XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES
E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT 2017
São Pedro-SP, 03 a 06 de setembro de 2017.

ANAIS

XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2017)
Copyright ©2017 by
Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBrT)
Todos os direitos reservados.
Editores: Cristiano Gallep, Daniel C. Cunha e Leonardo T. Duarte.
ISBN: 978-85-66836-18-9

ii

MENSAGEM DAS COORDENAÇÕES

Bem-vindo ao XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais
(SBrT 2017)! Neste ano, este evento realizar-se-á no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, na cidade de
São Pedro, interior de São Paulo, no período de 03 a 06 de setembro. Conhecida por suas belezas naturais, a estância turística de São Pedro está localizada a menos de 200 km da capital paulista e distante
100 km de Campinas. O ambiente da cidade é propício para um rico intercâmbio entre os participantes
do simpósio.
O simpósio tem se destacado como o mais importante fórum nacional de intercâmbio científico, tecnológico, educacional e de inovação nas áreas de Telecomunicações e Processamento de
Sinais, tanto que o tema desta edição do evento é "Educação e Inovação em Telecomunicações e
Processamento de Sinais". Este ano, o evento recebeu 327 submissões de artigos completos e 72 de
trabalhos de Iniciação Científica (IC). A avaliação do Comitê Técnico Científico, formado por 113 membros e cerca de 700 revisores, resultou na seleção de 231 artigos completos, cujas apresentações orais
estão distribuídas em 45 sessões técnicas. Também foram selecionados 40 trabalhos de IC, que serão
apresentados em forma de pôster ao longo dos três dias do simpósio.
No SBrT 2017, estão programadas 03 palestras internacionais com os Profs. Katia Obraczka
(University of California) e Christian Jutten (Université Grenoble-Alpes), além do Dr. Mohsen Kavehrad
(Penn State University). Teremos 03 sessões especiais (Inovação, Educação e uma homenagem aos 60
anos do Prof. Reginaldo Palazzo Jr.), e o oferecimento de 7 mini-cursos. Nesta edição do SBrT, teremos
a competição “Desafio SBrT 2017 de Comunicações Digitais para Aplicações Militares: O receptor é o
alvo da vez”, organizada pelo CTEx e pelo CPqD. Outra atração do SBrT 2017 será o “Festival Telecom
Minuto”, uma competição de vídeos de curta duração sobre temas variados, como, por exemplo, história, educação e inovação em telecomunicações e processamento de sinais, além da participação
feminina na engenharia. Esperamos que tais práticas continuem servindo como motivação aos que se
iniciam nas desafiadoras áreas de Telecomunicações e Processamento de Sinais.
Por fim, agradecemos aos autores por terem honrado o SBrT 2017 com a submissão de trabalhos; aos membros da Comissão Técnica, pelo enorme e valioso esforço no processo de seleção dos
artigos e aos revisores, pelos comentários que ajudaram a elevar a qualidade dos trabalhos publicados.
Desejamos a todos uma proveitosa estadia em São Pedro e que possam desfrutar de um excelente simpósio.
Celso de Almeida e Jaime Portugheis

Cristiano Gallep, Daniel C. Cunha
e Leonardo T. Duarte

COORDENAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO TÉCNICA
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Abstract. This short course present the possibility of using D2D communication technology in cellular networks, which includes the state of the art, as well
as an overview of works that illustrate the research trends and the main challenges of the area. The proposed work has a theoretical and practical profile,
through the explanation about D2D communication and SimuLTE (OMNet ++)
presentation.
Resumo. Essa proposta de minicurso tem o objetivo de apresentar a possibilidade de utilização da tecnologia de comunicação D2D em redes celulares, o
que inclui o estado da arte, bem como uma visão geral de trabalhos que ilustram
as tendências de pesquisa e os principais desafios da área. O trabalho proposto
possui perfil teórico e prático, através da explanação sobre comunicação D2D
e apresentação do SimuLTE (OMNet++).

1. Introdução
Para a próxima geração da telefonia móvel (5G), alguns requisitos como escalabilidade,
resiliência e energia são necessários para uma arquitetura de comunicação prover uma
comunicação que forneça qualidade de serviço ao usuário. No LTE1 Avançado (LTEA)2 , a comunicação D2D (Dispositivo para Dispositivo) é uma tecnologia candidata para
satisfazer aos requisitos necessários e estender a cobertura da rede em situações de falhas. Oportunidades significativas para criar e explorar alianças entre redes de segurança
pública e redes comerciais LTE-A têm sido discutidas no 3GPP3 (3rd Generation Partnership Project) para permitir um aumento na capacidade agregada e uma melhora na
capacidade da cobertura da rede [Lin et al. 2014]. Com a necessidade de reestruturação
das arquiteturas de comunicação para atender aos novos requisitos, novas propostas de
implementação e utilização de novas tecnologias têm surgido com o objetivo de diminuir
custos operacionais, buscando uma arquitetura que seja mais dinâmica e com uma melhor
eficiência energética [Agiwal et al. 2016].
1

Long Term Evolution.
LTE-A é um padrão de redes celulares que permite banda larga móvel com altas taxas de transmissão,
possibilitando uma maior abrangência de comunicações de voz e transferência de dados.
3
3GPP é uma associação que reúne uma série de órgãos normativos de telecomunicações, abrangendo
tecnologias de redes de telecomunicações celulares.
2
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A comunicação D2D em redes celulares é definida como uma comunicação direta
entre dois dispositivos móveis sem passar pela estação base (BS) ou núcleo da rede. Comunicação D2D não é transparente para a rede celular e pode ocorrer dentro (Inband) ou
fora (Outband) do espectro celular. Contudo, usuários móveis das redes celulares de hoje
utilizam serviços que necessitam de altas taxas de dados que podem ser atingidos através
de uma comunicação direta entre os dispositivos, tendo a comunicação D2D não limitada
apenas à eficiência espectral, mas permitindo a potencialização no aumento da taxa de
transferência, eficiência energética, diminuição dos atrasos e conformidade da rede em
diferentes cenários para diferentes casos de uso [Asadi et al. 2014].
Como principal contribuição, esse trabalho apresenta a tecnologia de comunicação D2D em redes celulares, o que inclui o estado da arte, bem como uma visão geral dos
trabalhos que ilustram as tendências de pesquisa e os principais desafios da área. Algumas das principais perguntas que o texto irá responder: Quais os desafios da comunicação
D2D nas redes celulares? Quais as tendências? Quais os desafios da área? Quais as
oportunidades? O trabalho proposto possui perfil teórico e prático, através da explanação sobre comunicação D2D e apresentação do simulador SimuLTE [Virdis et al. 2014].
Será apresentado o funcionamento de uma rede LTE-A com suporte para comunicação
D2D, através de simulações utilizando o simulador SimuLTE. SimuLTE permite implementar uma rede celular LTE-A em que os dispositivos móveis tem a possibilidade de
realizar uma comunicação D2D, permitindo a avaliação do comportamento de protocolos
e funcionalidades da rede.
Esse trabalho encontra-se organizado da seguinte forma. A seção 2 apresenta a
quinta geração (5G) de arquiteturas de redes celulares. A seção 3 apresenta a comunicação
D2D em redes celulares. A seção 4 apresenta o SimuLTE e a seção 5 conclui o trabalho.

2. Quinta geração (5G) de arquiteturas de redes celulares
O estudo das comunicações celulares para a 5G é um tema recente de pesquisa que aborda
às necessidades de comunicação para os seres humanos e dispositivos muito além de
2020. Diferentemente das mudanças realizadas nas gerações anteriores, a arquitetura
celular para a 5G será heterogênea, com foco em aplicações direcionadas para realidade
aumentada [Ii et al. 2005], Internet das Coisas (IoT) [Li et al. 2015], Internet de Veículos
(IoV) [Li et al. 2007], Comunicação D2D, Comunicação M2M (máquina com máquina)
[Hussain et al. 2017] e Tecnologias Financeiras [Shahrokhi 2008].
Nesse cenário, a comunicação se move além da comunicação entre pessoas, incluindo a comunicação entre máquinas, o que gera um impacto fundamental na arquitetura da rede. Antigos problemas se tornam possíveis para serem resolvidos e soluções
antigas são substituídas por novas. Surgirão novas oportunidades de negócios e reformulação dos processos industriais existentes. Arquiteturas de Redes Celulares para a 5G
irão desempenhar um papel importante nessa mudança, uma vez que fornece a base de
comunicação para uma melhor integração entre as tecnologias envolvidas. O principal
desafio na concepção da 5G, ao contrário das gerações de comunicações anteriores, é que
não será construída para um caso de uso claramente especificado (tal como foi a 4G, que
desde o início foi adaptada para dados de pacote de banda larga móvel), mas ao invés
disso, é previsto servir uma vasta gama de casos de uso, para os quais os modelos de
negócios nem sempre são totalmente abrangentes.
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A 5G é uma nova proposta que irá fornecer todas as aplicações possíveis, utilizando apenas um dispositivo universal, interligando as diferentes infraestruturas de comunicação existentes [Gupta and Jha 2015]. Os terminais 5G serão um multimodo reconfigurável com rádio cognitivo habilitado, sendo equipado com esquemas de modulação de
rádio definidos por software (SDR) [Mitola 1995]. Todo o software reconfigurável deverá
ser obtido através da Internet. Os terminais dos usuários terão acesso a diferentes tecnologias sem fio ao mesmo tempo e irão combinar diferentes fluxos de diferentes tecnologias.
Além disso, o terminal terá a possibilidade de fazer a escolha final entre os diferentes
provedores wireless/móveis de acesso à rede para um determinado serviço. O núcleo das
tecnologias 5G tende a ser uma tecnologia reconfigurável, construído a partir da convergência de novas tecnologias como a nanotecnologia [Staggers et al. 2008], computação
em nuvem [Dinh et al. 2013] e rádio cognitivo [Akyildiz et al. 2008], tendo como base as
plataformas IP4 (Internet Protocol).
Conforme [Hossain and Hasan 2015], se compararmos com outras gerações de
telefonia móvel, as tecnologias de quinta geração terão características e vantagens, tais
como: melhor área de cobertura e alta taxa de dados na borda da célula; baixo consumo
de bateria; disponibilidade de vários caminhos de transferência de dados; aproximadamente 1 Gbps de taxa de transferência de dados; maior segurança; eficiência energética
e eficiência espectral. A figura 1 representa uma arquitetura geral da 5G de uma rede
celular [Gupta and Jha 2015].

Figura 1. Arquitetura Geral de 5G de redes celulares [Gupta and Jha 2015].

Essas novas tecnologias e requisitos acima mencionados direcionam para os desafios ao desenvolvimento da 5G, tendo como principais desafios de desenvolvimento: a)
Rádio Cognitivo (CR) - novas formas de uso do espectro; b) Rádio Definido por Software
(Software Defined Radio - SDN) - habilitar reconfiguração; c) Interoperabilidade Reconfigurável entre muitos tipos de redes de acesso sem fio; d) Eficiência Energética da Rede;
e) Nanotecnologia; f) Comunicação Máquina-Máquina (M2M); g) Toda a rede sobre o IP
4

IP é um protocolo de comunicação usado entre todas as máquinas em rede para encaminhamento dos
dados.
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e h) Computação nas Nuvens (Cloud Computing).
Dentre algumas tecnologias que serão importantes para o futuro dos padrões sem
fio, comunicação D2D tem vantagens que não são limitadas apenas a eficiência espectral,
podendo potencializar o aumento da taxa de transferência, eficiência energética, diminuição dos atrasos e equidade da rede em diferentes cenários.

3. Comunicação D2D em redes celulares
Comunicação D2D é um dos paradigmas que aparecem como sendo promissores para a
próxima geração de tecnologias celulares. A necessidade de novas aplicações tais como
distribuição de conteúdo e propaganda ciente de localização têm introduzido novos casos
de uso nas redes celulares. A figura 2 representa os novos casos de uso para comunicação
D2D em redes celulares.

Figura 2. Novos Casos de Uso para comunicação D2D em Redes Celulares
[Asadi et al. 2014].

Nas redes celulares, a comunicação D2D é definida como uma comunicação direta entre dois dispositivos móveis sem passar pela estação base (BS) ou núcleo da rede
[Cao et al. 2015]. Comunicação D2D é geralmente não transparente para a rede celular
e pode ocorrer no espectro celular (Inband) ou fora do espectro celular (Outband). Contudo, usuários móveis nas redes celulares de hoje utilizam serviços com altas taxas de
dados (ex: compartilhamento de vídeo, games, redes sociais cientes de localização) que
podem ser potencializados através de uma comunicação direta.
A comunicação D2D é uma nova tendência em redes celulares, de uma perspectiva
de arquitetura, D2D é similar a MANETs (Mobile Ad-hoc NETworks) [Dow et al. 2005]
e CRAN (Cognitive Radio Ad Hoc Networks) [Kamruzzaman et al. 2011]. Todavia, existem algumas diferenças entre as arquiteturas que não podem ser ignoradas. Apesar de
não existir um padrão para comunicação D2D, é esperado que as comunicações D2D em
redes celulares sejam controladas por uma entidade central (ex: envolvendo a estação
base), podendo os usuários D2D comunicarem de forma autônoma somente quando a
xx

infraestrutura estiver indisponível. O envolvimento das redes celulares no plano de controle é a diferença chave entre D2D, MANET e CRN. A disponibilidade de supervisionamento/gerenciamento central em comunicação D2D, resolve muitos desafios existentes
em MANETs e CRN, tal como, detecção de espaço em branco, anulação de colisão e
sincronização [Lien et al. 2016].
Para classificar as diferentes formas de comunicação para comunicação D2D, foi
proposto em [Asadi et al. 2014] conforme figura 3, uma taxonomia que categoriza diferentes formas de comunicação sem fio. Na categoria de comunicação Inband D2D, é
proposto o uso do espectro compartilhado para ambos D2D e o enlace celular. A categoria
Inband D2D é dividida em duas subcategorias: Underlay em que celular e comunicação
D2D compartilham os mesmos recursos e Overlay em que enlace celular e D2D são dedicados. Na comunicação Inband D2D, um poblema que pode ocorrer é a interferência
causada por usuários D2D na comunicação celular e vice e versa. Na categoria de comunicação Outband D2D, é explorado os enlaces D2D fora do espectro celular. A motivação
por trás do uso da comunicação D2D Outband, refere-se a eliminação das questões de interferências entre o enlace D2D e celular. Utilizando espectros fora do espectro celular,
são necessários interfaces extras e adaptações usuais para outras tecnologias sem fio como
WifiDirect, ZigBee ou Bluetooth. Nessa categoria, podemos dividi lá em duas subcategorias: Controlled em que é sugerido dar o controle da segunda interface / tecnologia para a
rede celular e Autonomous, em que propõe deixar as comunicações D2D para os usuários.
A figura 4 representa o esquemático para as comunicações Inband e Outband.

Figura 3. Taxonomia para comunicação D2D [Asadi et al. 2014].

3.1. Visão dos tipos de comunicação D2D e principais desafios técnicos
Conforme [Tehrani et al. 2014], a rede celular de 5G é visualizada em duas camadas,
sendo denominadas de níveis de macrocélulas e dispositivos. O nível de macrocélula
envolve comunicações das estações base (BS) para o dispositivo como em um sistema celular convencional. O nível do dispositivo envolve comunicações D2D. Se um dispositivo
conecta a rede celular através de uma BS, esse dispositivo está falando em operação na
camada de macrocélula. Se um dispositivo se conectar diretamente a outro dispositivo ou
perceber sua transmissão através da assistência de outros dispositivos, esses dispositivos
são ditos na camada do dispositivo. Em tal sistema, as BSs continuarão a atender os dispositivos como de costume. No entanto, nas bordas das células ou áreas congestionadas,
os dispositivos poderão se comunicar entre si, criando uma rede de malha ad hoc.
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Figura 4. Esquemático para as comunicações Inband e Outband.

Na realização de comunicações no nível de dispositivo, o operador pode ter diferentes níveis de controle. Com base no modelo de negócios, ele exerce controle total /
parcial sobre a alocação de recursos entre dispositivos de origem, destino e retransmissão,
ou prefere não ter controle. Portanto, podemos definir os seguintes quatro principais tipos
de comunicações no nível de dispositivo, conforme abaixo (figuras 5, 6, 7 e 8):
Dispositivo retransmite com estabelecimento de ligação controlada pelo operador (DR-OC): Um dispositivo na borda de uma célula ou em uma área de cobertura
pobre pode se comunicar com a BS através da retransmissão de suas informações através
de outros dispositivos. Isso permite que o dispositivo alcance uma QoS (Qualidade de
Serviço) maior ou uma maior vida útil da bateria. O operador se comunica com os dispositivos de retransmissão para o estabelecimento parcial ou total do enlace de controle.

Figura 5. Ilustração da comunicação de retransmissão do dispositivo com estabelecimento de ligação controlada pelo operador (DR-OC). Um dispositivo se
comunica com a BS através da retransmissão de suas informações através de
outros dispositivos.

Comunicação D2D direta com o estabelecimento de ligação controlada pelo
operador (DC-OC): os dispositivos de origem e de destino conversam e trocam dados
xxii

uns com os outros sem a necessidade de uma BS, mas são atendidos pelo operador para
estabelecer o enlace.

Figura 6. Ilustração da comunicação D2D direta com o estabelecimento de ligação controlada pelo operador (DC-OC). Os dispositivos de origem e de destino
podem conversar e trocar dados uns com os outros sem a necessidade de uma
BS, mas são atendidos pela BS através de um enlace de controle.

Dispositivo com estabelecimento de ligação controlado pelo dispositivo (DRDC): o operador não está envolvido no processo de estabelecimento de enlace. Portanto,
os dispositivos de origem e de destino são responsáveis pela coordenação da comunicação
usando retransmissões entre si.

Figura 7. Ilustração da comunicação de retransmissão do dispositivo com o estabelecimento de ligação controlada pelo dispositivo (DR-DC). Os dispositivos de
origem e de destino interagem diretamente entre si e não usam nenhum enlace
de controle do operador.

Comunicação direta D2D com estabelecimento de ligação controlada pelo dispositivo (DC-DC): os dispositivos de origem e de destino têm comunicação direta entre
si sem nenhum controle do operador. Portanto, os dispositivos de origem e de destino
devem usar o recurso de forma a garantir interferências limitadas com outros dispositivos
na mesma camada e na camada de macrocélula.
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Figura 8. Ilustração da comunicação D2D direta com o estabelecimento do enlace controlado pelo dispositivo (DC-DC).

Em um sistema celular de duas camadas, se cuidadosamente projetado, pode trazer melhorias significativas em relação à arquitetura clássica do sistema celular. Antes da
introdução da funcionalidade D2D, vários desafios técnicos, particularmente em questões
de gerenciamento de segurança e interferência, devem ser superados. Como os dados do
usuário são encaminhados através de dispositivos de outros usuários, a segurança deve
ser mantida para privacidade. Uma solução possível para garantir a segurança é o acesso
fechado para os dispositivos que desejam operar na camada do dispositivo. Em acesso
fechado, um dispositivo possui uma lista de dispositivos "confiáveis", e os dispositivos
que não estão nesta lista devem usar o nível da macrocélula para se comunicar com ele.
Por exemplo, os usuários em uma vizinhança ou local de trabalho que se conhecem ou
os usuários que foram autenticados por meio de uma parte confiável, como uma organização, podem se comunicar diretamente entre si, satisfazendo um nível de privacidade.
Os dispositivos em um grupo podem configurar uma criptografia apropriada entre si para
evitar divulgar suas informações para outros dispositivos. Em acesso aberto, por outro
lado, cada dispositivo pode atuar como um retransmissor para outros dispositivos sem
restrições. Uma vez que não há nenhum tipo de supervisão, a segurança nesse caso é um
problema de pesquisa desafiador em aberto. Os problemas de segurança na comunicação D2D envolvem a identificação de potenciais ataques, ameaças e vulnerabilidade do
sistema. Trabalhos anteriores sobre os problemas de segurança da comunicação M2M
podem ser explorados para resolver problemas de segurança em D2D de acesso aberto.
Outra preocupação significativa em um sistema de duas camadas é o gerenciamento de interferências. Em DR-OC e DC-OC, a atribuição de recursos e a configuração
das chamadas são realizadas pela BS. Portanto, o BS pode aliviar o problema da gestão
de interferências, até certo ponto, usando métodos centralizados, uma área de pesquisa
bem estabelecida em comunicações sem fio. Por outro lado, em DR-DC e DC-DC, não
existe uma entidade centralizada para superar a alocação de recursos entre dispositivos.
Operando na mesma faixa licenciada, os dispositivos afetarão inevitavelmente os usuários das macrocélulas. Para garantir um impacto mínimo sobre o desempenho das BS
nas macrocélulas existentes, uma rede de dois níveis precisa ser projetada com estratégias
inteligentes de gerenciamento de interferências e esquemas apropriados de alocação de
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recursos. Além da interferência entre as camadas da macrocélula e do dispositivo, também há interferência entre os usuários na camada do dispositivo. Para abordar a alocação
de recursos para este tipo de comunicação, diferentes abordagens, como o pool de recursos, o jogo não cooperativo ou o jogo de barganha, controle de admissão e alocação de
poder, particionamento de cluster e a seleção de retransmissão podem ser empregadas.
Em DR-OC, como ilustrado na figura 5, uma vez que a BS é uma das partes comunicantes, alguns dos desafios acima mencionados podem ser abordados pelo controle
da BS usando métodos existentes. A BS pode autenticar os dispositivos de retransmissão
e usar a criptografia apropriada para manter uma privacidade suficiente para a informação
dos dispositivos. A BS também pode gerenciar a alocação do espectro entre os dispositivos de retransmissão para evitar que eles interfiram com outros dispositivos.
Em DC-OC, como ilustrado na figura 6, os dispositivos se comunicam diretamente
com o estabelecimento de ligação controlada pelo operador. Especificamente, o operador
lida com autenticação de acesso, controle de conexão, alocação de recursos e interação
entre dispositivos. Tem controle total sobre as conexões D2D, incluindo funções de plano
de controle (por exemplo, configuração e manutenção de conexão) e funções de plano de
dados (por exemplo, alocação de recursos). As conexões D2D na camada do dispositivo
compartilham a banda licenciada celular com as conexões celulares normais no nível
da macrocélula. A rede pode atribuir recursos dinamicamente a cada conexão D2D da
mesma forma que uma conexão celular normal ou atribuir semi-estaticamente um pool de
recursos dedicado a todas as conexões D2D.
Em DR-DC e DC-DC, não há BS ou servidor para controlar a comunicação entre
dispositivos. Conforme apresentado nas figuras 7 e 8, vários dispositivos se comunicam
entre si usando uma comunicação cooperativa ou não cooperativa, e um ou vários dispositivos podem desempenhar o papel de retransmissores para os outros dispositivos. Esse
tipo de comunicação é mais desafiador do que os anteriores, uma vez que não existe uma
supervisão centralizada da retransmissão. A configuração da conexão, o gerenciamento
de interferências e a alocação de recursos devem, portanto, ser abordados usando métodos
distribuídos. Antes da fase de transmissão de dados, dois dispositivos precisam encontrar
um ao outro e os retransmissores adjacentes (ou seja, descoberta de pares e configuração de conexão D2D). Os dispositivos podem periodicamente transmitir informações de
identidade para que outros dispositivos possam estar cientes de sua existência e decidir se
podem ou não iniciar uma comunicação D2D direta ou de retransmissão de dispositivo.
3.2. Visão do 3GPP para Comunicação D2D
O release 12 do 3GPP apresenta o suporte para D2D ou comunicações de modo direto
no LTE-A, permitindo transmissões ponto a ponto (P2P) entre dispositivos próximos
[Tehrani et al. 2014] e [Lin et al. 2014]. Com a popularidade dos dispositivos inteligentes e o enorme potencial do mercado baseados em proximidade (ProSe) [3GPP 2012] e
aplicações, existe uma necessidade urgente de integrar as transmissões do modo D2D na
rede celular da próxima geração para permitir uma descoberta e comunicação eficientes
entre usuários próximos, e, eventualmente, fornecer conexões omnipresentes e uma vasta
gama de serviços para usuários móveis.
Do ponto de vista técnico, explorar a natureza da proximidade pode fornecer múltiplos benefícios. Em primeiro lugar, os dispositivos móveis (UEs) D2D podem desfrutar
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de alta taxa de dados e baixos atrasos de ponta a ponta. Segundo, se comparado com a
comunicação celular normal, comunicações diretas economizam energia e melhoram a
utilização dos recursos de rádio. Em terceiro lugar, mudar de um caminho de infraestrutura para um caminho direto descarrega o tráfego celular, aliviando o congestionamento.
Finalmente, outros benefícios podem afetar diretamente as redes de segurança pública,
como a extensão da faixa celular através da retransmissão UE para UE.
O 3GPP define diferentes métricas para avaliar a comunicação D2D, que são acordadas para avaliar o desempenho das técnicas de descoberta e comunicação D2D.
Para fins de descoberta, as seguintes métricas são definidas e podem ser usadas
para casos de segurança na rede, rede parcial, fora da rede e não pública.
Desempenho: para a descoberta aberta, representa o número de UEs descobertos como função do tempo e a função de distribuição cumulativa (CDF) do número de
UEs descobertos. Para a descoberta fechada, onde o UE a ser descoberto é conhecido, a
probabilidade de descoberta como função do tempo é definida.
Faixa e confiabilidade: probabilidade de descoberta versus perda no caminho e
probabilidade de falso alarme.
Impacto na rede de área ampla (WAN): quantidade de recursos utilizados.
Consumo de energia: modelado através de energia no tempo ou equivalente consumado.
Para comunicações D2D, as seguintes métricas de avaliação são definidas:
Rendimento D2D e eficiência espectral: throughput do usuário e throughput do
usuário percebido para buffer completo e capacidade do sistema VoIP (Voz sobre IP).
Faixa e confiabilidade: desempenho vs pathloss ou distância do enlace D2D.
Impacto na WAN: mudanças na taxa de transferência de células/eficiência espectral celular e CDFs de throughput percebido por usuário com e sem D2D.
Consumo de energia: para cenários de cobertura e fora da cobertura.
3.3. Funções importantes para a comunicação D2D
Algumas das funções essenciais que permitem que o LTE D2D atenda aos serviços potenciais acima mencionados são:
Descoberta D2D: permite que dispositivos em proximidade física se descubram
usando a tecnologia de rádio LTE. No caso geral, esse processo de descoberta é realizado
dentro da cobertura da rede LTE e sob o controle do operador de rede. A descoberta
em regiões com parcial e não cobertura também é desejada. Nesse caso, os UEs devem
suportar um alcance de cobertura maior e, uma vez que não existe um controlador de rede,
será necessário transmitir/receber periodicamente sinais de descoberta com informações
básicas sobre identificação, localização, status do canal, etc., o que afeta diretamente
a vida útil da bateria do UE. A descoberta D2D é de importância crítica, pois permite
o início de qualquer comunicação D2D e permite serviços baseados em proximidade.
No entanto, em ambientes de alta interferência (por exemplo, implementações HetNets
[Hu et al. 2011]), a descoberta de UE para UE pode ser afetada pela influência de outras
estações (ou seja, outros UEs, macro e pico células) que utilizam as mesmas bandas de
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frequência. Normalmente, um limiar de relação sinal-ruído (SINR) define a região de
descoberta de um UE em qualquer método de descoberta D2D proposto, portanto, é claro
que a interferência entre D2D e as estações base afetará o processo de descoberta nos
casos em que D2D ocorre na banda celular.
Comunicação de dados D2D: permite que o caminho dos dados ocorra diretamente entre os UE D2D próximos em vez de passar pelas estações base. No entanto,
algum controle do operador pode ser necessário para proteção de dados/tráfego e transmissões seguras. Além disso, o controle do operador permite uma estrutura de qualidade
de serviço (QoS) que ofereça tratamento de comunicação diferencial com base em serviços D2D, condições de canais, assinantes, tecnologia de dispositivos, etc.
Retransmissão D2D: permite que as ligações multi-hop sejam formadas entre
dois dispositivos D2D ou entre a infraestrutura celular e um terminal UE. D2D com UE
retransmissor aumenta a taxa de transferência de dados de usuários de células e também
pode ser usado para conectar UEs distantes sem cobertura celular às estações base, de
modo que ele irá ampliar a cobertura celular.
3.4. Introdução ao Processo de Comunicação do Dispositivo para Dispositivo
Contrariamente ao sinal de descoberta D2D, que contém apenas alguns bits, os dados de
comunicação D2D geralmente envolvem transmissão de dados, jogos locais etc. e, portanto, podem ser muito mais pesados. Além disso, o tráfego total varia muito no tempo.
Portanto, o uso de recursos dedicados é ineficiente para comunicações de dados D2D.
A superposição de recursos com transmissão celular é altamente desejada para melhor
aproveitar o espectro.
O problema principal na sobreposição do uso de recursos é o gerenciamento de
interferências. A interferência D2D para transmissões celulares precisa ser rigorosamente
controlada pela rede para proteger a transmissão celular quando os UEs D2D estão em
cobertura ou em cobertura parcial.
Em geral, coordenar a comunicação D2D com a rede celular para reduzir a interferência e conseguir uma eficiente reutilização de recursos, as seguintes técnicas podem
ser utilizadas:
Alocação de recursos: os recursos podem ser ortogonais entre D2D e transmissões celulares e/ou entre transmissões D2D, a fim de reduzir a interferência intracelular.
No entanto, o espectro pode ser subutilizado, o que leva a problemas de eficiência geral.
A reutilização de recursos intracelulares com base em informações de localização e/ou
estimativa SINR é mais promissora no uso ideal de recursos.
Controle de potência: aproveitando a proximidade dos UEs D2D, o controle
de energia é outro elemento que pode ser usado para gerenciar interferências. Reduzir
o poder de transmissão de UEs D2D próximos pode reduzir a interferência com a rede
celular e/ou outras comunicações D2D, garantindo a qualidade de serviço desejada.
Solicitação de repetição automática híbrida (HARQ): pode melhorar o desempenho D2D no esquema de reutilização espacial por simples repetição de transmissões
D2D em quadros múltiplos. Essa técnica é especialmente benéfica durante as transições
D2D fora da cobertura da rede, onde a interferência pode ser severa, e a faixa de transmissão necessária de aplicações de segurança pública pode ser longa.
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Modo de Seleção: os modos de seleção permitem uma interrupção suave entre
o modo D2D e as comunicações de modo UL/DL convencionais, a fim de obter um uso
eficiente dos recursos.
3.5. Algoritmos de roteamento para comunicação D2D
Uma vez que o processo de descoberta define possíveis redes D2D, o uso de técnicas de
multihop irá garantir a comunicação entre fonte e destino usando usuários intermediários
como retransmissões sem fio. O roteamento multihop é um fator chave nas comunicações
D2D, uma vez que, como mencionadas anteriormente, várias métricas relacionadas ao
algoritmo de múltiplos saltos podem afetar o desempenho da comunicação D2D.
O roteamento multihop foi amplamente estudado para comunicações sem fio
no passado e vários algoritmos foram propostos para apoiar as comunicações D2D.
No entanto, dependendo de suas características específicas, esses algoritmos podem
ou não ser aplicados em cenários de comunicação específicos [Goratti et al. 2013] e
[Parvez et al. 2014].
Em geral, o principal desafio para o roteamento em redes D2D incluem três diferentes camadas. Em primeiro lugar, as restrições de transmissão de dados devido à
limitação da vida útil da bateria nos UEs afetam significativamente a seleção da rota, bem
como o rendimento sustentável. Em segundo lugar, as informações geométricas da rede
D2D, as restrições de interferência e os requisitos de taxa D2D (com base nos serviços de
proximidade suportados) devem ser considerados conjuntamente para aperfeiçoar as estratégias de roteamento. Em terceiro lugar, a complexidade computacional dos algoritmos
D2D deve ser levada em consideração, uma vez que isso afeta significativamente a eficiência energética e os requisitos rápidos de encaminhamento de dados [Ren et al. 2013].
O número total de saltos, distância do salto, capacidade total de comunicação suportada,
eficiência energética e probabilidade de sucesso de roteamento são alguns exemplos de
medidas que podemos usar para comparar diferentes algoritmos de roteamento. Alguns
desses algoritmos de roteamento também consideram o ângulo do salto para selecionar o
próximo retransmissor [Parvez et al. 2014].
Alguns exemplos de algoritmos de roteamento multihop adequados para serem
usados para comunicação LTE D2D:
Algoritmo Shortest-Path-Routing (SPR): no SPR, cada UE D2D conhece sua
localização usando o sistema de posição global (GPS) ou outros meios de localização sem
fio. O algoritmo SPR para um par de UE genérico (s, d) primeiro solicita a comunicação
de UEs de origem para a UE de destino. Em seguida, os UEs de origem enviam solicitação
de retransmissão a todos os UEs vizinhos em sua faixa de comunicação R. Depois de
receber a resposta dos possíveis UEs de retransmissão disponíveis, os UEs de origem
enviam o pacote de dados ao UE retransmissor que é o mais próximo do destino UE
[Yuan et al. 2014].
Algoritmo Interference-Aware-Routing (IAR): a ideia por trás do IAR é reduzir
a interferência as BSs para os enlaces D2D [Yuan et al. 2014]. Nesse caso, a rota multihop tenta viajar ao longo da circunferência de uma área de cobertura das BSs. Essa é
uma modificação do algoritmo SPR, uma vez que nos três estágios diferentes do IAR, o
algoritmo SPR é usado da seguinte maneira:
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1. Escapar: multihop do UE de origem para o UE de limite mais próximo;
2. Migrar: multihop do UE de fronteira para um UE de limite que é mais próximo
do destino UE.
3. Retorno: multihop do limite UE para o destino UE.
O algoritmo IAR aumenta significativamente o comprimento do caminho em comparação com SPR, mas as vantagens são que a interferência da BS pode ser reduzida
consideravelmente devido ao aumento da distância das BSs.
FlashLinQ e Two-Hop FlashLinQ: introduzido pela Qualcomm, essa tecnologia
baseia-se em um novo sinal analógico de um tom (alta energia). FlashLinQ (FQL) permite
que D2D descubra em áreas com mais de 1 km de raio e requer um número menor de
saltos [Bae et al. 2014]. Por outro lado, os sinais de tom único não podem garantir o
desempenho mínimo da transferência de dados através de sinais multitonos (de baixa
energia). O FLQ de dois saltos é uma variante do FLQ, proposto para superar a limitação
do FlashLinQ. Em vez de um longo salto, a nova técnica propõe uma nova comunicação
de dois saltos com a ajuda de um dispositivo intermediário.
Algoritmo Maximum Rate Towards Destination (MR-D): essa é uma modificação do algoritmo SPR. Algoritmo MR-D para alcançar o UE de destino em um enlace
D2D usando a menor quantidade de saltos. Isso reduziria o atraso e a complexidade,
garantindo a taxa mínima sustentável para o destino da QoS requerida [Ren et al. 2013].
Algoritmo Farthest Neighbor (FN): o algoritmo FN é uma técnica de roteamento
típica usada em ambientes com restrição de interferência. A ideia por trás do FN é alcançar o nó, na medida do possível da posição atual, desde que os requisitos de taxa para as
comunicações D2D possam ser satisfatórios [Ren et al. 2013].
Algoritmo Farthest Neighbor (FN): o algoritmo FN é uma técnica de roteamento
típica usada em ambientes com restrição de interferência. A ideia por trás do FN é alcançar o nó, na medida do possível da posição atual, desde que os requisitos de taxa para as
comunicações D2D possam ser satisfatórios [Ren et al. 2013].
Algoritmo Farthest Neighbor (FN): o algoritmo FN é uma técnica de roteamento
típica usada em ambientes com restrição de interferência. A ideia por trás do FN é alcançar o nó, na medida do possível da posição atual, desde que os requisitos de taxa para as
comunicações D2D possam ser satisfatórios [Ren et al. 2013].
Algoritmo de Roteamento Assistido pela Rede (NAR): o algoritmo NAR define múltiplas rotas entre a BS e os UEs, de acordo com o caminho mais curto e com o
melhor indicador de qualidade do canal (CQI), sendo iniciado quando a BS recebe uma
solicitação (RROU T E) de um UE para realizar uma comunicação D2D. Portanto, a BS
estabelece uma rota para conectar-se ao UE. O algoritmo Dijkstra é aplicado para encontrar o menor caminho entre a BS e o UE [Bastos and Júnior 2017].

4. SimuLTE (Omnet++)
Conforme citado em [Asadi et al. 2014], a maioria dos trabalhos avaliados na literatura
são baseados em simulações numéricas ou simuladores próprios. Embora tipos de simulações nesse formado serem adequados para estudar os potenciais ganhos de uma dada
proposta, ainda estão longe da realidade devido aos pressupostos simplificados. Para esse
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minicurso, é proposto a apresentação do simulador SimuLTE (OMnet++) que representa
uma arquitetura mais próxima da realidade, permitindo avaliar de forma experimental o
desempenho e os novos desafios para comunicação D2D em redes celulares.
Nessa seção, iremos analisar e realizar implementações no SimuLTE, com foco
nos aspectos do modelo que podem afetar a implementação das funcionalidades da comunicação D2D. SimuLTE é um simulador a nível de sistema, baseado no framework
OMNet++ ([Varga and Hornig 2008]), que é construído sob o conceito de módulos, uma
modelagem básica em que os módulos se comunicam através de mensagens e são organizados de forma hierárquica através de módulos compostos. Cada módulo é caracterizado
por uma estrutura definido via arquivos .NED (Network Description) e os comportamentos implementados através de classes C++.
Como características do SimuLTE para comunicação D2D, podemos destacar:
a) Um-para-Um: Comunicação direta entre os dispositivos móveis; b) Módulos PDCP
(Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio link control), MAC (Medium Access
Control protocol) e PHY (physical layer) extensivos para fluxos D2D; c) Especificação
das capacidades D2D para estação base e dispositivos móveis; d) Informações de Indicador de Qualidade de Canal (CQI) para os enlaces D2D; e) Diferentes potências para
TX (transmissão) para UL (uplink) e transmissões D2D e f) Suporte para comunicação
D2D:Um-para-Muitos;
SimuLTE simula o plano de dados do LTE/LTE-A Radio Access Network e Evolved Packet Core [Raza 2013], consistindo de aproximadamente 40.000 linhas de código.
SimuLTE permite simular o modo FDD (Frequency Division Duplexing), com estações
(BSs) heterogêneas (macro, micro, pico, etc), utilizando antenas omnidirecionais e anisotrópicas, possibilitando comunicação via interface X2. Modelos de canais realísticos,
MAC (Media Access Control) e programação de recursos em ambas às direções são suportados.
4.1. Funcionamento do SimuLTE
A estrutura geral dos três principais nós é exibido na figura 9. SimuLTE implementa
as estações base (BSs) e os dispositivos móveis (UEs) como módulos compostos. Esses
módulos podem sem conectados entre eles ou com outros módulos (ex.: roteadores, aplicações, etc) a fim de constituir uma rede. O módulo Binder é visível por todos os outros
módulos no sistema, armazenando informações sobre eles, tais como referências para os
nós, sendo utilizado, por exemplo, para localizar interferências entre as BSs de modo a
calcular a interferência entre as células que seja perceptível por um UE em sua célula. UE
e BS são compostos de módulos. Cada módulo tem um arquivo de descrição associado
(.ned) definindo sua estrutura, podendo ter um arquivo de definição de classe (.cpp, .h)
que implementa as funcionalidades do módulo.
O módulo UDP (User Datagram Protocol) e TCP (Transmission Control Protocol) do framework INET, implementam os respectivos protocolos da camada de transporte, e conecta a pilha LTE para as aplicações TCP/UDP. A figura 9 exibe as aplicações
TCP e UDP (TCP App e UDP App) sendo implementadas como vetores de N módulos,
permitindo assim múltiplas aplicações para cada UE. Cada aplicação TCP/UDP representa uma extremidade da conexão, cuja outra extremidade pode estar localizada dentro
de outro UE ou em qualquer outro lugar da topologia. SimuLTE disponibiliza modelos
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de aplicações do mundo real (VoIP Voice over Internet Protocol e Vídeos sob Demanda),
mas qualquer outra aplicação TCP/UDP baseada no OMNeT++ pode ser utilizada, sendo
o módulo IP pertencente ao pacote INET.

Figura 9. Módulos SimuLTE.

Conforme [Virdis et al. 2016], os nós UE e BS são organizados no módulo NIC
por camadas, nomeadamente PDCP, RLC, MAC e PHY, com uma correspondência umpara-um com a pilha de protocolo LTE. Cada camada inclui funcionalidades comuns e
específicas. Na verdade, o OMNeT ++ permite a herança da estrutura e do comportamento
dos módulos. Considerando a camada MAC como exemplo, temos as classes MacUe e
MacEnb, estendendo a classe MacBase às funções específicas do nó, como o escalador de
recursos no lado da BS.
No SimuLTE, a transmissão dos dados e o gerenciamento de recursos são separados. O gerenciamento de recursos é feita por um módulo central, o Binder, que monitora
os blocos de recursos (RBs) no sistema em uma base TTI. O Binder é, portanto, um módulo núcleo, em que possui visibilidade completa de todos os nós no sistema e pode ser
chamado por cada nó para obter informações compartilhadas. Mais detalhadamente, ele
controla quais RBs são usados por qual nó (BSs em DL e UEs em UL), permitindo um
gerenciamento de interferência correto. O fluxo de dados é modelado por meio da troca
de mensagens entre módulos. A correspondência entre mensagens e recursos é mantida
pelo Binder, que associa uma certa quantidade de RBs a cada mensagem, com base no
comprimento da PDU MAC e no esquema de modulação e codificação utilizado pelo
transmissor.
Os canais de controle, como o Physical Downlink Control Channel (PDCCH), que
é usado para transportar atribuições de agendamento, não são implementados diretamente,
em vez disso, eles são modelados usando mensagens separadas e os recursos associados
são novamente mantidos consistentes pelo Binder. Permitindo simular e avaliar seu comportamento de uma perspectiva de recursos, sem pagar a complexidade adicional de uma
emulação completa.
Finalmente, cada módulo NIC tem uma classe ChannelModel, que coopera com
a camada PHY e modela o estado do canal de ar como é percebido pelo próprio módulo
NIC. É usado principalmente para calcular o SINR de um sinal recebido pelo nó, que
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por sua vez é usado pela camada PHY para calcular os CQIs e avaliar erros de transmissão. Cada ChannelModel interage também com o Binder para saber exatamente quais
recursos são realmente usados por cada nó no sistema. Isso nos permite avaliar SINRs,
e consequentemente CQIs e erros de transmissão em uma estação base. SimuLTE define
o ChannelModel como uma interface, ou seja, uma classe abstrata C++ com funções virtuais puras e também fornece uma implementação de um modelo realista, que explica a
perda de caminho, o desvanecimento e o sombreamento. No entanto, essa interface pode
ser facilmente estendida implementando as duas funções getSINR() e error(), usadas para
as funções acima.
4.2. Modelagem D2D
Essa seção detalha como o suporte D2D é executado na arquitetura SimuLTE. Isso significa que a maioria das operações D2D são realizadas usando funções SimuLTE, alavancando a herança e modularidade pré-existentes. As funcionalidades específicas de D2D
em cada camada da pilha LTE são introduzidas estendendo os módulos correspondentes.
Por exemplo, com referência à figura 10, as classes MacUeD2D e MacEnbD2D herdam a
estrutura das classes MacUe e MacEnb, respectivamente.

Figura 10. Exemplo de Herança.

O módulo Binder armazena as relações das estruturas de dados que contém o
conjunto de destinos diretamente acessíveis, para cada UE compatível com D2D. Além
disso, é definida uma nova direção de fluxo, ou seja, D2D, além das DL / UL existentes.
Do ponto de vista do UE, os datagramas IP atingem a camada PDCP e o fluxo correspondente pode ser associado às direções D2D ou UL, dependendo se o destino estiver na
tabela do módulo Binder ou não. Observe que a direção UL é sempre viável, enquanto
o D2D pode ou não ser, e isso podem mudar ao longo do tempo (por exemplo, devido à
mobilidade) e conter o modo de comutação.
Para a camada PDCP é atribuído um identificador de conexão lógica (LCID) para
o fluxo de dados recebido, de acordo com uma 5-tupla definida pelo endereço IP / destino
da fonte / destino e direção do fluxo. Isso cria diferentes LCIDs para fluxos com diferentes
direções de transição, permitindo que as camadas mais baixas distinguem os fluxos UL e
D2D. A figura 11 representa o fluxo de dados, em que os datagramas que vêm da camada
IP são forçados a uma das duas ramificações na camada PDCP e tratados de acordo com
as camadas inferiores.
No que diz respeito à camada RLC, não são necessárias funcionalidades adicionais, portanto, são realizadas operações comuns. Na camada MAC, o UE deve notificar
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Figura 11. Fluxo de Dados.

a presença de novos dados para um fluxo D2D enviando um Buffer Status Reports (BSR)
para a BS. Como o último precisa saber se o BSR se refere ao tráfego UL ou D2D, o BSR
vem com um LCID específico. Isso permite que a BS emita a concessão certa para transmissão UL ou D2D. Quando o UE recebe uma concessão D2D, ele constrói uma PDU
MAC de acordo com o sidelink (SL) Indicador de Qualidade de Canal (CQI), conforme
explicado mais adiante e lida com a camada PHY. Uma vez que cada nó LTE é identificado por um ID MAC, a Protocol Data Unit(PDU) MAC contém a identificação MAC do
UE de destino, em vez da identificação MAC da BS, como uma PDU UL. A transmissão
do tempo de antena é simulada enviando mensagens OMNeT diretas para o módulo PHY
do nó identificado pelo MAC ID na PDU MAC.
No lado do receptor, para calcular a interferência corretamente, os procedimentos
para decodificação de transmissão e reporte do CQI precisam ser modificados. Consideremos a sequência de eventos OMNeT relacionados a uma transmissão PHY. Com referência a figura 12, UE1 e UE2 transmitem dados para seus pares em TTI t via mensagens
OMNeT diretas. No TTI t + 1, UE3 e UE4 recebem a mensagem OMNeT correspondente
e calculam se o último foi recebido com sucesso, através da função getSinr(). Para fazer
isso, UE3 (UE4) precisam saber quem mais está transmitindo no TTI.

Figura 12. Transmissão e recepção direta de mensagens.

Por outro lado, uma medida CQI que ocorre em TTI t + 1, é baseado no status
xxxiii

do canal no mesmo TTI. Assim, é necessário que o UE armazene o mapa de RBs usados
e mantenha-o para pelo menos dois TTIs. Dessa forma, é possível verificar o estado de
ocupação do RB para cada UE durante o TTI atual e anterior, tanto para o relatório de
CQI quanto para a decodificação, respectivamente.
Uma vez que uma transmissão foi realizada, uma resposta H-ARQ (ACK / NACK)
deve ser enviada. Isto é modelado através de uma mensagem de controle que flui do UE
de recepção para o UE do remetente. No entanto, a BS deve ter conhecimento dessa resposta para agendar possíveis retransmissões: lembre-se de que o UL H-ARQ é síncrono,
portanto, se a transmissão D2D falhar, a BS deve reagendar oito TTI mais tarde. Para
esse objetivo, fortalecemos a BS com uma estrutura de dados que reflete o status de cada
buffer D2D H-ARQ no remetente (ou seja, ocioso ou em espera de retransmissão). Essa
estrutura de dados é atualizada em cada TTI via chamada de método direto, o que simula
o fato de que a BS é capaz de ouvir a resposta H-ARQ enviado pelos receptores dos fluxos
D2D. Observe que isso não implica que a BS escute a transmissão de dados no SL (o que
é falso) e, no entanto, é uma condição necessária para a alocação de recursos controlada
pela rede de acordo com o padrão H-ARQ atual.
Do ponto de vista da BS, a operação principal do nível MAC é a alocação de recursos, que é aprimorada para permitir o agendamento dos fluxos UL e D2D no mesmo
TTI. Para fazer isso, a BS explora i) o conhecimento dos buffers H-ARQ dos UEs D2D
para agendar retransmissões, e ii) os CQIs reportados pelos UEs para os links D2D. Além
disso, a função de agendamento do SimuLTE está sobrecarregada, de modo que a alocação simultânea do mesmo RB para vários fluxos D2D é permitida. Isto é realizado
explorando uma estrutura de dados contendo o conjunto de UEs alocados para cada RB,
como exemplificado na figura 13. Com base nas informações contidas nessa estrutura, a
BS emite concessões de transmissão para os UEs. O algoritmo segundo o qual a estrutura
de dados da figura 13 é definido pelo usuário.

Figura 13. Representação dos RBs com reuso de frequência.

4.3. Configuração de um cenário D2D no SimuLTE
Para a realização da simulação de um cenário D2D no SimuLTE, e necessário conhecimentos prévios sobre o funcionamento do simulador OMNeT++ e o SimuLTE.
Nessa seção, realizamos uma simulação para verificar o comportamento das comunicações D2D no simulador. Consideramos um sistema com uma BS e cinco UEs que
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se comunicam usando D2D, colocados em uma distância aleatória. Os UEs transmitem
com uma potência de 26 dB e o canal é afetado pelo desvanecimento. Os principais parâmetros da simulação estão resumidos na tabela 1 e a figura 14 representando o cenário de
simulação no SimuLTE.
Parâmetros
Frequência da Portadora
Largura de Banda
Modelo de Perda
Modelo de Desvanecimento
Potência dispositivo móvel Tx
Ruído
Perda no Cabo
Tempo de Simulação

Valor
2 GHz
5 MHz (25 RBs)
ITU Urban Macro
Jakes
26dB
5dB
2dB
3600s

Tabela 1. Parâmetros da Simulação no SimuLTE ([Virdis et al. 2014]).

Figura 14. Cenário no SimuLTE.
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4.3.1. Ambiente de Desenvolvimento no SimuLTE
A figura 15 representa o ambiente de desenvolvimento do OMNet++. Para o funcionamento do SimuLTE, é necessário ter configurado o framework INET++. Ambos os diretórios do SimuLTE e do inet devem estar dentro do diretório workspace do OMNeT++,
conforme figura 16.

Figura 15. Ambiente de desenvolvimento do OMNeT++.

Figura 16. Diretórios inet e simulte no workspace do OMNeT++.

4.3.2. Arquivos de Configuração no SimuLTE
Conforme o funcionamento do simulador OMNeT++ (documentação em
https://omnetpp.org/documentation), o arquivo .ini padrão é o arquivo omnetpp.ini
e é sempre carregado se nenhum outro arquivo .ini for fornecido na linha de comando.
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Vários arquivos .ini podem ser fornecidos, e seus conteúdos serão mesclados. Isso
permite dividir a configuração em arquivos separados, por exemplo, para opções de
simulação, parâmetros do módulo e opções de gravação de resultados.
As figuras 17 e 18 representam as configurações no arquivo omnetpp.ini para o
cenário acima proposto.

Figura 17. Arquivo omnetpp.ini.

Figura 18. Arquivo omnetpp.ini.

Nesse arquivo, alguns parâmetros são importantes para definir o funcionamento
da simulação, como:
- *.numUe = $numUEs=5 - define o número de UEs da simulação;
- *.eNodeB.mobility.initialX = 300m - define a posição das estações base;
- *.ue[*].mobility.constraintAreaMaxX = 600m - define as restrições da cobertura das estações base;
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- *.ue[*].mobilityType = "LinearMobility" - define o tipo de mobilidade;
A figura 19 representa as configurações referentes ao canal de comunicação, definindo valores como: frequência da portadora, ganhos da antena, ruído no UE, tipo de
desvanecimento, interferência entre células, ou seja, configurações pertinentes a camada
física das simulações, que são realizadas no arquivo config_channel.xml.

Figura 19. Arquivo config channel.xml.

Após as configurações definidas, ao executar o arquivo omnetpp.ini, a figura 20
é exibida para selecionarmos qual cenário queremos executar, visto que, é possível configurar vários cenários para serem simulados.

Figura 20. Tela de abertura para seleção do cenário a ser simulado.

Ao ser selecionado o cenário, é exibido a tela de abertura do simulador para dar
início a simulação, conforme figura 21, sendo possível seguir os acontecimentos através
de logs que podem ser customizados para visualizar possíveis problemas, conforme figura
22.
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Figura 21. Tela principal da simulação.

Figura 22. Tela de logs.

5. Desafios da Comunicação D2D nas Redes Celulares
Acreditamos que a comunicação D2D em redes celulares é um tema relativamente novo
e há muito a ser realizado nesse campo. É preciso investigar as técnicas analíticas e
os métodos de avaliação que são utilizados na literatura disponível, de forma a serem
utilizados na comunicação D2D.
5.1. Técnicas analíticas
Em comparação com outros campos, como agendamento oportunista, o número de técnicas utilizadas na literatura e sua popularidade é muito baixa. A maioria da literatura
apenas propõe ideias, arquiteturas ou algoritmos heurísticos simples. Alguns dos documentos formulam seus objetivos como problemas de otimização, deixando os nãos resolvidos devido à dificuldade dos problemas NP-Completo. Portanto, existem espaços para
investigar soluções ótimas para coordenação de interferência, gerenciamento de energia e
modos de seleção.
5.2. Métodos de Avaliação
Outra métrica para a maturidade de um campo é o método de avaliação. Quanto mais realista for o método de avaliação, mais maduro o estudo desse campo. A maioria dos papéis
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usa avaliação numérica e alguns usam simuladores caseiros simples. Isto se deve principalmente ao fato de que os bancos de teste experimentais para a rede celular são extremamente caros e ainda não possuem suporte para a comunicação D2D. A literatura raramente
usa simuladores de rede popular, como NS3 (Network Simulator) [Baldo et al. 2013], OPNET (OPNET Technologies) [Xian et al. 2008], OMNet++ [Varga and Hornig 2008]. Por
sua vez, os simuladores de rede atualmente disponíveis não suportam as comunicações
D2D, exceto o SimuLTE que permite criar uma comunicação D2D em redes LTE-A.
5.3. Desafios de Implementação D2D no mundo real
Embora a comunicação D2D desencadeou muita atenção e interesse na academia, indústria e organismos de padronização, ela não será integrada na atual infraestrutura de
comunicação até que os desafios de implementação sejam resolvidos. Aqui, descrevemos
alguns dos principais desafios enfrentados pelas comunicações D2D.
5.3.1. Gerenciamento de Interferência
Dado a necessidade dos dispositivos móveis utilizarem os canais tanto para uplink / downlink na mesma célula, é importante projetar mecanismos D2D de forma que os usuários
D2D não interviram nos serviços celulares. O gerenciamento de interferências geralmente
é abordado por esquemas de alocação de recursos, embora as características da interferência D2D ainda não estejam bem compreendidas. Em [Melki et al. 2016] é proposto
uma alocação de recursos de rádio para rotas D2D multi-hop com base na abordagem de
prevenção de interferência.
5.3.2. Alocação de Potência
O poder de transmissão deve ser devidamente regulado de modo que o transmissor D2D
não intervirá com a comunicação do dispositivo celular enquanto mantém o requisito mínimo do SINR ( signal-to-noise-plus-interference ratio) do receptor D2D. Na saída D2D,
a interferência entre o D2D e o usuário celular não é motivo de preocupação. Portanto, a
alocação de energia pode parecer irrelevante na comunicação externa D2D. No entanto,
com o aumento da ocupação das bandas ISM (Industrial Sientific and Medical), a alocação
eficiente de energia torna-se crucial para evitar congestionamentos, problemas de colisão
e interferência entre os sistemas. Em [Maghsudi and Stanczak 2015] é considerado um
modelo realista em relação à disponibilidade de informações e proposto um esquema de
controle e distribuição de canais conjunta usando a teoria dos jogo e teoria dos grafos.
5.3.3. Alocação de Recursos
A interferência pode ser gerenciada eficientemente se os usuários D2D se comunicarem
através de blocos de recursos que não são usados por dispositivos móveis vizinhos. A
alocação de recursos para a comunicação D2D simplesmente consiste em evitar bandas
ISM que atualmente são usadas por outros usuários D2D, hotspots sem fio, etc. Em
[Nardini and Stea 2016] é alocado os fluxos D2D separados espacialmente e simultaneamente, aumentando assim o rendimento celular.É apresentado uma estrutura para: a)
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selecionar quais comunicações devem usar o modo D2D e quando, e b) alocar recursos
para usuários D2D e não D2D, explorando a reutilização.

5.3.4. Formato Modulação
Os dispositivos móveis LTE existentes usam um receptor OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) em downlink e SC-FDMA (Frequency Division Multiple Access) para uplink. Assim, para o uso de recursos de downlink (resp. uplink), o
dispositivo D2D deve ser equipado com o transmissor OFDMA (ou receptor SC-FDMA)
[Lin et al. 2014].

5.3.5. Medição do Canal
A informação precisa do canal é indispensável para executar gerenciamento eficiente de
interferências, alocação de energia e alocação de recursos. Os sistemas celulares convencionais só precisam da informação do canal downlink dos dispositivos móveis e a
informação do canal de uplink é prontamente calculada na estação base. Infelizmente,
a comunicação D2D requer informações sobre o ganho de canal entre os pares D2D, o
ganho de canal entre transmissor D2D e UE celular e o ganho de canal entre transmissor
celular e receptor D2D. A troca de tais informações de canal extra pode se tornar uma sobrecarga intolerável para o sistema se o sistema precisar de feedback instantâneo de CSI.
O trade-off entre a precisão do CSI e seus gastos gerais decorrentes devem ser investigados. Em [Rappaport et al. 2013] é apresentado a motivação para novos sistemas celulares
de ondas milimétricas (mm), metodologia e hardware para medições e é oferecido uma
variedade de resultados de medição que mostram frequências de 28 e 38 GHz que podem
ser usadas ao empregar antenas direcionais orientáveis em estações base e dispositivos
móveis.

5.3.6. Consumo de Energia
A comunicação D2D pode potencialmente melhorar a eficiência energética do dispositivo móvel. No entanto, isso depende muito do protocolo projetado para descoberta de
dispositivo e comunicação D2D. Por exemplo, se o protocolo força o dispositivo móvel a
acordar com muita frequência para ouvir solicitações de emparelhamento ou para transmitir frequentemente as mensagens de descoberta, a vida útil da bateria do dispositivo
móvel pode reduzir significativamente. O trade-off entre o consumo de energia do dispositivo móvel e a velocidade de descoberta dos dispositivos móveis devem ser melhor
avaliados. Em [Feng et al. 2015] investiga a eficiência de energia das comunicações D2D
em redes celulares. Pretende-se maximizar a eficiência energética global dos usuários
D2D e usuários celulares comuns, considerando o consumo de energia do circuito e os
requisitos de qualidade de serviço (QoS) para ambos os tipos de usuários.
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5.3.7. HARQ
Considerando a complexidade da interferência na comunicação D2D, HARQ (Hybrid
Automatic Repeat Request) parece ser uma técnica viável para aumentar a robustez. O
HARQ pode ser enviado diretamente (isto é, do receptor D2D ao transmissor) ou indiretamente (isto é, do receptor D2D a estação base e do transmissor da estação base para
D2D). O modo direto representa menos sobrecarga para a estação base em comparação
com o modo indireto. Além disso, os benefícios das mensagens ACK / NACK chegam ao
transmissor com menor atraso [Babun 2015].
5.4. Potencial de Trabalhos Futuros
Conforme [Asadi et al. 2014], alguns problemas de pesquisa estão em aberto com relação as comunicações D2D em redes celulares. A seguir, são listados alguns problemas
baseado em diferentes metodologias de pesquisa:
5.4.1. Trabalhos Teóricos
O uso de ferramentas matemáticas e técnicas de otimização no estado da arte são muito
limitadas. A literatura atual definitivamente não possui técnicas ótimas de seleção de
modos e mecanismos de interferência e controle de potência. A análise da estabilidade
usando técnicas como otimização Estocástica de Lyapunov [Kojima and Takaba 2005]
também pode ser uma questão interessante a enfrentar. Isso pode ser ampliado para fornecer utilidade baseada em throughput, throughput-power tradeoff, limites de atraso e
análise de atraso de comunicações D2D em redes celulares.
5.4.2. Arquiteturas
Há muito pouco trabalho explicando as arquiteturas necessárias para suportar comunicações D2D em redes celulares. É interessante investigar ainda mais a capacidade da atual
arquitetura celular centralizada para lidar com procedimentos D2D, como descoberta de
dispositivo, configuração de conexão D2D, processo de registro de rede celular, controle
de interferência, alocação de recursos, segurança e assim por diante. Da mesma forma, as
arquiteturas orientadas para redes definidas pelo software em breve terão que incluir D2D
na equação. De fato, D2D precisa ser estudado no contexto mais complexo das HetNets
devido ao crescente interesse do mercado pela disponibilidade de várias tecnologias de
rádio implantadas em dispositivos móveis.
5.4.3. Aplicações
Uma década atrás, o D2D foi proposto pela primeira vez para fins de retransmissão em
redes celulares. Até à data, os pesquisadores propuseram novos casos de uso para comunicações D2D em redes celulares, como multicast, comunicação ponto a ponto, disseminação de vídeo, comunicação M2M e descarregamento celular, sendo interessante
ver aplicações de comunicação D2D em redes sociais, serviços de localização, redes de
veículos, redes inteligentes, etc.
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5.4.4. Análise de Performance
A maioria da literatura disponível é baseada em simulações numéricas ou domésticas.
Embora esses tipos de método de avaliação sejam adequados para estudar os ganhos potenciais, eles ainda estão longe da realidade devido a hipóteses simplificadas. Acreditamos que uma avaliação de desempenho usando simuladores de redes existentes como
NS3, OPNET, Omnet ++ ou uma avaliação experimental pode ajudar a revelar o desempenho real e os novos desafios das comunicações D2D nas redes celulares.

6. Conclusão
Esse trabalho tem o objetivo de apresentar a tecnologia Comunicação D2D, baseado na
proposta do 3GPP, demonstrando os desafios, vantagens e desvantagens da utilização da
tecnologia para dar suporte a próxima arquitetura de 5G das redes celulares. É apresentado o funcionamento de uma rede LTE-A com suporte para comunicação D2D, através
de simulações utilizando o simulador SimuLTE. SimuLTE permite implementar uma rede
celular LTE-A em que os dispositivos móveis tem a possibilidade de realizar uma comunicação D2D, permitindo a avaliação do comportamento de protocolos e funcionalidades
da rede.
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Minicurso: Redes de Sensores sem Fio Industriais
Ruan D. Gomes*, Diego V. Queiroz, Iguatemi E. Fonseca, Marcelo S. Alencar, e César Benavente-Peces
Resumo— O uso de Redes de Sensores sem Fio Industriais
(RSSFI) para a implementação de sistemas de monitoramento
e controle apresenta um conjunto de vantagens, quando
comparado ao uso de redes cabeadas, como o baixo custo
e a grande flexibilidade. No entanto, para que essas redes
possam ser utilizadas em aplicações que possuem requisitos
crı́ticos de confiabilidade e determinismo, vários desafios devem
ser enfrentados. Problemas de interferência, sombreamento e
atenuação por multipercurso podem afetar significativamente
a qualidade do canal sem fio em ambientes industriais. Para
lidar com estes problemas, novos padrões e protocolos têm
sido propostos, de modo a oferecer maior confiabilidade e
determinismo, em comparação com os protocolos mais antigos e
usualmente utilizados para a implementação de RSSFs. Neste
minicurso, são discutidos os desafios para a implantação de
RSSFIs a partir de resultados obtidos em estudos experimentais.
Também são apresentados os novos padrões desenvolvidos para
este tipo de rede.
Palavras-Chave— Redes de Sensores sem Fio Industriais,
Padrões para Redes de Sensores sem Fio Industriais, Protocolos
Multi-Canais.

I. I NTRODUÇ ÃO
Em sistemas de monitoramento baseados em redes
cabeadas, o processo de instalação dos cabos e sensores
possui usualmente um custo muito mais alto que os próprios
sensores [1]. Além disso, essa abordagem apresenta pouca
flexibilidade, o que dificulta o processo de instalação e
manutenção da rede. Uma alternativa menos custosa e mais
flexı́vel para a implementação de sistemas de monitoramento
e controle em ambientes industriais é o uso de Redes de
Sensores sem Fio Industriais (RSSFI). Em uma RSSFI,
sensores são implantados em equipamentos industriais para
monitorar parâmetros crı́ticos, como vibração, temperatura
e pressão [2]. As medidas obtidas pelos sensores são
transmitidas sem fio até um nó sorvedouro, que provê as
informações para análise em uma central de monitoramento
ou para utilização em sistemas de controle.
Apesar das vantagens das RSSFIs, alguns desafios devem
ser enfrentados. As redes sem fio possuem um meio
de comunicação inerentemente não confiável; dessa forma,
erros de transmissão são muito mais comuns do que em
redes cabeadas. Os nós em uma RSSFI podem sofrer com
interferência a partir de outros nós na rede, de outras redes de
sensores localizadas no mesmo ambiente, de outras redes sem
fio que utilizam a mesma faixa de frequência, como redes
Wi-Fi ou Bluetooth [2], além de outros equipamentos que
geram interferência, como fornos microondas [3]. Além disso,
Ruan D. Gomes está vinculado ao Instituto Federal da Paraı́ba, Campus
Guarabira, Brasil. Diego V. Queiroz e César Benavente-Peces estão vinculados
ao Signal Theory and Communications Department, Universidad Politénica
de Madrid, Espanha. Marcelo S. Alencar está vinculado ao Departamento
de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande, Brasil.
Iguatemi E. Fonseca está vinculado ao Centro de Informática da Universidade
Federal da Paraı́ba, Brasil. *Apresentador do Minicurso.

em ambientes industriais comumente existem muitas máquinas
e objetos (em muitos casos construı́dos com materiais
metálicos), o que provoca um alto nı́vel de atenuação nos
sinais transmitidos, em larga escala e em pequena escala [4].
Muitos ambientes industriais também apresentam
caracterı́sticas que tornam o canal sem fio não estacionário
no longo prazo, o que provoca mudanças abruptas em suas
caracterı́sticas no decorrer do tempo [5]. Portanto, uma
rede sem fio que apresenta um bom nı́vel de qualidade de
serviço no momento da implantação pode sofrer degradação
de desempenho após algum tempo devido às mudanças que
podem ocorrer nas caracterı́sticas do canal sem fio. Outro
problema que pode afetar o desempenho das redes sem fio é
a assimetria de enlace, que é a diferença entre a qualidade do
canal sem fio nos dois sentidos da comunicação entre dois
nós [6].
Os nós sensores possuem restrições de recursos,
apresentando baixo poder de processamento e em alguns
casos restrições de consumo de energia [7]. Muitos sistemas
de monitoramento industrial necessitam processar sinais
heterogêneos que mudam rapidamente e devem ser obtidos
utilizando uma alta taxa de amostragem [2] [8]. Além disso,
esses sistemas requerem alta confiabilidade. Para algumas
aplicações, como aplicações de controle, além dos requisitos
de confiabilidade, existem requisitos com relação ao atraso
para a recepção dos pacotes. Neste tipo de aplicação a
operação da rede deve ocorrer de forma determinı́stica, uma
vez que as informações sendo monitoradas precisam ser
entregues aos sistemas de controle de forma periódica e
obedecendo aos prazos de entrega de cada pacote. Devido
a essas limitações, principalmente com relação à baixa taxa
de transmissão e à falta de confiabilidade, e os requisitos de
aplicações industriais, a implementação de sistemas baseados
nesta tecnologia se torna ainda mais desafiadora.
Alguns padrões têm sido propostos nos últimos anos com
foco em aplicações industriais, como o WirelessHART e
o ISA100.11a. Estes dois padrões são baseados apenas na
camada fı́sica do IEEE 802.15.4, mas apresentam diferentes
definições para a camada de controle de acesso ao meio
(Medium Access Control - MAC). Estes padrões definem o
uso de (Time Division Multiple Access - TDMA) e salto
em frequência, o que permite uma redução na quantidade de
colisões e no consumo de energia, uma vez que os nós podem
desligar o transceptor durante os intervalos de tempo em que
não estão transmitindo ou recebendo pacotes. O uso de salto
em frequência permite mitigar os problemas relacionados à
interferência e atenuação por multipercurso. No entanto, sem
um gerenciamento adequado da lista de canais utilizados e
não utilizados (denominado de mecanismo de lista negra),
o desempenho pode ser baixo para redes que utilizam esses
padrões [9].
Mais recentemente, o padrão IEEE 802.15.4e foi lançado.
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O objetivo deste padrão é propor soluções para aplicações que
requerem alta confiabilidade, como aplicações industriais [10].
Cinco modos de operação são definidos para o IEEE
802.15.4e. Em geral, estes modos de operação são
baseados em TDMA ou salto em frequência para reduzir
colisões e mitigar os efeitos de interferência e atenuação
por multipercurso, permitindo satisfazer aos requisitos
de aplicações industriais em termos de confiabilidade e
determinismo. Uma das principais diferenças entre o novo
padrão IEEE 802.15.4e em comparação com o padrão anterior
IEEE 802.15.4 é o uso de múltiplos canais. É possı́vel utilizar
salto em frequência em alguns modos ou adaptação de canal,
em que um nó permanece utilizando um único canal e apenas
troca de canal quando o canal em uso passa a apresentar baixa
qualidade.
Embora esses novos protocolos definam mecanismos para
lidar com os problemas de confiabilidade em uma RSSFI,
alguns problemas ainda podem surgir. Por exemplo, ao usar
salto em frequência, os nós geralmente alternam para um
novo canal antes de cada transmissão. No entanto, sem um
gerenciamento adequado da lista negra, o desempenho da rede
pode ser significativamente degradado [11]. Problemas devido
às variações espaciais na qualidade do canal também podem
afetar o desempenho dos protocolos baseados em beacons,
como é o caso de alguns protocolos definidos no padrão
IEEE 802.15.4e [12]. Neste minicurso, serão abordados os
desafios para a implantação de redes de sensores sem fio em
ambientes industrias e os novos padrões definidos para esse
tipo de rede. Também serão descritos os possı́veis problemas
que podem surgir na implantação de redes que seguem esses
novos padrões, bem como possı́veis soluções.
II. A PLICAÇ ÕES DE R EDES DE S ENSORES SEM F IO
I NDUSTRIAIS
A Tabela II mostra as classes de aplicações industriais
definidas pela Sociedade Internacional de Automação
(International Society of Automation – ISA). Destas classes de
aplicação apenas para as aplicações da Classe 0 o uso de redes
sem fio não é recomendado [13], devido à grande criticidade
das aplicações que se encaixam nesta classe. Por outro lado,
diversas aplicações, que se encaixam entre as classes 1 e 5,
podem fazer uso de redes sem fio para a sua implementação.
No entanto, as tecnologias e protocolos utilizados devem ser
capazes de satisfazer aos requisitos de cada uma das classes
de aplicação.
As aplicações de RSSFI podem ser enquadradas em três
grandes grupos [14]: sensoriamento ambiental, monitoramento
de condição e automação de processos. As aplicações de
sensoriamento ambiental podem explorar o monitoramento
de parâmetros crı́ticos para o funcionamento dos processos
industriais, a avaliação do nı́vel de poluição, monitoramento
de riscos e o monitoramento de parâmetros que possam
comprometer a segurança dos processos, dos produtos sendo
produzidos e das pessoas envolvidas nos processos.
As aplicações para monitoramento de condição podem
realizar o monitoramento estrutural, em que sensores são
instalados em elementos da infra-estrutura da indústria, como

TABELA I
C LASSES DE APLICAÇ ÕES INDUSTRIAIS .
Categoria
Segurança

Classe
0
1
2

Controle

Monitoramento

3

Aplicação
Ação de emergência
Controle de
malha fechada
Controle de
malha fechada
com supervisão
Controle de
malha aberta

4

Alerta

5

Log
(download e upload)

Descrição
Sempre crı́tico
Frequentemente
crı́tico
Usualmente
não crı́tico
Controlado
por humano
Consequência
operacional
de curto prazo
Nenhuma
consequência
imediata

pontes e túneis. Muitas aplicações realizam o monitoramento
de equipamentos, visando realizar a detecção e a predição
de falhas, diminuindo os custos com manutenção e evitando
que prejuı́zos ocorram devido às falhas. Nessa categoria
de aplicações também se encaixam as aplicações de
monitoramento das condições de saúde de pessoas no ambiente
industrial. Essa aplicações se encaixam no contexto de Body
Area Networks (BAN) [15]. Como exemplos de sistemas de
monitoramento de equipamentos, alguns trabalhos descrevem
sistemas baseados em RSSFI para monitoramento de motores
de indução trifásicos, que são os principais equipamentos
utilizados para conversão eletromecânica em indústrias e estão
presentes na maioria dos processos industriais [1], [3].
Aplicações para melhoria de processos envolve a aquisição
de dados por meio de sensores para alimentação de sistemas
de controle, que utilizam atuadores para controlar e otimizar
os processos. Um exemplo de sistema para monitoramento
e avaliação da qualidade dos produtos produzidos é descrito
em [16], em que uma RSSFI para monitoramento de
temperatura e pH em barris para processamento de couro em
ambiente industrial foi implantada.
A implementação de sistemas de controle industrial
utilizando redes sem fio é muito desafiadora devido às
restrições de latência e determinismo desses sistemas. Dessa
forma, algumas aplicações podem não suportar perdas de
pacote e grandes variações de latência na transmissão das
informações. No entanto, utilizando técnicas pra melhoria
da qualidade de serviço de redes de sensores e atuadores
sem fio, pode ser possı́vel a implementação de sistemas de
controle não crı́ticos; ou seja, que suportem certo nı́vel de
variação na qualidade de serviço da rede. Alguns trabalhos
sobre aplicações de controle sem fio na indústria tem como
objetivo tornar os controladores mais robustos e tolerantes a
falhas de transmissão e variação do atraso [17].
III. D ESAFIOS PARA A I MPLANTAÇ ÃO DE R EDES DE
S ENSORES SEM F IO I NDUSTRIAIS
Como as RSSFIs utilizam bandas não licenciadas
para comunicação, problemas de interferência com outras
tecnologias podem ocorrer. Além disso, o canal sem fio no
ambiente industrial apresenta caracterı́sticas não favoráveis
à comunicação sem fio, como o alto nı́vel de atenuação e
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problemas de sombreamento. Muitos ambientes industriais
também apresentam caracterı́sticas que tornam o canal sem
fio não estacionário no longo prazo, o que pode provocar
mudanças bruscas nas caracterı́sticas dos canais no decorrer
do tempo.
Devido ao perfil de multipercurso em ambientes industriais
refletivos, a largura de banda de coerência pode ser
muito pequena, de modo que as caracterı́sticas do canal
de comunicação podem ser muito diferentes, mesmo em
canais adjacentes. Outro fator importante a ser considerado
é a variação espacial na qualidade dos canais, em que
um determinado canal pode apresentar boa qualidade de
comunicação para alguns nós e qualidade muito baixa
para outros nós, mesmo que os nós em questão estejam
posicionados próximos um do outro. Em alguns casos também
pode haver problemas de assimetria de enlace, em que as
duas direções de um enlace apresentam nı́veis de qualidade
diferentes.
A. Ruı́do e Interferência Eletromagnética em RSSF
Muitos dispositivos sem fio operam na banda destinada
a aplicações industriais, cientı́ficas e médicas (Industrial,
Scientific and Medical – ISM) de 2,4 GHz, como rádios
Bluetooth, Wi-Fi e telefones sem fio. Além disso, outros
dispositivos que não são destinados para comunicação podem
causar interferência nessa faixa de frequências, como fornos
microondas. Os padrões de comunicação sem fio, como o
IEEE 802.11 e o IEEE 802.15.4, definem um conjunto de
canais ao longo da banda. Como eles compartilham a banda,
existe uma sobreposição entre os canais definidos por esses
padrões.
Alguns trabalhos foram realizados para identificar possı́veis
fontes de interferência em diferentes ambientes [18],
[19], [20], [21]. Os resultados obtidos mostraram que os
equipamentos mais comuns que podem causar interferência
na faixa de 2,4 GHz são fornos microondas, aquecedores
industriais, sistemas de iluminação por radiofrequência e
equipamentos de solda. No entanto, esses equipamentos
nem sempre estão presentes na indústria. Outras fontes
de interferência usualmente encontradas nos ambientes
industriais são motores elétricos, inversores de frequência
e equipamentos de comunicação sem fio, como telefones
sem fio e equipamentos para redes locais sem fio. Boa
parte dessas interferências, principalmente as relacionadas
aos equipamentos industriais, como motores e inversores de
frequência, apresentam interferência na faixa de algumas
centenas de MHz, o que pode atrapalhar a comunicação em
sistemas proprietários que utilizam essa faixa de frequência,
mas não interferem em sistemas que usam a banda ISM de
2,4 GHz.
Alguns trabalhos foram realizados para verificar o
desempenho de rádios IEEE 802.15.4 sujeitos à interferência
de redes IEEE 802.11 (Wi-Fi), Bluetooth e fornos microondas.
Em [3] foram realizados experimentos para investigar a
influência de uma rede IEEE 802.11 e de um forno microondas
no desempenho de uma RSSFI para monitoramento de motores
em ambiente industrial. Nos experimentos descritos no artigo,

a Taxa de Perda d Pacote (TPP) chegou a cerca de 90% quando
a RSSFI estava sujeita à interferência de uma rede IEEE
802.11. Em [22] são descritos experimentos para verificar a
influência da distância entre transmissor e receptor e entre os
nós sensores e as fontes de interferência (rádios Bluetooth,
IEEE 802.11 e forno microondas) em ambiente predial.
Observou-se uma TPP de até 25% devido às interferências
da rede IEEE 802.11 e forno microondas para os cenários
estudados. A interferência por parte dos rádios Bluetooth foi
muito pequena.
B. Caracterização do Canal sem Fio em Ambientes Industriais
Em ambientes industriais usualmente existem muitos
objetos e obstruções (muitas vezes construı́dos com materiais
metálicos), além de objetos móveis, como robôs, automóveis
e pessoas. Isso influencia tanto no desvanecimento em larga
escala como na atenuação em pequena escala. Alguns estudos
experimentais foram realizados para verificar os efeitos do
ambiente industrial no canal sem fio [4][23].
A potência do sinal recebido em um receptor depende da
potência de transmissão, do ganho das antenas, da distância
entre transmissor e receptor e dos efeitos causados pelo
ambiente. A Equação 1 mostra a perda no percurso em dB para
uma distância d entre transmissor e receptor. Nesse modelo de
perda no percurso log-distância [24], a potência média do sinal
recebido diminui logaritmicamente com a distância.
L(d) = L(d0 ) + 10n log



d
d0



+ Xσ ,

(1)

A perda no percurso na distância d depende da perda em
uma distância de referência d0 e de um expoente de perda n. A
Equação 1 considera o valor médio da perda no percurso para
as distâncias d e d0 , considerando todos os valores possı́veis
de perdas no percurso para essas distâncias. O valor de L(d0 )
pode ser determinado utilizando a perda no percurso de espaço
livre, por meio da equação L(d0 ) = 20 log(4πd0 /λ) ou por
meio de medições em uma distância apropriada [4][24]. λ é
o comprimento de onda da portadora.
Existe uma variação entre a potência do sinal recebido,
dependendo do local onde é feita a medição. Para capturar essa
variação, uma variável aleatória Xσ é incluı́da na Equação 1,
em que Xσ é uma distribuição Gaussiana de média zero e
desvio padrão σ, e esses dois parâmetros são representados
em dB. Essa variação na potência recebida em diferentes
pontos com a mesma distância entre transmissor e receptor
é conhecida como sombreamento log-normal [24]. Além da
variação no valor de potência recebida ao se considerar locais
diferentes, mas com a mesma distância, esse valor também
pode variar ao se considerar transmissões em diferentes
faixas de frequência, mesmo com o transmissor e o receptor
posicionados em locais fixos.
Em [4] são descritos resultados experimentais para
determinação do expoente n e do sombreamento log-normal
Xσ em ambientes industriais nas frequências de 900,
2.400 e 5.200 MHz. Em [23] também foram realizados
experimentos para determinação de n e Xσ em alguns

xlix
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ambientes representativos no contexto de aplicações de Smart
Grids, incluindo ambientes industriais.
Além da perda no percurso e sombreamento, deve-se
também analisar a atenuação em pequena escala, devido a
modificações rápidas que ocorrem no perfil de multipercurso
do ambiente causado pelo movimento de objetos ao redor
do transmissor e do recetor. Experimentos realizados em
ambientes industriais descritos em [4] mostraram que a
atenuação temporal segue a distribuição de Rice, considerando
transmissor e receptor fixos. Em ambientes industriais, existe
usualmente vários raios invariantes no tempo, devido ao
grande conjunto de estruturas estáticas no ambiente, e apenas
uma pequena porção do perfil de multipercurso é afetada por
objetos móveis [4].
A distribuição de Rice é descrita de acordo com um
A2
parâmetro K = 10 log( 2b
2 ) [25], que é a relação entre
a potência do componente principal (A2 ) e a potência nos
outros componentes (2b2 ). Portanto, o parâmetro K define a
severidade da atenuação por multipercurso [25].
Nos ambientes industriais estudados em [4] o fator K possui
um valor alto, entre 4 dB e 19 dB, enquanto que em outros
tipos de ambiente, como ambientes de escritório, valores entre
-12 dB e -6 dB foram observados, como discutido em [4].
Isso pode ser explicado pela natureza aberta dos prédios
industriais, ondes existem muitos objetos metálicos reflexivos,
que permanecem fixos no ambiente. Assim, existem muitos
raios invariantes no tempo e apenas uma pequena parte do
perfil de multipercurso é afetada por objetos móveis.

em simultâneo. Estes dados foram obtidos durante 50 horas
de operação de uma RSSFI para monitoramento de motores
de indução trifásicos, instalada em uma indústria. Mais
informações sobre esta RSSFI podem ser encontradas em [27].

Fig. 1.

Comportamento não estacionário do canal em ambiente industrial.

Em geral, os valores de potência foram elevados, uma
vez que os nós finais estavam posicionados próximos ao
nó sorvedouro (aproximadamente 10 m) e a potência de
transmissão era igual a 15 dBm. Embora os nós finais
estivessem posicionados lado a lado, com menos de um
metro de distância de um para outro, é possı́vel observar
diferenças nos valores médios obtidos para cada nó, além de
mudanças nas caraterı́sticas dos canais no decorrer do tempo.
Por exemplo, a potência média dos pacotes recebidos a partir
do Nó 1 permaneceu maior que o valor médio dos pacotes
recebidos a partir do Nó 2 na maior parte do tempo, mas
durante certo intervalo de tempo a potência média para o Nó 2
foi maior.
Em [28] é descrito um modelo de simulação capaz de
capturar as modificações nas caracterı́sticas dos canais em
longos perı́odos de tempo. Esse modelo pode ser utilizado para
simular protocolos multi-canais para RSSFIs, considerando
vários aspectos que afetam a qualidade do canal sem
fio, como sombreamento, atenuação por multipercurso, o
comportamento não estacionário do canal sem fio no longo
prazo e a descorrelação entre diferentes canais.

C. Modelagem do Desvanecimento e Atenuação para Longos
Perı́odos de Tempo
O canal sem fio pode ser modelado como estacionário
no sentido amplo, por um perı́odo curto de tempo, apesar
das movimentações ao redor do transmissor e do receptor.
No entanto, as caracterı́sticas do canal podem mudar
significativamente em um perı́odo de poucas horas devido a
mudanças ocorridas na topologia do ambiente.
Em [26] uma caracterização do canal em um ambiente
industrial foi realizada para avaliar as caracterı́sticas do
canal em um longo perı́odo de tempo (20 horas). Os
resultados mostraram que a distribuição de Rice apresenta
bom ajuste apenas para pequenos perı́odos de tempo, em que
o valor médio da potência recebida permanece constante. O
movimento de uma grande estrutura metálica pode modificar
o perfil de multipercurso relacionado ao conjunto de raios
que permanecem invariantes por um longo perı́odo de
tempo, o que modifica o valor médio da potência recebida,
embora o transmissor e o receptor permaneçam estáticos. No
experimento, a potência recebida variou em torno de -55 dBm
durante sete horas, e após esse perı́odo o valor médio mudou
abruptamente para -46 dBm. Em alguns casos, ocorre também
a redução na potência média de forma abrupta. Neste último
caso, uma troca de canal ou rota poderia ser necessária para
manter a qualidade do enlace, devido à variação do perfil de
multipercurso do ambiente.
A Figura 1 mostra a potência recebida no nó sorvedouro
de uma RSSFI, referente a transmissões de três nós finais

D. Largura de Banda de Coerência
A largura de banda de coerência é o intervalo de
frequência (∆f ) em que os componentes de frequência são
correlacionados. Dois sinais transmitidos em frequências que
possuem separação maior que ∆f são afetados de maneira
diferente pelo ambiente [29]. A largura de banda de coerência
1
[30], em que τrms
pode ser definida como ∆f ≈ ατrms
é o espalhamento por atraso eficaz, em segundos, e α é
um fator que pode variar de acordo com a forma do perfil
de atraso de potência. O valor de α pode ser igual a 50
quando a correlação entre frequências é maior que 90% ou
igual a 5 quando a correlação entre frequências é maior que
50% [31]. Considerando τrms = 294.19 ns para um ambiente
109
industrial [19] e considerando α = 5, ∆f ≈ 5×294.19
≈
680 kHz.
l
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O padrão IEEE 802.15.4 define 16 canais na faixa de
2,4 GHz, com largura de banda de 2 MHz e espaçamento
entre canais de 5 MHz. Dessa forma, os canais são
fracamente correlacionados em frequência. Experimentos
descritos em [32] mostram que trocar o canal de comunicação
pode levar a uma diferença de cerca de 15 dB na potência
recebida, em um ambiente industrial. Nos experimentos
descritos em [33], em um ambiente de escritório, foi observado
que para distâncias maiores que 6,5 m entre transmissor e
receptor, mesmo os canais adjacentes são descorrelacionados.
Além do efeito do ambiente, os nós sensores possuem
padrões de radiação que podem mudar significativamente de
um canal para outro. Nos experimentos descritos em [34], para
um ambiente outdoor, verificou-se que o Canal 11 apresentava
melhor qualidade devido ao padrão de radiação da antena. Em
experimentos indoor verificou-se que, em geral, o Canal 11
é melhor, no entanto para algumas posições, a qualidade do
Canal 11 foi bem pior em comparação como outros canais.
Isso é explicado pelo efeito do perfil de multipercurso nos
diferentes canais. Dessa forma, esses dois aspectos juntos, o
padrão de radiação do nó sensor e os efeitos do ambiente,
influenciam a qualidade do canal sem fio. Além disso, deve-se
considerar a influência de fontes de interferência e a assimetria
para determinar a qualidade dos canais de forma holı́stica.

especı́fica, o coordenador pode dedicar porções da parte ativa,
denominadas Intervalo de Tempo Garantido (Guaranteed Time
Slot – GTS), para determinados nós.
A topologia de uma rede IEEE 802.15.4 pode ser organizada
de três formas: estrela, árvore ou em malha. A Figura 2 ilustra
as três topologias.

Fig. 2.

Topologias suportadas pelo padrão IEEE 802.15.4.

Na topologia em estrela todos os nó sensores se comunicam
diretamente com o nó coordenador (ou sorvedouro). Nesse
caso, o meio de comunicação é compartilhado entre todos
os nós finais e não pode haver transmissões em paralelo,
uma vez que todos os nós são capazes de interferir entre si.
Uma alternativa para permitir transmissões em simultâneo é
utilizar múltiplos transceptores no nó sorvedouro, de modo que
subconjuntos diferentes de nós finais utilizem canais diferentes
para se comunicar. A topologia em estrela é adequada para
RSSFIs que possuem poucos nós e é implantada em um espaço
relativamente pequeno, pois toda a comunicação ocorre em
apenas um salto e a distância entre os nós finais e o nó
sorvedouro é limitada pelo alcance dos rádios.
Uma rede em árvore é formada a partir de uma hierarquia,
na qual cada conjunto de nós finais se comunica com um
determinado roteador, que por sua vez se comunica com o
coordenador. Esse é o tipo de topologia mais comum para
implantação de protocolos multi-canais [35]. Nessa topologia
pode haver comunicação em simultâneo nas sub-redes. Caso
todos os nós da RSSFI se comuniquem utilizando o mesmo
canal, pode haver colisões entre pacotes transmitidos em
diferentes sub-redes, mas por meio da utilização de múltiplos
canais pode-se diminuir a quantidade de colisões. Esse tipo
de topologia é adequado para RSSFIs com muitos nós e que
abrangem uma grande área.
Uma rede em malha funciona de modo ad hoc, na qual um
roteador pode se comunicar com qualquer outro diretamente;
ou seja, sem a necessidade de intermediação por parte
do coordenador. Nessa topologia a rede é auto-organizável,
podendo se ajustar automaticamente, tanto na sua inicialização
como na entrada ou saı́da de novos nós na rede. A topologia
em malha permite também aumentar a abrangência da rede,
visto que a comunicação de nós distantes com o coordenador
pode ser feita a partir de múltiplos saltos. Para RSSFIs é
mais adequado utilizar topologia em estrela ou em árvore,
uma vez que a rede pode ser implantada de forma planejada
nesses ambientes. Alguns padrões para RSSFI definem o uso
de topologias em malha, em que os nós finais podem transmitir
pacotes por meio de rotas redundantes para aumentar a
confiabilidade, mas a definição das rotas ocorre geralmente

IV. PADR ÕES PARA R EDES DE S ENSORES SEM F IO
I NDUSTRIAIS
A. Padrão IEEE 802.15.4
O padrão IEEE 802.15.4 é designado para aplicações de
RSSF e define as camadas fı́sica e de acesso ao meio,
provendo comunicação sem fio com baixo consumo de energia
e baixo custo para aplicações que não requerem alta taxa
de transferência de dados. O padrão opera em bandas não
licenciadas e um total de 27 canais para comunicação são
definidos. A taxa de bits máxima é de 250 kbit/s nominal,
quando operando na banda de 2,4 GHz. No entanto, o canal
pode ser sub-utilizado, dependendo do protocolo de acesso
ao meio utilizado pelos nós. Por exemplo, se o protocolo de
acesso ao meio for o CSMA/CA, como definido pelo padrão
IEEE 802.15.4, os nós esperam por pelo menos um perı́odo
de backoff antes de tentar transmitir um pacote, mesmo se o
meio de comunicação estiver livre.
O padrão IEEE 802.15.4, lançado em 2003, define dois
modos de operação. O primeiro é denominado non-beacon
mode, e é baseado apenas no CSMA/CA. O segundo modo de
operação é denominado beacon mode. No segundo modo, uma
estrutura denominada superframe é definida. Os superframes
são delimitados por pacotes (beacons) transmitidos pelo
coordenador e são então divididos em 16 intervalos de tempo
iguais. O superframe possui uma porção ativa e uma porção
inativa. A porção ativa é dividida em perı́odo de acesso por
contenção (Contention Access Period – CAP) e perı́odo livre
de contenção (Contention-Free Period – CFP). No CAP os
dispositivos utilizam CSMA/CA baseado em intervalos de
tempo (slotted-CSMA/CA) para se comunicar, enquanto que no
CFP as transmissões são realizadas sem o uso do CSMA/CA.
Para aplicações que requerem uma taxa de transferência
li
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de forma estática e centralizada.
Alguns padrões para camadas superiores foram propostos
para RSSFs baseadas no padrão IEEE 802.15.4. Entre
eles, um dos mais usados é o padrão ZigBee [36],
[37], que define aspectos da camada de rede e aplicação.
Os protocolos definidos pelo padrão ZigBee possuem
caracterı́sticas desejáveis para RSSFs, como o baixo consumo
de energia e a capacidade de ser executado em dispositivos
com baixo poder de processamento e baixo custo. O ZigBee
suporta diferentes topologias e é muito utilizado para a
construção de redes em malha. No entanto, o padrão ZigBee
não é adequado para aplicações industriais, uma vez que
não garante o atendimento aos requisitos impostos por estas
aplicações em termos de confiabilidade e determinismo [38].
Em redes que utilizam os protocolos MAC definidos pelo
padrão IEEE 802.15.4 é difı́cil estabelecer limites estritos
de latência, devido ao uso de CSMA/CA. Neste protocolo o
acesso ao meio de comunicação ocorre de forma distribuı́da
e aleatória, em que cada nó decide individualmente o melhor
momento de realizar uma transmissão, baseado na sua noção
local de disponibilidade do canal. No entanto, problemas
de terminal escondido podem ocorrer, em que dois nós que
transmitem para o mesmo receptor não conseguem detectar
as transmissões um do outro. Este problema pode tornar o
comportamento da rede ainda mais imprevisı́vel. Além disso,
os protocolos definidos pelo IEEE 802.15.4 utilizam apenas
um canal em toda rede, o que é um ponto único de falha
e aumenta o número de colisões. Devido a essas limitações,
novos protocolos com foco em aplicações industriais foram
desenvolvidos, como o WirelessHART, o ISA100.11a e o IEEE
802.15.4e. Estes protocolos utilizam a camada fı́sica do IEEE
802.15.4, mas definem novos protocolos de acesso ao meio.

O WirelessHART define a utilização de um mecanismo de
salto em frequência para mitigar os efeitos de interferência.
Para evitar que os rádios utilizem canais com baixa qualidade é
definido um mecanismo denominado blacklisting (lista negra).
Nesse mecanismo, os canais que apresentarem baixo nı́vel
de qualidade não são utilizados na sequência pseudo-aleatória
gerada pelo mecanismo de salto em frequência. No entanto,
a configuração da lista negra não é feita automaticamente, e
sim por um administrador de rede. Levando em consideração
as caracterı́sticas muito dinâmicas dos canais nas RSSFIs,
tanto espacialmente como temporalmente [6], uma abordagem
centralizada de definição da lista negra pode não prover boa
qualidade de serviço.
Na camada de rede, o WirelessHART é baseado em uma
rede em malha com rotas redundantes. Essa caracterı́stica
permite aumentar a confiabilidade e tolerância a falhas. As
rotas são definidas de forma centralizada por um administrador
de rede. Essa unidade centralizada também é responsável por
definir o padrão para o salto em frequência e por escalonar
o tempo entre todos os nós da rede, garantindo o correto
funcionamento do mecanismo TDMA.
Para tentar garantir a entrega dos pacotes, os nós podem
utilizar três intervalos de tempo em cada superframe. Os dois
primeiros são utilizados para transmissão e retransmissão (em
caso de a primeira tentativa falhar) em uma rota pré-definida.
O terceiro intervalo é utilizado para transmitir o mesmo pacote
por meio de uma segunda rota [41]. Como cada intervalo
utiliza um canal diferente, neste cenário cada pacote pode ser
transmitido até três vezes dentro de um mesmo superframe
utilizando diferentes parâmetros (rota ou canal), de modo que
o enlace se torna robusto a problemas que afetam canais ou
rotas especı́ficas.
Em [9] são apresentados estudos de desempenho de rádios
WirelessHART sujeitos à interferência de redes IEEE 802.11g,
nos canais 1, 6 e 11. Os resultados mostraram que durante
perı́odos de interferência, a TPP chegou a 27,2%. Foi
observada uma latência de aproximadamente dois segundos
para a rede operando livre de fontes de interferência e em
torno de 2,7 segundos quando a rede estava sujeita às fontes
de interferência. A latência depende da estrutura temporal
definida, que é influenciada pela quantidade de nós e pela
quantidade de intervalos de tempo alocados para cada nó,
e da probabilidade de entrega de pacotes. Observa-se que,
sem um gerenciamento adequado da lista negra, a qualidade
de comunicação pode ser muito prejudicada por fontes de
interferência.

B. WirelessHart
O WirelessHART é considerado o primeiro padrão aberto
voltado para aplicações de monitoramento e controle que
utilizam redes sem fio em ambiente industrial [39], tendo sido
lançado em 2007. Esse padrão se baseia na camada fı́sica do
IEEE 802.15.4, mas implementa a camada de acesso ao meio
de forma diferente. O WirelessHART utiliza apenas 15 canais
definidos na banda de 2,4 GHz, uma vez que o canal 26 não é
permitido em alguns paı́ses [9]. O acesso ao meio é realizado
utilizando TDMA. O uso do TDMA visa reduzir colisões e
diminuir o consumo de energia [40], uma vez que os nós
apenas permanecem em estado ativo nos intervalos de tempo
destinados a eles.
A comunicação ocorre baseada em uma estrutura
denominada superframe, que é composta por um conjunto
de intervalos de tempo e se repete continuamente. Cada
intervalo de tempo dentro do superframe pode ser alocado a
um ou mais nós e transmissões simultâneas podem ocorrer,
por meio de canais diferentes, e para receptores diferentes.
Os intervalos possuem duração de 10 ms e acomodam a
transmissão de um pacote de dados pelo transmissor e de um
pacote de reconhecimento (ACK) pelo receptor. Para o correto
funcionamento do protocolo definido no WirelessHART os
nós precisam manter a sincronização de relógio durante toda
a operação da rede.

C. ISA100.11a
A Sociedade Internacional de Automação (ISA)
desenvolveu o padrão ISA100.11a [42], que também é
designado para aplicações industriais e teve a sua primeira
versão lançada em 2009. Assim como o WirelessHART, o
ISA100.11a é baseado na camada fı́sica do IEEE 802.15.4
e utiliza os 16 canais da banda de 2,4 GHz (o canal 26 é
opcional), mas define sua própria camada de acesso ao meio.
A camada de acesso ao meio também é baseada em TDMA,
salto em frequência e lista negra, para aumentar a imunidade
lii
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contra fontes de interferência. No ISA100.11a os intervalos
de tempo podem ser configurados para ter 10 ms, como no
WirelessHART, ou 12 ms [43].
Uma importante diferença do ISA100.11a com relação ao
WirelessHART é que, em nı́vel de aplicação, ele foi projetado
para suportar diversos padrões de redes industriais, e não
apenas o padrão HART. Além disso, o esquema de salto em
frequência é mais flexı́vel, fornecendo três padrões diferentes.
O primeiro, denominado slotted define um canal diferente
para cada transmissão, enquanto que o segundo, denominado
slow, realiza troca de canais em intervalos de tempo bem
definidos e mais longos. O uso do padrão slow permite a
transmissão de pacotes com menor latência, mas aumenta
o consumo de energia, uma vez que os nós precisam ficar
ativos por um intervalo de tempo maior. O terceiro é uma
combinação dos dois primeiros [44]. A utilização de um
padrão hı́brido para o salto em frequência permite acomodar a
transmissão de pacotes periódicos, que fazem uso do salto em
frequência de acordo com o padrão slotted, e a transmissão de
pacotes por parte de nós que trabalham baseados em eventos,
que fazem uso do perı́odo de troca lenta de canais para
transmitir mensagens que necessitam de um atraso menor [38].
A camada de rede do ISA100.11a também é diferente, uma
vez que permite a utilização de cabeçalhos compatı́veis com
o protocolo IP [39].
Em [45] é descrito um estudo para verificar o desempenho
de rádios ISA100.11a e ZigBee Pro no contexto de
aplicações aeroespaciais. Os rádios ISA100.11a possuem custo
consideravelmente maior quando comparados com rádios
totalmente compatı́veis com o padrão IEEE 802.15.4, mas
é capaz de suportar melhor a presença de interferências.
Nos experimentos realizados em [45] os rádios ISA100.11a
mantiveram bom desempenho de comunicação mesmo na
presença de interferência, enquanto que os rádios ZigBee
apresentaram uma queda de desempenho. No entanto, a
latência das transmissões no ISA100.11a foi maior.
Embora os padrões WirelessHART e ISA100.11a
apresentem mecanismos para lidar com coexistência e
para oferecer garantias de qualidade de serviço, ainda
existe uma dependência do correto gerenciamento da lista
negra para manter a rede operando com boa confiabilidade.
Nesse contexto, estudos sobre identificação de fontes de
interferência e estimação de qualidade de enlace se mostram
muito relevantes para esses padrões.

os modos de operação definidos no IEEE 802.15.4e são
baseados em TDMA ou salto em frequência para reduzir
colisões e mitigar os efeitos de interferência e da atenuação
por multipercurso, bem como para satisfazer os requisitos
de aplicações industriais em termos de confiabilidade e
determinismo.
1) Modo TSCH: O modo TSCH é baseado em TDMA
e salto em frequência, assim como os protocolos de
camada MAC dos padrões WirelessHART e ISA100.11a.
Nesse mecanismo, os nós precisam estar com os relógios
sincronizados. No padrão é definido um mecanismo de
sincronização, que pode ser feito baseado em pacotes de dados
recebidos ou pacotes de reconhecimento (ACK) recebidos, de
modo a evitar o uso de pacotes extras para sincronização de
relógio. O TSCH também permite o uso de lista negra para
evitar o uso de canais com baixa qualidade.
Em redes TSCH a comunicação ocorre baseada em uma
estrutura denominada slotframe. A Figura 3 mostra um
exemplo de slotframe com oito intervalos de tempo (S0 a S7).
Cada intervalo de tempo possui 10 ms, assim como ocorre
nas redes WirelessHART, e acomoda a transmissão de um
pacote de dados e do pacote ACK correspondente. Se um
determinado transmissor não receber o pacote ACK dentro do
mesmo intervalo de tempo, ele pode retransmitir o pacote no
próximo intervalo alocado para ele.

Fig. 3.
TSCH.

Exempo de slotframe com oito intervalos de tempo para uma rede

Quando um intervalo de tempo é ocupado por dois nós que
comunicam com o mesmo receptor e usando o mesmo canal,
o acesso deve ocorrer por contenção, dentro do intervalo de
tempo, usando um algoritmo baseado no CSMA/CA. Quando
apenas um único nó realiza comunicação em um determinado
intervalo de tempo e para um determinado canal, o acesso
ocorre sem contenção. O slotframe repete continuamente de
forma automática, e todos os nós devem manter a mesma
noção global de tempo. Tipicamente a alocação dos intervalos
de tempo é configurada por camadas superiores quando um
nó vai entrar na rede. Os nós saltam em frequência utilizando
todo o conjunto de canais disponı́vel, de modo a evitar uma
grande queda de desempenho devido a problemas que afetam
apenas um subconjunto dos canais [46].
O canal (ch) a ser utilizado em um determinado intervalo
de tempo, e considerando um dado receptor, é calculado de
forma geral usando

D. Padrão IEEE 802.15.4e
Mais recentemente, em 2012, o padrão IEEE 802.15.4e [46]
foi lançado. O objetivo deste padrão é propor soluções
para aplicações que requerem alta confiabilidade, como é
o caso de muitas aplicações industriais. Cinco modos de
operação são definidos no IEEE 802.15.4e: Time Slotted
Channel Hopping (TSCH), Deterministic and Synchronous
Multi-Channel Extension (DSME), Low Latency Deterministic
Network (LLDN), Asynchronous Multi-Channel Adaptation
(AMCA), e Radio Frequency Identification Blink (BLINK).
No entanto, apenas os modos TSCH, DSME e LLDN têm
sido explorados na literatura até recentemente [10]. Em geral,

ch = SequenceList[COUNTER % SequenceLength],
em que COUNTER consiste em algum contador que deve
ser compartilhado entre o transmissor e o receptor [46],
liii
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SequenceList é a lista de canais que podem ser utilizados
pelo mecanismo de salto em frequência e SequenceLength é
o tamanho da lista de canais. Caso mais de uma transmissão
ocorra no mesmo intervalo de tempo, os valores de COUNTER
para cada par de receptor e transmissor devem idealmente
ser diferentes e resultarem em canais diferentes, para evitar
colisões. Quanto maior a quantidade de transmissões em
simultâneo e quanto menor a lista de canais, maior a
probabilidade de haver colisão na definição dos canais. No
entanto, esses problemas podem ser evitados ou mitigados
com um bom planejamento da rede ou a partir do uso de
algoritmos de escalonamento que evitem que nós vizinhos se
comuniquem no mesmo intervalo de tempo e usando o mesmo
canal de comunicação.
Em [11] um experimento foi realizado para investigar o
desempenho de uma rede TSCH em um ambiente de cabine
de aeronave e com fontes de interferência devido a redes
Wi-Fi. Assim como no experimento descrito em [9], para redes
WirelessHART, o desempenho de uma rede que utiliza TSCH
pode sofrer grande degradação caso não se faça um correto
gerenciamento da lista negra. Nos experimentos descritos
em [11] a TPP média da RSSF foi de cerca de 35% no
cenário com fontes de interferência e utilizando todos os 16
canais disponı́veis no mecanismo de salto em frequência. Em
um experimento sem salto em frequência e utilizando um
canal livre de interferência, a TPP média foi de cerca de 5%.
Esse resultado encoraja o desenvolvimento de mecanismos
adaptativos, para configurar dinamicamente a lista negra ou
para permitir a troca de canais apenas sob demanda, quando
o canal atualmente em uso passa a apresentar baixa qualidade
para um determinado enlace.
2) Modo DSME: O modo DSME é derivado do modo
beacon do IEEE 802.15.4 [10], e é capaz de acomodar tráfegos
periódicos e aperiódicos, por meio do uso de perı́odos de
acesso por contenção (CAP) e perı́odos de acesso livre de
contenção (CFP), utilizando intervalos de tempo dedicados
(GTS). As maiores diferenças com o modo beacon do IEEE
802.15.4 é que o DSME permite o uso de um maior números
de GTSs e também permite a comunicação em múltiplos
canais, durante o perı́odo livre de contenção. Dessa forma,
dois ou mais nós podem transmitir simultaneamente em um
mesmo intervalo de tempo, usando canais diferentes, o que
aumenta a taxa de transferência geral da rede.
Alguns nós da rede, denominados coordenadores,
transmitem
periodicamente
pacotes
em
broadcast,
denominados Enhanced Beacons (EB), que contêm todas
as informações necessárias para sincronizar as transmissões
dos nós da rede. A comunicação ocorre de acordo com
uma estrutura denominada superframe. Os superframes são
delimitados por pacotes EB, transmitidos pelo coordenador.
A Figura 4 mostra um exemplo da estrutura de superframe
definida pelo modo DSME [46]. Cada superframe é composto
por um CAP e um CFP. Diferente do modo beacon do
IEEE 802.15.4, não existe perı́odo inativo. No CAP, os nós
podem acessar o canal de comunicação usando CSMA/CA
ou ALOHA [10]. O CAP pode ser utilizado para transmissão
de pacotes de novos nós que querem ingressar na rede, para
pacotes de solicitação de GTS, bem como para transmissão

de pacotes de emergência pelos nós sensores. Os pacotes EB
são transmitidos sempre utilizando o mesmo canal, definido
no processo de iniciação da rede [46], que é também
usado durante o CAP. No CFP os nós acessam o canal de
comunicação sem contenção e múltiplos canais podem ser
utilizados.

Fig. 4.

Exemplo de uma estrutura de superframe para uma rede DSME.

Múltiplos superframes podem ser agrupados em uma
estrutura denominada multi-superframe, e múltiplos
multi-superframes podem ser agrupados em um mesmo
intervalo de beacon (Beacon Interval - BI). Esssa
estrutura temporal é configurada de acordo com
alguns parâmetros, são eles: macSuperframeOrder (SO),
macMultisuperframeOrder (MO) e macBeaconOrder (BO),
em que 0 ≤ SO ≤ MO ≤ BO ≤ 14. O parâmetro SO
define o tamanho dos superframes, MO define o tamanho dos
multi-superframes, e BO define o BI. Cada superframe possui
16 intervalos de tempo. Dessa forma, o valor de SO define a
duração de cada intervalo de tempo. Opcionalmente, o número
de CAP pode ser reduzido dentro de um multi-superframe,
por meio de um mecanismo denominado capReduction.
Quando o capReduction está habilitado, apenas o primeiro
superframe dentro de cada multi-superframe possui o CAP.
Nas redes DSME existem três tipos de nós: coordenador
PAN, coordenador e nó final. O coordenador PAN envia um
EB a cada BI e é o nó sorvedouro da rede. O coordenador
atua como nó sorvedouro para alguns nós finais da rede.
Os coordenadores enviam beacons pelo menos uma vez em
cada multi-superframe, no intervalo de tempo dedicado para
a transmissão de beacons, para registrar sua presença na
rede [47]. Na Figura 4, o Nó 1 é o coordenador PAN, o
Nó 2 é um coordenador, os outros nós são nós finais. Os
coordenadores encaminham pacotes dos nós finais que não
conseguem alcançar o coordenador PAN diretamente. Em uma
mesma rede, múltiplo coordenadores são permitidos.
O modo DSME define dois tipos de diversidade de canal,
que podem ser usados durante o CFP, são eles: salto em
frequência e adaptação de canal. A Figura 5 mostra dois
exemplos de escalonamento para o CFP, utilizando salto em
frequência em (a), e adaptação de canal em (b).
Quando salto em frequência é utilizado, os nós recebem
pacotes em diferentes canais, dependendo do identificador
único do nó (chamado de channel offset), o ID do intervalo
de tempo (Slot ID), o ID do superframe e o número
liv
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Fig. 5.

transmitir pacotes menores e reduzir a latência da rede.
Devido ao uso de TDMA, a comunicação entre os nós
finais e o coordenador da rede (nó central da topologia em
estrela) é livre de colisões, de modo que é possı́vel garantir
boa qualidade de comunicação. No entanto, problemas no
canal sem fio, relacionados ao sombreamento, multipercurso,
interferência ou assimetria podem degradar o desempenho da
rede. Além disso, devido à utilização de uma topologia em
estrela, pode ser difı́cil acomodar uma rede com muitos nós.
Uma possı́vel solução para esse problema é utilizar um nó
coordenador com múltiplos transceptores e dividir a rede em
grupos que utilizem um canal em comum. Estratégias para a
estimação de qualidade de enlace [32] e alocação de canais
poderiam ser utilizadas para melhorar a qualidade de serviço
dessa redes.
Em [48] é descrita uma implementação do LLDN, utilizando
rádios compatı́veis com o padrão IEEE 802.15.4. O estudo
teve como objetivo verificar a viabilidade de implementar
aplicações que requerem intervalos de até 10 ms entre a
recepção de dois novos valores de um sensor. No cenário em
que os nós sensores enviam 2 bytes de carga útil, foi possı́vel
acomodar oito nós finais, com um atraso máximo de 9,996 ms.
No cenário em que os nós sensores enviam 4 bytes de carga
útil, foi possı́vel acomodar sete nós finais, com atraso máximo
de 9,536 ms.
Alguns autores propuseram técnicas de diversidade de
canal e comunicação multi-canal para redes LLDN. Em [49]
é proposto um protocolo multi-canal baseado no LLDN,
denominado MC-LLDN. O MC-LLDN tem como objetivo
aumentar a escalabilidade de redes LLDN por meio do
uso de uma topologia multi-nı́vel (em árvore), agregação de
dados e comunicação utilizando múltiplos canais. O protocolo
proposto em [50] é uma evolução do MC-LLDN, denominado
PriMuLa, que incorpora seleção adaptativa de canais para as
sub-redes. Uma limitação do MC-LLDN e do PriMuLa, que
é devido às caracterı́sticas das redes LLDN, é que o mesmo
canal é alocado para todos os nós na mesma sub-rede. No
entanto, variações espaciais na qualidade do canal podem
ocorrer, bem como problemas de assimetria.

Mecanismos de diversidade de canal definidos para redes DSME.

sequencial do EB enviado pelo coordenador. Como todos os
nós compartilham essas informações, eles podem determinar
o canal em que um determinado receptor irá receber pacotes
em um certo intervalo de tempo. Por exemplo, no exemplo
ilustrado na Figura 5(a), o Nó 1 recebe pacotes utilizando o
Canal 0 no primeiro intervalo de tempo, o Canal 1 no segundo
intervalo de tempo, e assim por diante. Os nós que recebem
pacotes dentro do mesmo superframe precisam ter valores
diferentes para o channel offset, de modo a evitar colisões.
Quando a adaptação de canal é utilizada como o modo
de diversidade de canal, um canal fixo pode ser alocado
para um certo intervalo de tempo dentro do superframe,
para um determinado par de transmissor e receptor. No
exemplo ilustrado na Figura 5(b) o Canal 0 foi alocado para
a comunicação entre o nós 2 e o nó 1 em todos os intervalos
de tempo. Uma troca de canal apenas ocorre quando o canal
em uso começa a apresentar baixa qualidade. O padrão não
define como ocorre o monitoramento da qualidade dos canais
em uso e também não define como selecionar os canais a
serem usados [10].
O modo DSME permite o uso de reconhecimento em grupo
(Group ACKnowledgment - GACK), em que dois intervalos
de tempo do multi-superframe são alocados para os pacotes
GACK (G1 e G2). O coordenador usa o G1 para reconhecer
todos os pacotes transmitidos antes do intervalo de tempo do
G1 e o G2 para reconhecer todos os pacotes transmitidos após
o intervalo de tempo do G1 e antes do intervalo de tempo do
G2. Se GACK não é utilizado, todos os pacotes transmitidos
para os coordenadores são reconhecidos individualmente [46].
3) Modo LLDN: O modo LLDN é destinado a aplicações
que requerem uma baixa latência e um alto determinismo.
Apenas topologia em estrela é considerada e o acesso ao
meio é realizado utilizando TDMA. No LLDN os intervalos
de tempo são menores em relação aos utilizados nos modos
THSC e DSME. Por definição, em uma rede LLDN todos os
nós se comunicam utilizando um único canal [10].
A comunicação no modo LLDN ocorre de acordo com uma
estrutura denominada superframe. Cada superframe inicia com
um pacote beacon transmitido em broadcast pelo coordenador,
e é seguido por até dois intervalos de tempo usados para
gerenciamento, que são opcionais. Após isso são definidos
vários intervalos de tempo dedicados para transmissão dos nós
finais [46]. Quando apenas um nó é associado a um intervalo
de tempo, não é necessário utilizar endereço, uma vez que o nó
pode ser identificado pelo identificador do intervalo de tempo,
que já é conhecido pelo coordenador. Dessa forma, é possı́vel
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Minicurso: Comunicações por Satélite
Jeann Figueiredo, Jefferson Wanderley, Adoniran Judson Braga, João Paulo Leite, José Camargo da Costa,
Leonardo Aguayo e Sébastien Rondineau

d.

Resumo— Neste minicurso pretende-se apresentar, de forma
resumida, alguns aspectos que devem ser considerados na
elaboração de um sistema satelital, incluindo um estado da arte
parcial sobre o tema. Descreve-se aqui desde os aspectos de
propagação e antenas aos parâmetros dos principais padrões de
comunicação por satélite, incluindo elementos de rede como
canais de tráfego e controle, buscando a contextualização do
mercado e do que está disponível em território nacional.

3) Detalhamento de técnicas de comunicação voltadas
para a comunicação satelital:

Palavras-Chave—Sistemas satelitais, Antenas, SDR, Canal de
propagação.

I.

INTRODUÇÃO

Satélites de comunicação, sejam eles geoestacionários ou
não, permitem o enlace de comunicação entre locais distantes
com o mínimo de nós e apresentam a melhor solução para
comunicação entre a estação base e terminais em regiões
remotas. Existe, hoje em dia, uma enorme gama de serviços de
telecomunicações via satélite na terra, mar e ar, como
transmissão de televisão, internet banda larga, comunicação
telefônica, rastreamento de veículos, barcos e aviões, etc.

b.

efeitos ionosféricos;

c.

efeitos troposféricos;

d.

e como esses aspectos afetam as diferentes
bandas de transmissão para comunicação por
satélite.

disponibilidade de satélites no mercado
brasileiro e sua capacidade de transmissão;

b.

aspectos regulatórios para a exploração do
serviço de comunicação móvel por satélite;

c.

aspectos de mercado, como a concorrência e
os tipos de produtos ofertados, assim como
os tipos de terminais e padrões tecnológicos
adotados pela indústria;

b.

sistema de gerência;

c.

modulações e códigos de correção de erro.

a.

técnicas de apontamento de antenas;

b.

plataforma SDR para processamento de
todos os blocos até a frequência
intermediária.

II.

BANDAS DE TRANSMISSÃO

O espectro radioelétrico para a exploração de serviços por
satélite é dividido em diferentes bandas, conforme ilustrado na
Figura 1. Essa divisão em bandas foi convencionada pela
União Internacional de Telecomunicações (ITU) e é seguida
pelas agências reguladoras em todo o mundo.

2) Aspectos operacionais sobre a escolha da banda,
como:
a.

técnicas de múltiplo acesso;

No restante deste trabalho é apesentado um resumo e
orientação do que será apresentado no minicurso. A subdivisão
das seções segue, a grosso modo, os itens do plano do
minicurso mostrado acima. São apresentadas no final as
conclusões e as biografias dos autores.

1) Aspectos de propagação para a comunicação dos
sistemas por satélite:
perda no espaço livre;

a.

4) Aspectos de antenas e hardware:

Este minicurso considera os aspectos de sistemas satelitais
de comunicação que tenham maior relevância em território
nacional, limitando-se a enlaces com satélites geoestacionários.
O plano do minicurso é apresentado a seguir:

a.

análise sobre aspectos técnicos da rede para
as diferentes bandas de transmissão satelitais,
como a largura de faixa disponível,
modulações possíveis, taxas de transmissão e
quantidade de usuários por canal.

Fig. 1 – Bandas utilizadas para os serviços por satélite

A.

Satélites em operação no Brasil

Tomando como base o Relatório de Satélites em Operação
no Brasil emitido pela Anatel em 10 de novembro de 2016 [1],
verifica-se
que
existem
atualmente
63
satélites
Geoestacionários atuando sobre o território nacional. Dentre
esses satélites, existe a seguinte distribuição entre as faixas:
- 59 Satélites operando em bandas C, Ku e/ou Ka;

Jeann Figueiredo, Jefferson Wanderley, Adoniran Judson Braga, João
Paulo Leite, José Camargo da Costa, Leonardo Aguayo e Sébastien Rondineau,
Dep. Eng. Elétrica¸ Universidade de Brasília (UnB), Brasília-DF, Brasil. Emails:
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jbraga@ene.unb.br,
jpauloleite@yahoo.com.br,
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aguayo@unb.br, sebastien@unb.br.

- 3 Satélites operando em banda L;
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seção, apresenta forte limitação de espectro. A ITU estabelece
apenas 34 MHz para a faixa (1525-1559 MHz e 1626 – 1660
MHz). No Brasil, os operadores Inmarsat e a Iridium estão
ocupando 12 MHz. Não há no momento previsão de
lançamento de novos satélites para a faixa restante de 20 MHz.

- 1 Satélites operando em banda S;
A cobertura dos satélites atuando nas faixas L, C e Ku são
nacionais, enquanto a cobertura dos satélites operando em
banda Ka são regionais (foco nos centros urbanos). A
tecnologia desse tipo de satélite é feita por feixes estreitos e
não objetiva a cobertura geral e sim o aumento de capacidade
de transmissão pela técnica de reuso de frequência.

A banda C apesar do grande espectro disponível e também
pela baixa atenuação por propagação, apresenta complicações
regulatórias para a exploração de serviços móveis por satélite.
Conforme ilustrado no item B, apenas bandas L e Ku têm
previsão de certificação de terminais móveis segundo a
resolução 430.

1) Frequência, Largura de Faixa e Canalização
Analisando-se o Plano de Atribuição, Destinação e
Distribuição de Frequências no Brasil [2], especificamente para
os satélites em banda L, C, Ku e Ka, que são de empresas que
atuam comercialmente com oferta de capacidade e serviços,
verifica-se que esses possuem as seguintes frequências de
atuação, largura de faixa e canalização por transponder:


Banda L:
o Frequências de atuação:
 terra-satélite: 1626 a 1660 MHz;
 satélite-terra: 1525 a 1559 MHz;
o Largura de faixa (explorada comercialmente no
Brasil): 12 MHz
 existem ainda 20 MHz disponíveis para
futura expansão;
o Canalização: 0,85 MHz em média.



Banda C:
o Frequências de atuação:
 terra-satélite: 5850 a 6425 MHz;
 satélite-terra: 3625 a 4200 MHz;
o Largura de faixa: 575 MHz;
o Canalização: 36 MHz.



Banda Ku:
o Frequências de atuação:
 terra-satélite: 14.000 a 14500 MHz;
 satélite-terra: 11.700 a 12.200 MHz;
o Largura de faixa: 500 MHz;
o Canalização: 36 MHz
 também podem ser encontradas
canalizações de 27 MHz e 54 MHz.



Já as bandas Ku e Ka estão sendo largamente utilizadas em
todo o mundo para aplicações portáteis e móveis com altas
taxas de transmissão [3]. No Brasil a maior parte dos satélites
em órbita geoestacionária tem essa disponibilidade, o que
garante custos de locação de transponder mais baratos.

Banda Ka:
o
o
o
o

Operadores em Banda L têm investido na banda Ka como
sua plataforma evolutiva. Esse movimento é resultado da
maior eficiência da banda Ka, que é conseguida pelo grande
espectro disponível e também pelo do reuso de espectro em
feixes.
III.

ASPECTOS DE PROPAGAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO
SATELITAL

A escolha da faixa de frequência é um dos parâmetros de
maior importância no processo de construção de uma nova
plataforma tecnológica de comunicação por satélite. É com
essa escolha que se poderá projetar antenas e dispositivos
adequados, orçar amplificadores e outras peças, negociar
enlaces de transmissão, calcular as condições de propagação
para ajuste de parâmetros de transmissão, etc. Dentre as faixas
de frequência usadas em sistemas satelitais listadas na Figura 1,
poucos satélites oferecem no Brasil serviços ou transponders
fora das bandas C, Ku e Ka. Ainda assim, inclui-se aqui os
aspectos das bandas L e S.
A. Perda no Espaço Livre
A base de qualquer cálculo de propagação é a perda no
espaço livre, calculada a partir da fórmula de Friis. Ela se
baseia numa fonte pontual radiando isotropicamente, em que a
densidade espacial de potência vai diminuindo em função da
distância, da frequência e da dispersão da energia em todas as
direções. A partir da densidade de potência em determinado
ponto do espaço, pode-se captar um sinal em uma antena
localizada neste ponto em função de sua abertura ou tamanho
elétrico.

Considerando apenas o trecho previsto pelo
ITU para utilização dessa banda para os
serviços de mobilidade.
Frequências de atuação:
 terra-satélite: 29.500 a 31.000 MHz;
 satélite-terra: 19.700 a 21.200 MHz;
Largura de faixa: 1500 MHz;
Canalização: 10 MHz;

A perda de propagação (𝐿𝐿) é dada pela razão entre as
potências transmitida e recebida. Para antenas pontuais
isotrópicas, a fórmula de Friis é dada por:
𝐿𝐿 = (

Observando o cenário de satélites geoestacionários no
Brasil, pode concluir-se que a contratação de capacidade de
empresas que operam com satélites nas bandas C, Ku e Ka
tendem a representar menores custos operacionais, uma vez
que entre essas bandas há maior oferta de operadores de satélite
(90% do mercado). Adicionalmente, nessas bandas há um
potencial para oferta de produtos de maior capacidade que os
de banda L, devido à maior largura de faixa disponível.

4𝜋𝜋𝜋𝜋 2
𝜆𝜆

) ,

(1)

em que λ é o comprimento de onda e 𝑑𝑑 é a distância entre os
pontos. Obviamente que não existem fontes pontuais e que as
antenas utilizadas são projetadas para reduzir ao máximo a
perda indicada na fórmula acima. Adaptando a fórmula, basta
dividir a equação por 𝐺𝐺𝑡𝑡 𝐺𝐺𝑟𝑟 , em que 𝐺𝐺𝑡𝑡 e 𝐺𝐺𝑟𝑟 indicam os ganhos
das antenas de transmissão e recepção. Para o cálculo da perda
em dB temos:

B. Considerações gerais sobre as bandas de Satélite

𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 = 20 log(𝑓𝑓 ∙ 𝑑𝑑) − 147.6,

A banda L apesar de ser muito interessante pelo aspecto de
menor atenuação por propagação, como será visto na próxima

(2)

em que d é dado em metros e f em Hz. Novamente, as versões
em dB dos ganhos das antenas podem ser inseridas na equação
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margem de atenuação limitada [5]. Os gases atmosféricos,
principalmente o oxigênio e o vapor de água (o qual apresenta
elevada variabilidade espaço-temporal), são responsáveis por
introduzir picos de atenuação a determinadas frequências. A
atenuação provocada por gases é normalmente inferior à
introduzida pela precipitação de chuvas, mas deve ser tomada
em consideração em sistemas com reduzida margem de
atenuação e baixo ângulo de elevação [6].

como uma subtração. Considerando simplesmente a altitude de
um satélite geoestacionário (GEO) sobre a linha do equador, ou
seja 35788 Km, a perda poderia ser simplificada por:
𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 = 20 log(𝑓𝑓) + 3.47,

(3)

para alto ângulo de elevação.

Fazendo-se uma primeira comparação entre as bandas
disponíveis em satélites no Brasil, observa-se que as bandas C,
Ku e Ka apresentam um excesso de perda de propagação em
torno de 11 dB, 19 dB e 25 dB, respectivamente, em relação a
banda L. Ou seja, a força do sinal chega a ser de 100 a 300
vezes mais atenuada em bandas de maior capacidade como a
Ku e Ka em relação a faixa mais escassa, que é a L.
Compensações na direcionalidade das antenas e em
amplificação devem ser tomadas, a fim de tornar o projeto
viável nessas faixas mais altas.

A despolarização não ocorre apenas na ionosfera devido a
interações entre a onda propagante e campos magnéticos
locais, mas também pelo contato com gotas e cristais na
troposfera [6]. A despolarização pode dar origem a
interferência entre dois canais polarizados ortogonalmente. A
despolarização na troposfera deve-se ao fato de as partículas do
meio de propagação não serem esféricas e assumirem uma
orientação preferencial. Assim, gotas de chuva maiores, que
apresentam maior distorção com respeito à forma esférica,
cristais de gelo das nuvens horizontais mais elevadas
(cirriformes), e o gelo no topo das nuvens mais baixas verticais
(cumuliformes), impõem despolarização.

As equações acima consideram apenas a dispersão natural
do sinal com a distância, sem considerar fenômenos que geram
impedância no sinal propagado. Alguns desses efeitos são
apresentados a seguir. Existe alguma tendência a dizer que os
sinais de faixas diferentes podem sofrer mais ou menos em
função da camada da atmosfera da terra em que o sinal
atravessa.

A precipitação de chuvas é o principal fenômeno
meteorológico condicionante das comunicações acima de 10
GHz, e pouco interfere nas bandas L e S. Para as bandas Ku e
Ka, um estudo estatístico do nível de precipitação de chuvas
por regiões é fundamental para o atendimento de serviços que
exigem alta disponibilidade. A Figura 2 (extraída de [7]),
indica como altos índices de disponibilidade necessitam de um
esforço muito maior para a banda Ku em relação a banda C.
Um sistema de controle de potência deve ser incorporado ao
projeto de forma a compensar as grandes variações do sinal
para as bandas Ku e Ka.

Abaixo de 3 GHz a Ionosfera desempenha um papel
importante na propagação do sinal observando-se vários
fenômenos relacionados, por exemplo, com a atividade solar.
Acima desta frequência, embora a cintilação ionosférica possa
ser observada a frequências mais elevadas, a variabilidade dos
fenômenos passa a ser condicionada pela dinâmica da
Troposfera [4].
B. Efeitos Ionosféricos
Esses efeitos não são significantes para frequências acima
de 10 GHz e, portanto, não afetam as bandas Ku e Ka, mas
pode ser bastante problemático para a banda L. A Rotação de
Faraday (despolarização linear) é um fenômeno óticomagnético em que o campo magnético presente na ionosfera
rotaciona o plano de polarização do sinal eletromagnético que
o atravessa. Ocorre especialmente nas bandas L e S, e é uma
das grandes desvantagens da polarização linear. A Cintilação
na ionosfera refere-se a rápidas variações da onda de rádio
causadas por estruturas de pequena escala na ionosfera. Ela é
resultado da interferência entre as porções espalhadas do sinal
por difração e/ou refração nessas estruturas. Cintilação de
ondas de rádio causa atenuação do sinal e variação da fase, e é
um fenômeno relevante para as bandas L, S e C.
C. Efeitos Troposféricos

Fig. 2 – Disponibilidade em função da atenuação do sinal de satélite pela
chuva para as bandas C e Ku (extraída de [7]).

O canal de radiopropagação apresenta uma dinâmica
espaço-temporal complexa e o clima local desempenha papel
relevante. A Troposfera é a região da atmosfera terrestre na
qual se encontra a maior massa da atmosfera e na qual ocorre
parte dos fenômenos meteorológicos responsáveis por afetar as
comunicações espaciais especialmente na banda Ku e
superiores. Gases atmosféricos, nevoeiros e nuvens de chuva
(hidrometeoros) ou nuvens de gelo (cristais) afetam, em maior
ou menor intensidade, a propagação no sistema de
telecomunicações por satélite.

IV.

ANTENAS E CIRCUITOS DO TERMINAL DO CLIENTE

Nessa seção são apresentados os conceitos relacionados aos
elementos constituintes do terminal móvel do cliente.
Especificamente: a antena, suas formas de apontamento e os
elementos de processamento de sinais.
A. Antena
A antena é um dos elementos mais críticos na
comunicação por satélite. Dois pontos devem ser levados em
conta na escolha do tipo de antena: o dimensionamento e a
forma de apontamento da antena. Com relação ao
dimensionamento, deve-se levar em conta que o tamanho
mínimo que uma antena deve ter para garantir-se uma

A atenuação é o processo através do qual a onda perde
parte da sua potência no meio de propagação dispersivo. O
nevoeiro e as nuvens introduzem atenuação, esta muito
reduzida em virtude da baixa densidade da água, mas ainda
substancial o suficiente para afetar alguns sistemas com
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eficiência "razoável" é de meia onda guiada. Dessa forma, as
antenas que operam em baixa frequência serão maiores que
aquelas que operam em alta frequência. Para tratar da
comunicação por satélite para o serviço de conectividade
veicular, existem três conceitos básicos sobre o apontamento
da unidade móvel para o satélite que devem ser observados,
como apresentado a seguir.

(Beamforming) e/ou lente de focalização, conforme detalhado
à frente.
a) Beamforming
Existem 3 possibilidades para efetivar uma varredura
eletrônica, ajustando-se - apenas a amplitude do sinal; apenas a fase; - pela combinação da amplitude e a fase.
Várias famílias de algoritmos para apontamento
automático são utilizadas, mas as mais confiáveis e mais
rápidas são as "convex" lineares.
O apontamento eletrônico por beamforming feito
com ajuste de amplitude pode ser realizado por
amplificadores e/ou atenuadores. Esse tipo de técnica
tende a ser bastante cara quando vários amplificadores são
utilizados, o que pode inviabilizar a implantação de
terminais de clientes.
O apontamento eletrônico por beamforming feito
com ajuste de fase pode ser realizado pela técnica de
"Phased array", sendo implementada através das
seguintes técnicas com - defasagem continua, via uso de
defasadores contínuos (varicap, etc); - com defasagem
discreta, via uso de defasadores discretos (chaveador,
matriz de Buttler, lente de Rotman, etc). O diagrama de
irradiação de um arranjo uniforme retangular (URA) de
16 x 16 elementos, nos cortes vertical e horizontal, é
mostrado na Figura 4, em conjunto com a máscara de
irradiação da Anatel. No caso, o diagrama no plano
horizontal, em vermelho, é que deve obedecer aos limites
de irradiação estipulados pela Anatel.

1) Apontamento puramente mecânico
O Apontamento puramente mecânico é normalmente
utilizado em sistemas de comunicação satelital, onde o
apontamento da antena do terminal do cliente para o satélite
seja um fator crítico e as dimensões dos arranjos que compõe a
antena podem ser um fator limitante. É possível acrescentar
aos sistemas que utilizam apontamento mecânico, um
esquema de focalização tipo lente, visando reduzir a abertura
angular da antena, de forma a que essa possa se adequar ao
gabarito de homologação da Anatel/UIT, disponível em [8].
Considerando a forte limitação geográfica a que a estação
móvel possa estar submetida, o conceito de focalização se
torna especialmente necessário, em especial para os sistemas
que operam nas bandas C e L, onde a antena básica é de
grande tamanho. Para os sistemas que operam com
apontamento mecânico, podem surgir problemas de falhas
mecânicas e a velocidade de rastreamento (tracking) é limitada
pelos sistemas mecânicos de controle.
A Figura 3 mostra uma antena comercial que opera nas
bandas Ka/Ku e que se sintetizam seus feixes de forma
mecânica.

Fig. 3 – Terminal para portabilidade/mobilidade em banda Ka/Ku - Sailor
da fabricante Cobham..

2) Apontamento híbrido eletrônico-mecânico
Esse tipo de abordagem torna-se necessária em bandas de
frequência intermediaria, como as de banda X, garantindo-se
assim um feixe estreito em um só plano de apontamento.
Os sistemas que utilizam apontamento híbrido podem
apresentar problema de falhas mecânicas e a velocidade de
rastreamento para que o apontamento seja feito em um plano
pode ser limitada. De forma geral o apontamento final ocorre
de forma mais rápida que nos sistemas de apontamento
puramente mecânico.

Fig. 4 – Diagrama de irradiação de arranjo URA 16 x 16 nos cortes
vertical e horizontal e máscara de irradiação da Anatel [8].

Já o apontamento eletrônico por beamforming feito
com ajuste de amplitude e fase pode ser realizado pela
técnica Spatially Fed Lens Antenna Array. Essa técnica
apresenta a grande vantagem de apresentar um baixo
custo e baixa complexidade de implementação.
Tradicionalmente o beamforming por amplitude e
fase vinha sendo baseado no uso de amplificadores e/ou
atenuadores em conjunto com defasadores. Esse tipo de
técnica, no entanto, tem a desvantagem do alto custo e
alta complexidade para a implementação.

3) Apontamento puramente eletrônico
A abordagem de apontamento puramente eletrônico é usada
quando as dimensões da antena não são um fator limitante (as
dimensões da antena estão adequadas ao local onde será
instalada). Os sistemas que utilizam o apontamento puramente
eletrônico não estão sujeitos a falhas mecânicas e o
apontamento e a correção ocorrem de maneira muito rápida.
As antenas que utilizam o apontamento eletrônico utilizam
normalmente as técnicas de varredura eletrônica

b) Lente de focalização
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Além do beamforming, as técnicas de lente de
focalização também podem ser utilizadas. Esse tipo de
abordagem pode ser feito com as seguintes variações:
- Lente de Fresnel (embutida e com constante K de
diâmetro reduzido – utilizada nos casos onde há um só
elemento irradiante, ou nos casos onde há um número
restrito de elementos.
- Lente única (Luneberg esférica ou bi-cilindrica,
constant K, Einstein, Semi-Maxwell Fish Eye, etc) [9][10]
– utilizada para um arranjo limitado, conformado ou não.
Nessa abordagem o tamanho do arranjo será o fator
limitante. O peso não é um problema pois as tecnologias
de fabricação de polímeros expandidos com gradiente de
constante dielétrica e/ou magnética já existem a nível
industrial.

V.

ASPECTOS DE REDE: CANAIS DE TRÁFEGO E DE
CONTROLE

O tipo de mensagem enviada, seja no enlace direto (FL forward link, sentido HUB-móvel) ou no retorno (RL - return
link, sentido móvel-HUB), define o nome e funcionalidades do
canal de comunicação. Uma distinção inicial é a separação
entre canais de controle e de tráfego do usuário. Os canais de
controle (CCH - control channels) são usados pela rede para
tomada de ações em duas esferas: (i) sobre o sistema como um
todo, ou (ii) sobre o enlace particular de um terminal.
Apenas como exemplo e com objetivo ilustrativo,
menciona-se aqui o padrão GMR (ETSI TS 101 376-1-3) [11],
em que existem canais-chave para o estabelecimento da
comunicação (acesso à rede), posterior alocação de canais e
monitoramento da conexão já estabelecida:
- Um canal de acesso à rede, usado no RL, com acesso
aleatório (RACH – Random Access Channel);
- Um canal de retorno ao RACH, usado no FL (AGCH –
Access Grant Channel);
- A presença de um ou mais canais de controle dedicados à
conexão do usuário (DCCH – Dedicated Control Channel).
Adicionalmente, para sistemas baseados em estrutura de
quadros, há a necessidade de prover sincronismo para
alocação dos time slots (TS) para os canais. Uma solução é o
estabelecimento de um canal de broadcast. Em particular,
soluções de acesso DAMA no RL baseadas em alocação de
TS, como S-ALOHA, necessitam da implementação do canal
de sincronismo.
Considerando as necessidades de flexibilidade e
configurabilidade da rede, um primeiro apontamento é o da
necessidade da presença dos canais RACH, AGCH e DCCH, e
provavelmente do canal de sincronismo - SSCH.
Uma segunda observação é sobre as possibilidades de
alocação dos canais de tráfego. Uma solução adequada deve
contemplar a possibilidade de alocar um ou mais canais
elementares de tráfego para o usuário. Entende-se por canal
elementar um canal de taxa mínima a ser provido pelo sistema,
independentemente de sua implementação em termos de
acesso múltiplo (TDMA, FDMA, CDMA ou qualquer
combinação destes). O algoritmo de escalonamento de RRM
poderá, então, tratar o conjunto de recursos disponíveis de
maneira mais flexível, de modo a atender as necessidades de
flexibilidade da rede.
Ainda com relação aos protocolos, além da caracterização
qualitativa de qual é a função do canal lógico, deve-se também
atentar para dois subproblemas de especificação: quais as
mensagens serão trocadas entre o TM e o HUB e quais os
estados da comunicação; e qual é a dinâmica, i.e.: qual a
sequência temporal das mensagens e como são realizadas as
transições entre os estados.

A definição da melhor estratégia de apontamento e
escolha do elemento irradiante vai depender dos seguintes
fatores:
 Frequência da portadora;
 Dimensões máximas a serem alocadas;
 Custo de fabricação;
 Máscara de irradiação indicada pela Anatel.
B. Flexibilidade do terminal móvel via SDR
Buscando atingir o conceito de flexibilidade de uma
plataforma tecnológica de comunicação por satélite, terminais
de novos sistemas de comunicação têm sido construídos em
tecnologia de rádio definido por software (SDR em inglês).
Esta tecnologia se baseia em compor a maioria das funções
(banda de base e IF) no domínio digital. O "Front-End de RF"
se limita à conversão A → D / D → A, à amplificação em
baixo ruído e potência, e à propagação através do sistema
irradiante (antena/arranjo).
Os fatores que serão determinantes para o custo de
implantação, são:
 Frequência da portadora;
 Largura de banda;
 Largura de canal.
Esses parâmetros determinam vários requisitos da estação
de comunicação, e consequentemente determinam o tipo de
unidade em cada etapa da cadeia de processamento. As
unidades construtivas típicas de um sistema SDR são:
 Field Programmable Gate Arrays (FPGA);
 Digital Signal Processors (DSP);
 General Purpose Processors (GPP);
 Programmable System on Chip (SoC).
Do ponto de vista de implementação em hardware, o
aspecto mais relevante que gera impacto na escolha da
plataforma de processamento SDR é a definição sobre o uso
de algoritmos de modulação e codificação adaptativos. Estes
algoritmos essencialmente decidem, em função de condições
definidas, qual a melhor modulação digital em combinação
com a melhor técnica de controle de erro que devem ser
adotadas nos enlaces direto e reverso para obter uma
configuração ótima.

VI.

PRINCIPAIS PADRÕES DOS SISTEMAS ATUAIS

Apenas os padrões e técnicas usadas pelos líderes de
segmento nas principais faixas são abordados a seguir.
A. O padrão DVB-S e suas variações
Uma das principais aplicações das redes de satélite, a
transmissão de vídeo especificada pelo padrão DVB-S (Digital
Video Broadcasting) e suas evoluções (DVB-S2, DVB-S2X,
DVB-RCS) é a mais utilizada, com uma fatia de mercado
próxima a 70% [13-17].
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Como exemplo das características técnicas da camada
física, o padrão DVB-S2 incorpora várias opções de
modulações (BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-APSK e 32-APSK),
com uso de códigos LDPC (Low-Density Parity Check) e
BCH na codificação de canal. O padrão prevê o uso de
modulação e codificação adaptativas, onde a escolha da
constelação e da taxa de codificação pode ser alterada a cada
quadro de transmissão.
A eficiência espectral encontra-se entre 0,4 e 4,5 bit/s/Hz,
tendo ainda a opção de transmissão com diversos fatores de
roll-off: 0,35, 0,25 e 0,20.
Por ser naturalmente projetado para a transmissão de vídeo,
a estrutura de quadros e composição dos pacotes é compatível
com os padrões MPEG-2 e MPEG-4 para codificação de áudio
e vídeo.
A versão mais recente do padrão, DVB-S2X, permite
melhorias adicionais na eficiência espectral, por intermédio do
uso de valores ainda menores para o fator de roll-off (0.05, 0.1
e 0.15), mais opções para modulação e codificação,
constelações de ordem alta (até 256-APSK), dentre outras
melhorias.
Cabe ainda mencionar a compatibilidade dos padrões DVBS com a transmissão de dados usando o protocolo IP,
potencializando a oferta de acesso à internet de alta velocidade
em regiões onde a infraestrutura cabeada é deficiente ou
inexistente.
Tendo em vista a possibilidade de comunicação
bidirecional, o padrão DVB-RCS (DVB-Return Channel via
Satellite) prevê um canal de retorno dos terminais, fixos ou
móveis, para a HUB. O canal de retorno tem parâmetros
específicos para lidar com o atraso em enlaces de satélites
geoestacionários e provê elementos que possibilitam robustez
no sincronismo da portadora e dos quadros.
Com relação à arquitetura de rede, além da possibilidade de
operar uma rede exclusivamente definida pelo padrão DVB-S,
é possível estabelecer redes híbridas, nas quais uma parcela do
tráfego é escoada pela rede satelital, enquanto outra por uma
rede terrestre. Neste cenário, há duas opções típicas de
configuração [18].
Na primeira, denominada de integração forte, há o uso de
padrões de acesso preliminarmente terrestre com a opção do
uso de enlace de satélite: a rede permite o acesso via satélite
em condições de cobertura terrestre inexistente. Como
exemplo, pode-se mencionar o sistema de telefonia móvel
LTE, que prevê o enlace satélite como alternativa de acesso
com a presença um elemento de rede específico (Gateway)
para a integração do enlace satelital com os elementos do
núcleo (core) do sistema LTE.
Em uma segunda possibilidade, chamada integração fraca,
o terminal possui dois ou mais modems, cada um acessando
uma rede específica. Esta arquitetura possibilita o uso
simultâneo de mais de uma rede, que podem escoar tipos
serviço específicos dentro do mix de tráfego: por exemplo, as
redes terrestres podem se encarregar do tráfego multimídia,
enquanto a rede satelital se encarrega de transmitir dados em
taxa mais baixa.

Dados no link de descida (downlink) no terminal do cliente:
 Frequência de Operação: 1525-1559 MHz;
 Modulação: OQPSK;
 Taxa de símbolo: 3 ks/s (canal de tráfego);
 Polarização: RHCP.
Dados no link de subida (uplink) no terminal do cliente:
 Frequência de Operação: 1626.5-1660.5 MHz;
 Modulação: OQPSK;
 Taxa de símbolo: 900 s/s (máximo);
 Polarização: RHCP;
 Ângulo de Elevação: 20 graus;
 Ganho da Antena: 4.5 dBic;
 Máxima Potência Irradiada (EIRP): 7 dBW.
Os dados aqui apresentados mostram que o sistema recorre a
modulações mais robustas para compensar um ganho baixo da
antena no lado do cliente.
C. Sistemas em bandas Ka/Ku
Os sistemas operados em banda Ka/Ku seguem o padrão
DVB-S2 ACM no Forward link (Hub-Cliente). Já no Return
link (Cliente-Hub) os sistemas utilizam a técnica de acesso
Multi-Frequency Time Division Multiple Access (MF/TDMA).
O tipo de modulação é dinâmico, e muda em tempo real, por
terminal, conforme o tipo de relação sinal/ruído existente. O
sistema se adapta às condições de link existentes, analisando
as margens do link para poder ofertar sempre a maior taxa de
transmissão (throughput) possível. As especificações técnicas
são descritas a seguir:
Codificação:
 Recepção: DVB-S2 LDPC/BCH;
 Transmissão: Turbocode FEC 1/2, 2/3, e 4/5.
Modulação:
 Recepção: QPSK, 8PSK, 16APSK;
 Transmissão: OQPSK.
Taxa de Erro (Bit Error Rate):
 Recepção: 10-10 ou melhor;
 Transmissão: 10-7 ou melhor.
A Figura 5-a abaixo ilustra a forma como o sistema realiza
a adaptação às variações ao meio. A Figura 5-b ilustra como o
sistema realiza o acesso ao meio no uplink, subdividindo o
canal em múltiplos subcanais (FD) e realizando o acesso a
esses subcanais por multiplexação no tempo (TD).

B. Sistemas em banda L
O sistema operado pelo líder no segmento em banda L
(Inmarsat) segue o padrão BGAN, cujas principais
especificações são ilustradas abaixo, como referência:
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Fig. 5.a – Adaptação das Modulações ao Meio

Ka, até o momento, enquanto que existem vários na banda Ku.
Além disso, essa banda tem previsão regulamentar para
mobilidade e ainda com grande espectro disponível.
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Wireless Body Area Networks: An Overview
Vinicius C. Ferreira, Helga Balbi, Flávio L. Seixas, Célio Albuquerque and Débora C. Muchaluat-Saade

Wireless Body Area Networks, or WBANs, are networks
commonly composed by devices in the vicinity of the human
body that have as main characteristics: low power consumption, small size and weight, and wireless communication
capability. Such devices may be implanted inside or on the
human body or may be integrated into clothes or even used as
wearables devices. They are commonly sensors or actuators
that can monitor body functions and characteristics of the
environment around a person.
One of the main motivations for WBAN development is
the demand for novel health-related applications. Considering
the increase in the world’s elderly population coupled with
the increase in health-related expenditures, the development
of new scalable technologies capable of providing low-cost
monitoring of human body functions in a preventive manner,
becomes interesting.
In addition to medical applications, other fields such as
entertainment, sports, games, military, etc. may benefit from
this new technology. However, in order to support these new
applications and their demands, technical and social challenges
must be overcome. Among the technical challenges, we can
highlight the development of a flexible system according to the
application demand in terms of delay, throughput, network life
time and energy consumption. Among the social challenges,
ease of use, data security and privacy, interoperability, cost
and physical security are important concerns.

Some of the key issues in WBAN development are the impact of the wireless environment, battery life, and coexistence
with other wireless technologies. The presence of the human
body affects signal propagation, creating a specific communication channel that must be considered for the development of
new communication protocols. Since WBANs are commonly
implemented in the 2.45GHz ISM (Industrial, Scientific and
Medical) band, concurrent use of the channel by other wireless
technologies must also be considered to mitigate failures due
to collisions and noise. Moreover, energy-saving mechanisms
must be implemented to extend battery life.
WBAN sensors and actuators will be able to collect samples,
monitor, process and communicate different vital signs and
physiological parameters, providing user real-time information
without causing personal discomfort. From the information
collected over a large period of time, broader knowledge about
the person’s state can be obtained.
Some standards that are considered for WBAN implementation are IEEE 802.15.4 [1], IEEE 802.15.6 [2] and Bluetooth
Low Energy [3]. The IEEE 802.15.4 standard, published in
2006, specifies physical and medium access control layers for
short-range wireless communications with low-power, lowcost and low-bandwidth requirements. The Bluetooth Low
Energy (BT LE) standard, published in 2010, is a very low
energy consumption version of the original Bluetooth, with the
motivation of working on devices powered by small batteries,
such as sensors.
The most recent standard is IEEE 802.15.6, published in
2012, which was specifically developed for the provision of
wireless communication inside, on or in the vicinity of the
human body. Its main features are the provision of wireless
communication with low-power consumption, high reliability,
and supporting different transmission rates intended for different types of applications.
WBANs are expected to interact with other communication
technologies such as ZigBee, sensor networks, Bluetooth, WiFi networks, surveillance systems and cellular networks. That
integration demands the creation of new applications, services
and devices that can provide a higher quality of life.
This work addresses the main concepts, challenges and
perspectives for WBANs, which is an interesting subject for
research and development. The remainder of this text is organized as follows. Section II presents an overview of WBANs,
sensor types and network architecture. In Section III, WBAN
communication protocols are described. Section IV discusses
challenges and future perspectives in the WBAN research
scenario. Finally, Section V brings our final considerations.

Laboratório Mı́diacom – Universidade Federal Fluminense (UFF). Rua
Passo da Pátria, 156 - Institute of Computing’s Laboratory Building - Room
503 – Niterói – RJ – Brazil – tel: (21) 3674-7302. E-mails: {viniciuscf,
helgadb, fseixas, celio, debora}@midiacom.uff.br

II. W IRELESS B ODY A REA N ETWORKS
WBANs consist of several heterogeneous devices that communicate with each other through a wireless network, with

Abstract— Advances in electronics have enabled the development of tiny yet intelligent biomedical sensors to monitor the
human body. The use of wireless technology has proved to be adequate for communication, providing less inconvenience to patients
and being more cost-effective. In order to fully exploit the benefits
of wireless technologies in telemedicine, a new type of wireless
network has emerged: Wireless Body Area Networks (WBANs).
However, technical and social challenges must be addressed to
enable its practical adoption. Some of these challenges are widely
known in other contexts, such as wireless network operating
requirements, energy efficiency, low computational resources and
an heterogeneous network composition, but some factors such as
the use of the human body as a propagation medium, the effects
of radiation on human tissue, and variations in body movement
make WBANs a new paradigm for wireless communication
networks. The main goal of this work is presenting and discussing
the main concepts, challenges and perspectives for WBANs, a
field of great opportunity for research and development.
Keywords— WBANs, Medical sensor, Wireless Sensor Networks, Wearable Sensors.

I. I NTRODUCTION
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applications in wearable systems for health monitoring [4].
There are three different types of devices in WBANs:
1) Wireless sensor nodes respond to physical stimuli, gathering data, processing it and reporting this information
using wireless communication.
2) Wireless actuator nodes act according to data received
from sensors, external commands or user interaction.
The following paragraphs describe some of the characteristics of medical sensors and their communication requirements.
A. Medical Sensors
Medical sensors are implemented as wearable or implanted,
tiny and flexible devices capable of measuring biological
signals, and transmitting sensed data through wireless communication to other nodes in a network [5], [6].
The main components of a medical sensor are: radio
transceiver with an antenna for wireless communication, microprocessor, memory, biochemical or analogue sensors (e.g.
ECG, glucose, temperature) and a battery for electrical power.
These nodes commonly use an operating system with a limited
processing capability, small memory requirements and system
overhead. The most common example is the open-source
TinyOS software [7].
A medical sensor can be placed on the human body as a
tiny patch or implant, or can be hidden in clothes, allowing
ubiquitous activity, physiological and environmental measurements in the natural environment over an extended period of
time. There are several kinds of physiological medical sensors:
1) Swallowed pills contains a wireless transceiver and sensors that can detect enzymes, nucleic acids, contractions
of intestinal muscle, intestinal acidity, pressure and other
parameters. It allows gastrointestinal disease monitoring
in a non-invasive manner [8].
2) Wearable sensors are patch/portable sensors with a wireless transceiver mounted on the surface of the human
body (e.g. a ring-shaped sensor worn on the finger to
monitor heart rate and blood pressure).
3) Implantable physiological sensors can be implanted in
the patient once to operate within the human body
(e.g. embedded glucose level monitor with an insulin
injection).
Table I provides a list of several sensing technologies, which
can be integrated as part of a wearable health-monitoring
system, along with their corresponding measured signals. The
sensor interface can be a local input and/or a communication
network. For local input, flexible multitouch sensors have
been developed and displayed through a range of technologies
from Organic Light Emitting Diodes (OLED) devices to
electrochromic displays. Figure 1 represents some of these
sensors on the human body and Figure 2 shows a flexible and
stretchable skin sensor developed by University of Illinois .
B. Taxonomy and Requirements
The communication architecture of WBANs can be grouped
into three different tiers as follows:

Fig. 1.

Medical sensors positioned in the human body [6].

Fig. 2.

Medical sensor developed by Illinois University [9]

•
•
•

Tier 1 - Intra-WBAN communication: the communication
between devices that compose the WBAN.
Tier 2 - Inter-WBAN communication: the communication
between WBAN devices and the Personal Device.
Tier 3 - Beyond-WBAN communication: the communication between the Personal Device and WAN.

Figure 3 shows these communication tiers in a componentbased system. The devices are scattered all over the human
body in a centralized network architecture view, where the
exact location of a device is application-specific [6], [10].
We focus on Tier 1, which includes sensors, actuators and
other devices. Technologies applied to Tier 2 e Tier 3 are cited.
Most of WBANs in the literature use techniques based on
RF (Radio Frequency), and are classified according to the
operating band [11]. The majority of WBAN technologies
operate in the ISM band. Therefore, to avoid interference
problems caused by coexistence with other wireless networks,
the FCC (Federal Communications Commission) provided
40MHz band allocated into a range from 2.36GHz to 2.4GHz
for medical applications exclusively, named MBAN (Medical
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TABLE I
B IOLOGICAL S ENSORS

Fig. 3.

Biosignal
Electrocardiogram
(ECG)
Blood pressure

Type of sensor
Skin/Chest electrodes

Measured data
Electrical activity of the heart.

Arm cuff-based monitor

Body temperature
Respiration rate

Temperature probe
Piezoelectric sensor

Oxygen saturation
Heart rate
Perspiration (sweating)
Heart sound
Blood glucose
Electromyogram
(EMG)
Electroencephalogram
(EEG)
Body Movements

Pulse Oximeter
Pulse Oximeter
Galvanic skin response

Refers to the force exerted by circulating blood on the
walls of blood vessels.
Measure of the body’s ability to get rid of heat.
Number of movements indicative of inspiration and
expiration per unit time.
Indicates the oxygenation of patient’s blood.
Frequency of the cardiac cycle.
Electrical conductance of the skin is associated with the
activity of the sweat glands.
A record of heart sounds.
Measurement of the amount of glucose in blood.
Electrical activity of the skeletal muscles.

Phonocardiograph
Strip-base glucose meters
Skin electrodes
Scalp-placed electrodes

Measurement of electrical spontaneous brain activity and
other brain potentials.
Measurement of acceleration forces in the 3D space.

Accelerometer

WBAN architecture [10]

Body Area Network) [12].
There are other allocated RFs for WBAN applications.
MICS (Medical Implant Communications Service) [13] is used
by implantable devices and applications that require a bit
rate over 1Mbps. For example, a video streaming generated
by a tiny camera attached to an ingestible capsule. WMTS
(Wireless Medical Telemetry System) [14] provides a bit rate
about 400kbps and covers a maximum distance of 2 meters.
This allocated band is used by signals generated by implanted
defibrilattors and neurostimulators.
UWB (Ultra-Wide Band) is described by IEEE 802.15.3
[15], a standard for high data rate WPANs (Wireless Personal
Area Networks), which offers a 500MHz band and power
density constraints up to 41,25dBm/MHz. That represents an
additional security, since most of the conventional receivers
have a sensibility 30dB larger, when compared to other
UWB/WBAN devices. Moreover, another feature that makes

UWB technology a good candidate for WBAN communication
is low susceptibility to multipath interference [16].
A novel technology, named HBC (Human Body Communication) [17], uses the human-body as communication medium.
Signal propagation through the human body is possible due to
human body capacitive coupling, and the galvanic coupling
when an alternate current crosses the human body [18]. HBC
consumes less energy when compared to UWB and offers a
bitrate of 10Mbps. In addition to that, the coexistence of HBC
networks is easily achievable, since the signal is limited to
the human body. In HBC, the molecular motion (also called
Brownian motion) impacts the physical (PHY) and medium
access (MAC) layers modeling.
Regarding implantable devices, ultrasonic communication
might represent an interesting approach. Ultrasonic waves
have lower attenuation level than RF-based technologies, even
inside the human body. The human body consists predominantly of water, which offers less resistance to ultrasonic wave
propagation [19].
C. Communication Requirements
Application diversity imposes a number of requirements
for the development of WBANs. The main requirements
are recommended by the IEEE TG6 [20], as shown in the
following paragraphs.
1) Bitrate and QoS: WBAN bitrate can range from 1kbps
(e.g. body temperature monitoring) to 10Mbps (e.g.
video streaming). A WBAN can contain a single or
multiple links, whenever more than one device sends
data to a personal device, simultaneously. In the case of
multiple devices, Quality of Service (QoS) can assure
traffic prioritization. The physical and medium access
layers offer methods for error correction and interference
prevention, in order to reduce the BER (Bit Error Rate).
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Other important transmission parameters are latency and
jitter. It is also expected that WBAN provide a quick
and reliable response in case of emergency situations.
Table II lists some key requirements in terms of bitrate
and QoS for WBANs.

tery power and their energy consumption varies according to the application. Battery life is expected to be as
long as possible, especially for implanted devices. This
is achieved using low-power RF transceivers, and putting
WBAN devices on standby mode whenever they are not
being used. There are also studies that consider heat [21]
and body motion [22] as source of energy supply.
6) Coexistence: as mentioned before, most WBANs are
designed to operate in the ISM band. This frequency
range is used by most wireless devices. The main
wireless transmission standards that operate in the ISM
frequency band are: Wi-Fi (IEEE 802.11) [23], Bluetooth (IEEE 802.15.1) and IEEE 802.15.4/ZigBee [24].
When a number of wireless networks operates in the
same frequency range, interference among them raises
packet loss and degrades performance of WBANs. This
is an issue, especially when it occurs during health
risk events (e.g. cardiac attack). Some solutions are
handled in the physical layer for mitigating harmful
effects [25]. There are researches that consider activities
from other networks to reforce the WBAN signals, or
even retransmit its sensors data. [26].
7) Form Factor: there are significant size constraints for
WBAN devices. The most critical aspect is how to
fit an antenna and a battery into a tiny device, while
offering good antenna radiation and battery lifetime.
Some WBAN nodes are designed to be coupled to a
garment, flexible and comfortable for the user, especially
during sports activities or military campaigns.
8) Signal Processing: power consumption may be the most
constraint requirement for WBAN devices. However,
more efficient signal processing techniques can improve
control over energy consumption related to the acquisition and analysis of biological signals. A technique
called CS (Compressed Sensing) allows signal sampling
at an energy-saving sub-Nyquist rate, without loss of
information [27]. This is used in many WBAN scenarios
such as EEG, ECG and EMG [28].

TABLE II
B ITRATE R EQUIREMENTS FOR WBAN A PPLICATIONS
Application
Glucose
Level
Monitor
Voice
EEG
ECG
Deep brain stimulation
Endoscopy
through capsule
Audio stream
Video stream

Bit Rate
< 1kbps

Delay
< 250ms

BER
< 10−10

50−100kbps
86, 4kbps
192kbps
< 320kbps

< 100ms
< 250ms
< 250ms
< 250ms

< 10−3
< 10−10
< 10−10
< 10−10

1M bps

< 250ms

< 10−10

1M bps
< 10M bps

< 20ms
< 100ms

< 10−5
< 10−3

2) Range: the distance between WBAN devices should not
exceed 6 meters. Moreover, the star topology is the most
typical topology configuration for WBANs. The human
body represents a natural obstacle to RF propagation,
mainly when referring to implanted sensors. A multihop network could mitigate such issue. In this kind
of network, data is transmitted from a sensor node to
a personal device through its nearest neighbors. Each
WBAN contains a number of sensors that ranges from 2
to 10 nodes. A WBAN commonly implements a reliable
join and leave mechanism, allowing that a new node to
be aggregated or separated from others in a preexisting
node group, as required by the user.
3) Security: data security is a primary requirement for
WBAN in medical and military applications. Security
is handled in terms of privacy, confidentiality, authorization methods and data integrity. However, current
mechanisms for data encryption are not appropriate
for WBANs, since its nodes have limited processing,
memory and power consumption capabilities. There are
some mechanisms that could improve WBAN security,
such as biometric identification.
4) Radio Channel and Antenna: tiny dimensions of WBAN
nodes lead to a high-efficient antenna design. Moreover,
the human body affects the profile of antenna radiation.
An appropriate characterization of the radio channel
is important in order to design antennas with suitable
radiation properties.
5) Energy Consumption: WBAN devices usually have bat-

D. Safety for Human Body
Radiation is the process by which energy is emitted as either
particles or waves. We refer to electromagnetic radiation in this
section, ranging from radio waves to gamma waves.
Radiation can be classified as ionizing or non-ionizing,
based on whether it has enough energy to knock electrons off
atoms that it interacts with, as well as being able to do lowerenergy damage such as breaking chemical bonds in molecules.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Ionizing radiation, which has a higher frequency than nonionizing radiation, represents a health threat to humans. Depending on exposure levels, ionizing radiation can cause burns,
radiation sickness, cancer and genetic damage. In the spectrum
region over 1016 Hz (ultraviolet), radiation can be treated as
ionizing, although the strict range of frequencies is not very
well-defined.
Most non-ionizing radiation, such as radio and microwave
energy, is considered harmful to human health only to the
extent of the amount of heat energy it transfers to whatever it
hits. The energy of particles of non-ionizing radiation is low,
and instead of producing changed ions when passing through
matter, non-ionizing radiation has only sufficient energy to
change the vibrational or electronic valence configuration of
molecules and atoms, producing thermal effects. Possible nonthermal effects of non-ionizing forms of radiation on living
tissue have only recently been studied. A difficulty is that there
is no controversy that the upper frequencies of non-ionizing
radiation (microwave and radiowave radiation) is capable of
non-thermal biological damage. The International Agency for
Research on Cancer suggests that there could be some risk
from non-ionizing radiation to humans [29].
Governmental and non-governmental organizations stated
some limits to exposure related to radiowave or EMERF
(Electric, Magnetic, Electromagnetic fields in the RadioFrequency range). The ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) recommends some time
exposure constraints of the human body to non-ionizing electromagnetic fields. Such constraints are typically defined in
terms of the Specific Absorption Rate (SAR). SAR is defined
as the rate of electromagnetic energy absorption by specific
body tissue, measured for 6 minutes, and its unit is W/kg.
Considering the whole human body, the estimated SAR by
WBAN devices is negligible. However, some attention should
be given to the local SAR, in other terms, the measured SAR
on a specific exposed part of the human body to EMERF. The
local SAR depends on the electrical conductivity and density
of the tissue under exposure. Therefore, WBAN devices must
minimize the local SAR and comply it with international
regulations and regional standards [30].
Other organizations concerned about establishing limits to
EMERF exposure to body tissue are NCRP (National Council on Radiation Protections), ANSI and IEEE. In Brazil,
ANATEL (the National Telecommunications Agency) has established some limits related to thermal effects caused by
EMERF. Those limits are shown in Table III .

cause undesirable effects on the human body, due to longer
sensor transmissions [31]. The main thermal effects on human
body are:
• Local blood flow reduction.
• Thermal damage to the most sensitive organs.
• Some types of bacteria growth.
• Effect on enzymatic relationships.
WHO (World Health Organization) establishes the exposure
limits defined by ICNIRP, which are followed by ANATEL.
However, WHO, as well as ANATEL, considered only thermal
effects. The EMERF non-thermal effects harmful to human
health are still under research. Thus, the biological risks due
to extended EMERF exposure must be better controlled and
understood, so that the benefits of wireless sensors in WBAN
for healthcare are increasingly evident.
E. Use Cases Related to WBAN
The following paragraphs describe three use cases related to
WBAN application for healthcare. Those use cases were based
on opensource and open transmission protocol standards.
Table IV lists some communication protocols used in WBAN
[32], [6], [10].

TABLE III
BASIC LIMITS TO EMERF EXPOSURE TO HUMAN BODY ESTABLISHED BY
ANATEL
Exposure category

Whole body
SAR

Occupational
General public

0.4
0.08

Local SAR
(head
and
trunk)
10
2

Local SAR
(limbs)
20
4

Data transmission of wireless sensor nodes, implanted or on
the skin, may increase the local tissue temperature and may
lxix

TABLE IV
S OME COMMUNICATION PROTOCOLS USED BY WBAN
Protocol
IPv6

Type
Addressing

RPL

Routing

mDNS

Web
address
translation
service

HTTP
REST

Message
protocol

Description
IPv6 is the most recent version of the Internet Protocol used by most WBAN.
RPL stands for Routing Protocol for Low
Power and Lossy Network. This routing
protocol is documented in RFC6550 for low
processing capacity and power consuming
constraints devices.
mDNS stands for Multicast Domain Naming Service. It is an application protocol
that translates a web address described in
URL to the corresponding IP address, as
documented in RFC 6762.
REST stands for Representational Transfer
of State. It is a message protocol between
Web elements. Each of Web elements is
identify by a URI (Unified Resource Identification). This protocol establishes a basic
set of data operations, such as post, get, put,
delete and uses a client/server architecture.

1) Patient monitoring system at home: this use case aims
at collecting and measuring a patient’s physiological
signals, delivering them to single or multiple nursing
stations, and identifying life risk situations, given the patient clinical context. In this case, patients are monitored
in the healthcare area, in the person’s own residence
instead of hospitalization. The patient physiological signals are collected by sensors and sent over Wi-Fi or
other wireless communication standard, such as IEEE
802.15.4. MQTT (Messaging Queuing Telemetry Transport) [33] is a messaging protocol for low processing
devices optimized for unreliable, high-latency, TCP/IP
networks. MQTT was initially proposed by IBM for
supervisory and data acquisition systems, also known
as SCADA (Supervision Control and Data Acquisition).
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A. IEEE 802.15.6
The IEEE 802.15.6 [2] standard was proposed for shortrange wireless communication in the vicinity of or even inside
the human body (but not limited to humans). This standard
uses the existing scientific, industrial and medical frequency
radio bands (ISM) as well as frequency bands approved by
medical associations and regulatory authorities.
Standard requirements include support for quality of service
(QoS), low transmission power, data rates up to 10 Mbps
and compliance with non-interference guidelines. In order to
minimize the body’s Specific Absorption Rate (SAR) and to
properly consider the changes in the communication channel
characteristics due to user movements, portable antennas and
radiation patterns are modeled to consider each type of human
body (man, woman, lean, obese, etc.).
The network is composed of nodes and hubs, which are
organized into logical sets, referred to as Body Area Networks
(BANs). Nodes are coordinated by their respective hubs for
medium access and power management. There is to be one
and only one hub in a BAN and several nodes, composing
a one-hop star topology, as in Figure 6a. Optionally a relaycapable node can be used to extend the star topology into a
two-hop topology, as in Figure 6b. Frame exchanges should
occur directly between nodes and the BAN hub or optionally
via the relay-capable node.
All nodes and hubs are internally partitioned into a physical
(PHY) layer and a medium access control (MAC) sublayer, in
accordance with the IEEE 802 reference model. The reference
model within a node or a hub is depicted in Figure 7. In the
reference model, the MAC sublayer provides its service to the
MAC client (higher layer) through the MAC service access
point (SAP). Meanwhile, the PHY layer provides its service
to the MAC sublayer through the PHY SAP. The MAC client
passes MAC service data units (MSDUs) to the MAC sublayer
via the MAC SAP, and the MAC sublayer passes MAC frames,
as MAC protocol data units or MPDUs, to the PHY layer via
the PHY SAP.
The node management entity (NME) and hub management
entity (HME) are logical network management information
interfaces to exchange information between layers. Neither
they are mandatory, nor their behavior is specified.
1) PHY Layer: The PHY layer is responsible for the
following tasks: activation and deactivation of the radio
transceiver, Clear Channel Assessment (CCA) within the current channel, data transmission and reception.
The PHY layer provides a procedure for transforming a
physical layer service data unit (PSDU) into a physical layer
protocol data unit (PPDU). The IEEE 802.15.6 has specified
three different physical layers: Narrow Band (NB), Ultra-Wide
Band (UWB) and Human Body Communication (HBC).
In the NB PHY the PSDU is pre-appended with a physicallayer preamble and a physical-layer header in order to create
the PPDU, as in Figure 8. These components are:
• Physical layer preamble: the physical-layer convergence
protocol (PLCP) used to aid the receiver during timing
synchronization and carrier-offset recovery.
• Physical layer header: the PLCP header to convey the
necessary information about the PHY parameters to aid

The message exchange uses the publish-subscribe message pattern, where message senders, called publishers,
do not send messages directly to specific receivers,
called subscribers, but instead message are published
into classes hosted in a server, called broker. Likewise,
subscribers that manifest interest in one or more classes,
can send a subscribe message to the broker. Figure 5
depicts the use case. MQTT is available in open source
form, and implemented in a number of free softwares,
such as Mosquitto and Eclipse Paho. So, an application computes and consolidates as information the vital
activities of monitored patients in a panel, also called
a dashboard. This dashboard can be displayed in both
nursing stations or medical applications.
2) Monitoring and mitigation of food-related disorders: this
application aims at helping patients with motor problems
(e.g. Parkinson’s disease) in the daily feeding activity.
The objective is to compensate the hand tremors using
MEMS (MicroElectroMechanical Systems). The patient
wears equipped gloves with accelerometers and tiny
MEMS, which reacts to hand motions. The communication between accelerometers and MEMS actuators
should be with the least possible delay. So, the protocol
used is DDS [34], which provides a direct link between
accelerometers and MEMS. It is also possible to transfer
some data to a broker through the MQTT protocol
with the purpose of sharing information about patient’s
activities, in order to support some subsequent clinical
analysis.
3) In-house navigation system for visually impaired people:
it can be considered as an extension of the use case
mentioned before (i). Some transceivers (e.g. DecaWave
or Nanotron) provides real-time geolocation services,
also known as RTLS (Real-Time Locating Services). It
is possible to use mDNS [35] service to access a local
RTLS service. Then, you can map the positions of rooms
and furniture at home. A person with visual impairment
could be guided through this place, avoiding obstacles.
III. WBAN C OMMUNICATION
Communication inside or in the vicinity of a human body is
a challenge for the design of adaptable, dynamic, and flexible
protocols for WBANs. Therefore, low delay, high reliability,
low power consumption, negligible electromagnetic interface
with the human body and effective communication should be
considered in WBANs [36].
The most common objectives in a WBAN, in general provided by a MAC protocol, are to achieve maximum throughput, minimum delay and to maximize the network lifetime by
controlling the main sources of energy waste, i.e., collision,
idle listening, overhearing, and control packet overhead [37].
A number of MAC protocols have been studied for specific
purposes, but have been adopted with certain modifications
to fulfill the inherent requirements of WBANs. This section
presents an overview of some of the proposed protocols for
the WBAN scenario.
lxx
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WBAN case study: remote patient monitoring system

(a) One-hop star topology

(b) Two-hop star topology
Fig. 6.

3G/4G

Body Area Network Topologies [2]

in the decoding of the PSDU at the receiver decomposed
into a RATE field, a LENGTH field, a BURST MODE
field, a SCRAMBLER SEED field, reserved bits, a header
check sequence (HCS) and BCH parity bits. The PLCP
header shall be transmitted using the given header data
rate in the operating frequency band.
An NB PHY compliant device shall be able to support
transmission and reception in at least one of the following

frequency bands: 402 MHz to 405 MHz, 420 MHz to 450
MHz, 863 MHz to 870 MHz, 902 MHz to 928 MHz, 950
MHz to 958 MHz, 2360 MHz to 2400 MHz, and 2400 MHz
to 2483.5 MHz.
The NB PHY uses Differential Binary Phase-shift Keying (DBPSK), Differential Quadrature Phase-shift Keying
(DQPSK) and Differential 8-Phase-shift Keying (D8PSK)
modulation techniques, except at 420-450 MHz where it uses
the Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) modulation
technique. Information data rate can be up to 971.4kbps in
the NB PHY.
The ultra-wide band (UWB) PHY specification is designed
to offer robust performance for BANs and to provide a large
scope for implementation opportunities for high performance,
robustness, low complexity and ultra-low power operation.
The interest of UWB lies in the fact that the signal power
levels are in the order of those used in the Medical Implant
Communication Service (MICS) band, therefore it provides
safe power levels for the human body and low interference to
other devices.
There are two different types of UWB technologies included: impulse radio UWB (IR-UWB) and wideband frequency modulation (FM-UWB). In both technologies, PLCP
builds the PHY layer protocol data unit (PPDU) by concatenating the synchronization header (SHR), physical layer
header (PHR) and physical layer service data unit (PSDU),
respectively. Moreover, PPDU bits are converted into RF
signals for transmission in the wireless medium.
The PHR field contains information about the data rate of
the PSDU, length of the MAC frame body, pulse shape, burst
mode, HARQ, and scrambler seed. The synchronization header
(SHR) shall be divided into two parts. The first part is the
preamble, intended for timing synchronization, packet detection and carrier frequency offset recovery. The second part is
the start-of-frame delimiter (SFD) for frame synchronization.
The UWB can operate in two frequency band groups, low band
and high band, there are several optional frequencies and the
following mandatory frequencies: 3993.6 MHz in low-band
and 7987.2 MHz in high-band.
The human body communications (HBC) physical layer
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Fig. 7.

IEEE 802.15.6 Reference Model [2]

Fig. 8.

Physical Layer Protocol Data Unit (PPDU) structure [2]

(PHY) uses the electric field communication (EFC) technology. It is expected to have a wide range of applications, such
as room entry control, office security, healthcare, logistics,
advanced personal services, and entertainment. In the field of
office security, for example, a user can specify the document
he/she wants to print just by touching it.
The HBC packet is composed of PLCP Preamble, Start
Frame Delimiter (SFD), PLCP Header and PHY Payload
(PSDU). In the PLCP, a preamble sequence is transmitted four
times to achieve packet synchronization. SFD/RI field is used
as start frame delimiter (SFD) for non-burst packet or is used
as a rate indicator (RI) for burst packet. The PLCP Header
contains information about data rate, pilot signal information,
a burst mode flag, MAC frame body length and a CRC8 field.
A compliant device shall be able to support transmissions and
reception in the 21 MHz band.
2) MAC Layer: A MAC frame consists of a fixed-length
MAC header, a variable-length MAC frame body and a fixedlength Frame Check Sequence (FCS) field. The MAC Header
contains the informations of Frame Control (protocol version,
ack policy, security level, relay, etc.), Recipient ID, Sender ID
and BAN ID. The MAC Frame Body has two optional fields
for security purposes, Low-Order Security Sequence Number
and Message Integrity Code (MIC), and the payload. The FCS
field is a CRC field.
There are three different modes of operation regarding
different strategies of access modes: the beacon mode with
beacon periods (superframe), non-beacon mode with super-

Fig. 9.

MAC Frame Format [2]

frames and non-beacon mode without a superframe.
In the beacon mode with beacon periods (superframes), the
hub shall organize applicable access phases in each active
beacon period (superframe). Those access phases are Exclusive
Access Phase (EAP), Random Access Phase (RAP), Managed
Access Phase (MAP) and a Contention Access Phase (CAP).
In EAP, RAP and CAP allocation intervals, a node may obtain,
and initiate frame transactions, in contended allocations using
CSMA/CA or slotted Aloha based random access. In MAP,
the hub must arrange scheduled allocation intervals and polled
allocation. In a non-beacon mode with superframes, there is
only a MAP access period.
In a non-beacon mode without superframes, a hub may
provide unscheduled bi-link allocation intervals. A node may
treat any time interval as a portion of EAP1 or RAP1 and
employ CSMA/CA based random access to obtain a contended
allocation.
MAC Functions as QoS and Power Management are performed as follows:

lxxii
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QoS is performed by using different user priorities (UPs)
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•

with a different contention window (CW) bounds for
CSMA/CA and contention probability (CP) thresholds for
slotted Aloha access.
A node with low battery stored energy, referred to as a
node in short, may hibernate, i.e., be in inactive state
across its non-wakeup beacon periods (superframes). A
MAC Capability field is used for this purpose and a
node may set Wakeup Periods, a counter of how many
superframes it will be inactive until it wakes up and for
transmission and reception purposes. In a MAP, a node
may be inactive outside its scheduled allocation interval
or it may relinquish its scheduled/polled allocation.

B. Other Proposed MAC Protocols
Several other protocols have been used for WBAN scenarios
or have been proposed to do so. IEEE 802.15.4 is the main
focus of many researches during the past few years. Some
of the main reasons of selecting IEEE 802.15.4 for a WBAN
are low-power communication and support for low data rate
WBAN applications. But since IEEE 802.15.4 works in an
unlicensed band, real-time connectivity problems and data
corruption are inevitable. Also, there is no QoS mechanism in
the protocol, which is a keystone feature in a WBAN scenario.
Another proposed protocol is H-MAC [38], a schedulebased heartbeat driven MAC protocol that uses the heart
rhythm information to perform synchronization and reduces
extra energy costs. Although H-MAC reduces the extra energy
cost required for synchronization, it does not support sporadic
events and the heartbeat rhythm depends on the patient condition.
The PMAC protocol [39] is a protocol based on IEEE
802.15.6 and BodyMAC Protocol [40]. It uses two contention
access periods (CAPs) for accommodating normal and lifecritical traffic, as in IEEE 802.15.6, and one contentionfree period (CFP) for accommodating large amount of data
packets, as in BodyMAC. In PMAC, the CFP period consists
of multiple TDMA slots and is used for a large amount of
data packets including streaming data.
C. Routing Protocols
Various routing protocols proposed for WBANs were initially classified into five types, according to their goals [31],
[41]: those based on temperature, QoS, clusters, cross-layer
protocols and cost-based ones.
Temperature-based protocols. These protocols were designed with the main objective of minimizing the local or
general temperature increase of the system. In fact, the idea
underlying these protocols is to route data across different
routes to avoid a dramatic increase in temperature in some
nodes, leading to damage to human tissue and node depletion.
A range of protocols, such as TARA, LTR, HPR, ETPA,
TSHR, among others [42], [31], [43], were proposed following this approach. However, these protocols neither include
network quality metrics nor use them at all. Therefore, they
suffer from system complexity and overhead of the use of
network resources, which increases dramatically with more

nodes. Currently, this approach is only present in a way
blended with other approaches.
QoS-based protocols. They mainly provide separate modules for different QoS metrics that operate in a coordinated
way. Thus, they provide greater reliability, lower end-toend delay and higher packet delivery rate. These protocols
suffer mainly from high complexity due to the various modules and different QoS metrics that they own and operate
simultaneously. An example is TLQoS [44], which uses a
temperature-based protocol approach to common packets and
uses reliability metrics and delivery delays for priority packets.
Cluster-Based Routing Protocols (Clusters). They are
protocols that try to divide the nodes of the network into
different clusters and assign to a node, called cluster head,
the mission of forwarding data from its cluster sensors to
succeeding clusters, until the cluster node is reached. These
protocols aim at minimizing the number of direct transmissions from sensor nodes to the collector node. However, the
overhead of jumps and delays required for the selection of
clusters are the main disadvantages of these protocols. A
protocol using this approach is ZRP [45]. ZRP creates node
groupings on the network and defines a proactive protocol for
internal communication to the cluster and a reactive protocol
for communicating with cluster-external nodes to reduce the
number of control packets. In addition, ZRP uses Fuzzy logic
in the definition of the best cost path, as an attempt to reduce
the computational cost of this calculation.
Cross-layer protocols. They are protocols that combine
the routing challenges with problems of medium accsess and
control. Although these protocols have high throughput, low
power consumption and a relatively fixed end-to-end delay,
they can not provide high performance in cases of body
movement and high propagation losses in some scenarios [31].
Protocol EERS uses a tree topology, in which the root is
the sink node and makes a change in the ETX metric [46]
to consider beyond the quality of the link, energy Spent to
transmit by it.
Cost-based protocols. These protocols periodically update
a cost function based on information they find on their possible
routes and opt for the route with minimal cost. These protocols
can suffer from the large number of transmissions needed
to update cost-effective information. Good results have been
achieved by using a cost-based protocol with some functional
changes to better meet the requirements of WBANs [47]
[48] [49]. As an example, Co-LAEEBA [49] uses groups of
“collaborators”, trained to act on an epidemic strategy and thus
increase the packet delivery rate.
IV. C HALLENGES AND P ERSPECTIVES
The next subsections will address the main challenges in
WBAN, namely MAC layer design, signal propagation issues,
minimization of energy consumption, and coexistence with
other networks operating in the same frequency band. Finally,
prospects for future studies will be presented.
A. Challenges related to MAC layer design
The IEEE 802.15.6 standard defines the medium access
mechanism and the basic requirements for interoperability
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between devices. Nevertheless, many issues related to the
MAC layer remain open. One such issue is related to the body
mobility, that may cause changes in the network topology and
density. In addition, the MAC protocol must support several
WBAN networks operating simultaneously with different applications. Reliability is one of the most important requirements. With this concern, the standard allows the use of some
techniques to minimize interference, for example, dynamic
channel hopping and beacon transmission with known offset
to each period. In addition, it enables the use of relays in
scenarios where reliability is not possible through a one-hop
topology [50].
Another concern is the energy efficiency of the MAC
protocol. The challenges are to satisfy time-varying throughput
and delay requirements for different types of applications and
to provide duty cycle synchronization of sensors with different
traffic requirements and energy consumption. Subsection IV-C
will address this issue in detail.
Another challenge is QoS provision by the MAC layer.
The objective is to enable applications that work with high
sampling rates to transmit data as needed or with a limited maximum delay. This way, ACK efficient mechanisms,
retransmission, error detection and correction are required.
Examples of applications that require QoS are the emergency
ones, which transmit critical data for survival. QoS solutions
should be low-complexity and scalable. Also support for
different applications demands and plug and play devices
should be given, providing connectivity without disruption and
migration between different networks. Examples of requirements for applications such as emergency or real-time alarms
are bit error rates between 10−10 and 10−13 , and latency
between 10ms − 250ms [51].
B. Challenges related to signal propagation
Since communication between WBAN devices must take
place within or around the human body, in-depth knowledge
about these propagation media is required, so we can predict
and improve the performance of developed protocols. Some
possible communication channels may involve transmission
between devices located inside, on and out off the human body.
The human body represents a complex propagation environment for electromagnetic signals, because it has tissues with
different electrical properties and complex mobile structure.
Several research works characterize the communication channel for different configurations, such as the position of the
devices, the WBAN frequency band, and different propagation
conditions caused by the movement of the body and the
environment around it.
Channel characterization can be performed through the use
of different methodologies. One of them is the theoretical
description of the signal electromagnetic propagation using
accurate models. The purpose of the modeling is to describe
in detail specific propagation characteristics considering the
influence of the body structure and the irradiation pattern of
the used antenna.
In certain cases, the objects present in the surroundings
of the body must also be considered in the modeling, since

the signal can be scattered and reflected by them. This way,
the characterization of the channel can be divided into two
parts: the first is relative to the human body itself and the
second is relative to the environment in its surroundings.
However, considering deep details of the environment is not
computationally feasible. To overcome this issue, the authors
in [52] propose the use of the ray-tracing model, which is
widely used for modeling indoor environments.
Channel characterization can also be performed by obtaining empirical data and making models based on statistical
treatment of the data. However, for an accurate characterization, data should be obtained considering different sources of
signal variability, such as different body shapes, environments,
position of the devices, and human movement. In [53], the authors demonstrate that node location in conjunction with body
movement have a strong impact on channel characteristics. For
example, as a person walks, if sensors are located in the arms,
the body may obstruct the communication at certain moments
due to its movement, causing a slow and periodic variation
in the signal. The work [54] reports that the signal spread
is also influenced by the age, sex, clothes and implants of
each person. Besides this variation, there is fast-fading that
is caused by signal multipath that is diffracted and reflected
by the body and the environment. In [55], the authors warn
that this channel variability strongly affects the performance
of an IEEE 802.15.4 network. The empirically obtained results
were compatible with those obtained from channel simulations
presented in [56] and [57]. Thus, it is important that the
development and evaluation of MAC and routing protocols
are performed considering an accurate characterization of the
channel so that realistic results can be obtained.
The antenna development for WBANs is also a challenge
due to certain limitations of format, size and type of material.
Format and size restrictions are relative to the location of the
body on which the sensor will be installed or worn. For example, it is interesting that the node can be installed or replaced
in certain parts of the body without the need for surgeries.
This way, the path taken to bring the node to its position
within the body, in addition to its final position, will dictate
its size. In addition, the material used to make the device
must be bio-compatible and non-corrosive, such as titanium
or platinum. Antennas constructed with these materials present
irradiation patterns different from those commonly constructed
with copper. The devices should also be resistant to body
movement patterns to prevent damage.
C. Challenges related to energy consumption
WBAN devices can be implanted inside the body, making
the access for maintenance difficult, such as changing or
recharging the battery. Considering that this maintenance may
require performing surgeries, it is interesting to be performed
with low frequency. Therefore, the battery life of a WBAN
device must be as long as possible.
As reported in the literature, there are several sources that
contribute to inefficient energy consumption in WBANs. Some
of them are: collisions, receive frames without utility (over
hearing), and waiting for the reception of frames with the
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radio on, when the channel is idle (idle listening). These
sources are common when MAC is contention-based, such
as in CSMA/CA. However, they can be disregarded if a
centralized management to send traffic is used, such as in
TDMA. However, the latter has the disadvantage of requiring
periodic synchronization, which causes energy consumption.
The IEEE 802.15.6 and 802.15.4 standards have different
medium access mechanisms and, therefore, the energy consumption is not equal for both. Due to the fact that the 802.15.6
sensing is always performed before the back-off counter is
decremented, this standard has higher energy consumption
than 802.15.4, in which the sensing phase lasts only two
periods of back-off when the back-off counter reaches zero.
However, in the most recent standard, the probability of
successful transmission of a packet is greater than in the
previous one because the devices have a deeper knowledge
regarding the state of the channel. In terms of power consumption, the IEEE802.15.6 Slotted Aloha standard is considered
preferable because it does not use a sensing phase. However,
the probability of collision is greater. This tradeoff must be
taken into account.
The energy consumption problem can be overcome by the
development of energy-efficient PHY and MAC layers. One
approach is to reduce the radio duty cycle. A studied solution
is the use of Low Power Listening (LPL), also known as
Preamble Sampling. In this technique, the devices save energy
by switching the radio state between on and off. Nodes that
do not wish to transmit data should wake up asynchronously,
with a given periodicity, to verify if data is being transmitted
to them. If not, they go back to sleep. The nodes that wish
to transmit must check if the medium is idle and then send
a preamble. It was verified [58] that sending several small
preambles leads to greater energy savings in relation to sending
only one long preamble. Between each short preamble, there
is an interval for ACK transmissions. These preambles are
sent by at least one sleep cycle so that all nodes can wake up
and receive at least one of them. After sending the preambles,
the data is sent. Destination nodes that received the preamble should stay awake to receive the data. In [59], authors
achieved energy savings of up to 98% using this technique
for network applications that do not demand low delays or
high traffic rates, such as emergency alarms. For applications
with lower delay demand, such as audio streaming, energy
savings decrease significantly and overhead increases due to
preamble sending.
Another option for energy consumption optimization is the
use of the encoding technique [60], in which messages arriving
at a relay are combined into a single message that is sent in
a single time slot, reducing the number of transmissions per
node.

solutions to this problem. Because IEEE 802.11 networks
operate with higher power than WBANs, and are widely used,
they should be the focus of coexistence evaluation.
Works such as [61] and [62] report the increase of packet
loss rate in IEEE 802.15.4 networks in the presence of IEEE
802.11 networks. Experimentally evaluated environments include a room in a hospital and an apartment. In [63], the
authors verify the impact of using a microwave oven and conclude that the interference is negligible for distances greater
than 2 meters.
In [64], the authors evaluate the coexistence of IEEE
802.15.6 and IEEE 802.15.4a WBANs in UWB and show that
the bit error rate of an IEEE 802.15.6 network is not affected
by coexistence with another network of the same technology
or 802.15 .4a, if the signal level is above -30 dBm. In the
opposite case, a severe degradation of communication quality
can be noticed. In [65], an approach based on centralized
medium access that employs cognitive spectrum sensing is
proposed. Results show a four times better throughput for
802.15.4 networks in the presence of 802.11 networks. The LE
Bluetooth standard is considered to be the most cooperative
in the 2.4GHz ISM band because it uses the channel hopping
technique. This technique was also adopted in new version
of the 802.15.4 standards (i.e. 802.15.4e) to improve network
robustness in the presence of interference.
E. Future Perspectives
Regarding the channel modeling problem in WBANs, there
is a need for more in-depth studies involving off-body and
B2B (Body-to-body) scenarios, which lack a widely accepted
model. In B2B scenario, communication occurs between onbody nodes located on different human subjects. Given the
difficulty of carrying out comparative experimental tests, the
creation of a testbed open to the scientific community is
essential for solutions to be tested and compared.
Regarding the use of antennas, future works should provide
results including and excluding the effects of antenna radiation
patterns, for better evaluation of signal propagation.
Regarding the topology of the network, considering the
trend towards the creation of ever smaller and more energyefficient SoCs (System on a Chip), it is expected that WBANs
will be composed of hundreds of nodes. In this scenario, the
use of multi-hop topologies becomes interesting, bringing the
need for the development of routing protocols specific for these
networks.
Regarding the propagation inside and outside the human
body, the use of hybrid molecular/RF networks are promising
for the future of WBANs. The technology is at an early stage
of development but, as it has many benefits, it is expected it
to grow fast.

D. Challenges related to coexistence

V. C ONCLUSION

Considering that the 2.4GHz band is over utilized worldwide for being unlicensed, it is important that WBANs can
coexist with other wireless technologies that use this band.
This topic needs further investigation by the scientific community, since the different standardizations have not incorporated

WBANs are a promising technology, which allows new
applications that may change our way of life in a near future.
Development and standardization in this field should be based
on solid research, as this kind of network operates next to the
human body.
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This work presented an overview of WBANs. Several examples of biological sensors and actuators that can behave as
network nodes were given. Their communication requirements
in terms of bitrate, delay and error rate were presented.
Moreover, important issues concerning human body health and
safety were discussed.
WBAN communication standards and solutions were addressed, highlighting a handful of proposals found in the
literature, including the emerging IEEE 802.15.6 standard.
Research challenges and perspectives were also identified,
showing that WBAN is a promising topic for future works in
telecommunication systems.
R EFERENCES
[1] “Ieee standard for information technology– local and metropolitan area
networks– specific requirements– part 15.4: Wireless medium access
control (mac) and physical layer (phy) specifications for low rate
wireless personal area networks (wpans),” IEEE Std 802.15.4-2006
(Revision of IEEE Std 802.15.4-2003), pp. 1–320, 2006.
[2] “IEEE Standard for Local and metropolitan area networks - Part 15.6:
Wireless Body Area Networks,” Institute of Electrical and Electronic
Engineers, New York, USA, Standard, Feb. 2012.
[3] B. SIG, “Specification of the bluetooth system version 4.0.” 2010,
[Online] Available at: http://www.bluetooth.com.
[4] M. M. Rodgers, V. M. Pai, and R. S. Conroy, “Recent advances in
wearable sensors for health monitoring,” IEEE Sensors Journal, vol. 15,
no. 6, pp. 3119–3126, 2015.
[5] A. Pantelopoulos and N. G. Bourbakis, “A survey on wearable sensorbased systems for health monitoring and prognosis,” IEEE Transactions
on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews),
vol. 40, no. 1, pp. 1–12, 2010.
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Roteamento para Internet das Coisas - Protocolos,
Mobilidade e Segurança
Jeferson Rodrigues Cotrim, Estefânia Pianoski Arata e João Henrique Kleinschmidt

Resumo— Este trabalho é um minicurso sobre o protocolo
de roteamento RPL para Internet das Coisas, padronizado pelo
IETF para redes com baixa potência e com perdas. Tem como
objetivo mostrar as caracterı́sticas do protocolo, assim como
levantar os problemas e propostas de soluções para mobilidade e
segurança da informação relacionadas ao roteamento para IoT.
Com as perspectivas de crescimento relacionados a esse novo
cenário, novas oportunidades de pesquisas estão surgindo e são
apresentadas. São mostrados exemplos práticos de simulações
com o RPL no sistema operacional Contiki, que podem servir de
tutorial para interessados em utilizar o sistema.
Palavras-Chave— RPL, Roteamento, Internet das Coisas, Redes de Sensores sem Fio, Mobilidade, Segurança, Contiki.
Abstract— This work is a minicourse on the RPL routing
protocol for the Internet of Things (IoT), standardized by the
IETF for low power and lossy networks. It aims to show the
main characteristics of the protocol, as well as to raise the
problems and proposals of solutions for mobility and information
security related to routing for IoT. With the expectation of an
increase in the applications in this new scenario, we present new
research issues. We show practical examples of simulations in
the Contiki operating system, which can serve as a tutorial for
those interested in using the system.
Keywords— RPL, Routing, Internet of Things, Wireless Sensor
Networks, Mobility, Security, Contiki.

I. I NTRODUÇ ÃO
A Internet das Coisas (IoT - Internet of Things) é uma rede
formada por dispositivos heterogêneos com diferentes capacidades de processamento que podem cooperar e se comunicar
entre si. É uma rede global em que diversos objetos inteligentes, como computadores, smartphones, sensores e outros
objetos da vida cotidiana, como eletrodomésticos ou relógios,
se comunicam e disponibilizam informações em tempo real.
Estima-se que em 2020 entre 20 e 50 bilhões de dispositivos
estejam conectados à Internet [1]. A IoT é uma das tecnologias
habilitadoras de cidades inteligentes e tem sido usada em
aplicações nas áreas de transporte, saúde, agricultura, smart
grids, monitoramento de áreas urbanas e rurais, entre outras.
As aplicações em IoT precisam ser cientes de localização e
de contexto, inteligentes e distribuı́das. Os dados gerados por
sensores, por exemplo, precisam ser analisados e interpretados
dependendo do contexto em que estão inseridos. A ciência
de localização dos objetos e sensores é essencial para as
aplicações cientes de contexto. Em geral, a arquitetura de rede
Jeferson Rodrigues Cotrim, Estefânia Pianoski Arata e João Henrique Kleinschmidt Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do ABC, Santo André - SP, Brasil, E-mails: jeferson.cotrim@ufabc.edu.br, estefania.pianoski@ufabc.edu.br,
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da IoT é altamente dinâmica, pois os nós podem entrar e sair
da rede com frequência. Logo, a rede precisa ter capacidade
de auto-organização [2]. Assim, tem-se a visão de dispositivos
inteligentes que precisam atuar de maneira independente e que
se comunicam e fornecem dados para sistemas inteligentes.
Alguns dos componentes essenciais da IoT são as redes de
sensores sem fio (WSN - do inglês Wireless Sensor Networks),
sistemas RFID (do inglês Radio Frequency Identification) e
comunicações M2M (máquina-a-máquina) [1]. Os sistemas
RFID são compostos de leitores e etiquetas (tags) RFID,
que possuem um identificador único e podem ser colocadas
em diversos objetos. As WSNs são formadas por vários
nós sensores que fazem o sensoriamento de uma região e
enviam estas informações para um nó coletor, geralmente
com conexão à Internet. A integração de várias tecnologias
e dispositivos heterogêneos em uma rede única traz vários
desafios para a IoT. Os objetos possuem diferentes capacidades
de processamento, armazenamento e comunicação. Enquanto
alguns são bastante limitados (ex.: sensores), outros não têm
estas mesmas limitações (ex.: veı́culos). Para os dispositivos
com limitações de recursos, os protocolos e aplicações devem
ser otimizados para não esgotar os recursos disponı́veis.
Vários novos protocolos têm sido padronizados para as
caracterı́sticas da IoT [1] [2]. Para o endereçamento dos dispositivos foi proposto o 6LoWPAN (do inglês IPv6 over Low
Power Wireless Personal Area Networks), uma versão mais enxuta do IPv6. O protocolo CoAP (do inglês Constrained Application Protocol) foi padronizado para a camada de aplicação,
sendo semelhante ao HTTP para a Internet tradicional. Uma
das questões importantes em IoT é o roteamento dos dados,
que deve ser feito pelos diversos objetos inteligentes que
formam a rede. O roteamento em IoT possui caracterı́sticas
diferentes das redes tradicionais cabeadas ou até mesmo das
redes ad hoc e de sensores, devido a heterogeneidade dos dispositivos. O protocolo RPL (do inglês IPv6 Routing Protocol
for Low Power and Lossy Networks), projetado para redes de
baixa potência com perdas, é a principal opção de protocolo
de roteamento padronizado para redes com múltiplos saltos e
que pode ser usado na IoT [3].
Este minicurso tem o objetivo de apresentar o problema
de roteamento em IoT, descrevendo os principais conceitos
e protocolos propostos e padronizados. Está estruturado da
seguinte maneira: na Seção II são discutidas as principais
caracterı́sticas de roteamento para IoT, o protocolo RPL e
questões de mobilidade. A Seção III discute o roteamento
seguro, apresentando os problemas de segurança envolvidos no
roeamento, vulnerabilidades e ataques conhecidos, bem como
possı́veis soluções para estes problemas. Na Seção IV são
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apresentadas simulações de redes IoT com o Contiki/Cooja,
descrevendo as principais funcionalidades do simulador e
aspectos de roteamento com o RPL. Por fim, a Seção V faz
as considerações finais.
II. ROTEAMENTO PARA I OT
Nesta sessão serão apresentados alguns protocolos e propostas de protocolos para redes de sensores e IoT. O enfoque principal será o RPL devido a sua padronização e grande utilização
em cenários IoT. A sessão termina com a apresentação dos
problemas associados a mobilidade dos nós com a utilização
do RPL.
A. Protocolos e Propostas
As redes WSN são um tipo especial de redes ad-hoc; no
entanto, nem sempre as técnicas de roteamento propostas para
as redes ad-hoc móveis (MANETs, do inglês Mobile Ad hoc
NETwork) também funcionam em WSN. Conforme descrito
em [4], as WSN e MANETs possuem uma série de diferenças
que impossibilita que os protocolos de roteamento utilizados
em MANETs sejam utilizados para WSN. Uma das diferenças
entre essas redes é que as MANETs são utilizadas para
computação distribuı́da e as WSN são utilizadas para coleta de
informações. O fluxo de dados em uma WSN é direcionado a
um nó raiz, já nas MANETs o fluxo de dados é irregular. Os
nós em uma WSN utilizam comunicação por difusão, enquanto
que as MANETs utilizam comunicação ponto-a-ponto. Além
disso, o número de nós em uma WSN é muito superior
ao de uma MANET. As WSN são conhecidas por terem
limitações de energia, já os dispositivos das MANETs têm
fácil acesso a recargas em suas baterias, por exemplo. Por fim,
os dispositivos que compõem as WSNs tipicamente possuem
limitações de hardware, como memória e processamento, o
que nem sempre ocorre nas MANETs.
Protocolos como o AODV (do inglês Ad Hoc OnDemanding Distance Vector), DSR (do inglês Dynamic Source
Routing), OLSR (do inglês Optimized Link-State Routing),
são os mais conhecidos e utilizados protocolos de roteamento
ad-hoc, e foram testados em WSN em [5] e [6]. Apesar da
possibilidade desses protocolos serem utilizados para WSN,
o desempenho é inferior quando comparados a redes adhoc convencionais. Protocolos pró-ativos como o OLSR, dada
a sua necessidade de conhecer e manter as rotas, tendem
a aumentar o consumo de energia dos nós. Além disso, é
praticamente impossı́vel manter uma tabela de roteamento com
as informações de todos os nós que fazem parte de uma WSN,
dado o elevado número de nós previsto para essas redes e
a baixa capacidade de hardware desses dispositivos. Já os
protocolos reativos, como o DSR e o AODV, não precisam
guardar informações das rotas, porém demoram para criar as
rotas quando necessário. Pode ocorrer também a inundação da
rede com solicitações para a formação dessas rotas dado um
grande número de nós na WSN.
O roteamento nas redes de sensores sem fio sempre foi
um desafio para pesquisadores e empresas dada as baixas
capacidades de hardware dos dispositivos que compõem essas
redes. Além disso, o endereçamento de cada elemento era

praticamente impossı́vel dado o elevado número de dispositivos e a pouca disponibilidade de endereços IPv4. Com a
criação do IPv6 e posteriormente do 6LoWPAN, passa a ser
possı́vel endereçar os dispositivos, tanto pela disponibilidade
de endereços quanto pelo tamanho reduzido dos endereços,
minimizando assim os efeitos das limitações de hardware.
O roteamento em WSN pode ser dividido de acordo com
a estrutura da rede ou operação [7]. No que diz respeito
a estrutura da rede os protocolos se dividem em plano (ou
centrado em dados, como é explicado em [8]), hierárquico ou
localização .
No roteamento plano todos os nós desempenham a mesma
função e colaboram entre si nas funções de sensoriamento.
Esse tipo de roteamento é centrado em dados, em que a estação
base envia consultas para certas regiões e aguarda os dados
dos nós pertencentes a essas regiões. Dado o elevado número
de elementos, a identificação única dos nós é inviável. O
protocolo de Difusão Direcionada é o principal protocolo de
roteamento plano [7]. Neste protocolo a estação base solicita
os dados dos demais nós com base em interesses, que são
tarefas que a rede deve executar; por exemplo, a coleta da
temperatura ambiente. Cada nó ao receber o interesse cria
um gradiente de informações que satisfaz a solicitação e o
envia para a estação base. Ao final do processo, com base nos
gradientes mais fortes, as rotas entre o nó que coleta os dados e
a estação base são formadas. Uma outra abordagem é feita pelo
protocolo SPIN (do inglês Sensor Protocols for Information
via Negotiation), em que cada nó dissemina a informação por
ele capturada para todos os demais nós da rede. A ideia desse
protocolo é a de que cada nó pode ser uma potencial estação
base. O SPIN entende que cada nó em um conjunto de nós
próximos contém as mesmas informações [8] e dessa maneira
apenas as informações diferentes entre cada nó são enviadas,
o que faz com que os nós consumam menos energia quando
comparados a protocolos de inundação.
O roteamento hierárquico considera o consumo de energia
dos nós como uma métrica importante. Sendo assim, nós com
maiores capacidades energéticas desempenham as funções de
transmissão dos dados e os nós com capacidades mais baixas
fazem a coleta dos dados. É comum que grupos sejam criados
e que cada grupo possua um lı́der. É possı́vel encontrar
diversos protocolos hier árquicos, como o LEACH (do inglês
Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy) [7], em que a rede
é dividida em grupos e em cada um desses grupos é eleito um
nó lı́der. Os nós se alternam na função de liderança do grupo
de forma a homogeneizar o consumo de energia. A função
desses nós lı́deres é comprimir os dados provenientes dos nós
do seu grupo e encaminhar esses dados para a estação base.
A coleta de dados é feita periodicamente, por conta disso é
aconselhável a utilização desse protocolo apenas em cenários
que exijam o monitoramento constante da rede. Uma melhoria
do LEACH é o protocolo PEGASIS (do inglês Power-Efficient
Gathering in Sensor Information Systems), em que os nós só
se comunicam com os seus vizinhos mais próximos e fazem
um revezamento entre eles para o envio dos dados à estação
base. Os nós se baseiam na potência do sinal recebido dos
vizinhos para determinar qual o vizinho mais próximo. Após
selecionado o vizinho mais próximo o nó configura a sua
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potência de transmissão para que apenas esse vizinho receba
seus dados.
Os protocolos baseados em localização utilizam a posição
geográfica do nó, que podem ser coletadas com o uso de
GPS (Global Positioning System), para formar as rotas de
roteamento. O protocolo GAF (do inglês Geographic Adaptive
Fidelity) divide a rede em áreas que formam uma grade virtual
[8]), de modo que dentro de cada grade os nós colaboram
entre si para desempenhar uma função. Um nó é eleito
como representante daquela área e permanece ligado para
desempenhar as funções de coleta e transmissão dos dados
enquanto os demais nós dormem. Já o GEAR (do inglês
Geographic and Energy Aware Routing) utiliza informações
de energia e posicionamento geográfico de vizinhos para fazer
o roteamento. A ideia principal é restringir o número de
interesses da difusão direcionada apenas considerando certas
regiões.
Sob o aspecto da operação do protocolo eles são divididos
em multi-caminho, perguntas, negociação e QoS. No roteamento por multi-caminho diversas rotas são configuradas para
efetuar o roteamento. No roteamento baseado em perguntas
um nó propaga na rede uma pergunta; os nós que possuem
uma resposta adequada a essa pergunta respondem enviando
seus dados. Os protocolos de negociação são utilizados para
evitar redundância na transmissão de dados, ou que os nós
recebam mensagens que não são encaminhadas a eles. Para
isso, os nós trocam mensagens antes de enviar os dados. Para
a construção de rotas utilizando QoS, os nós utilizam métricas
da rede, como consumo de energia, atraso, largura de banda,
etc.
Os protocolos ainda se classificam entre pró-ativos, reativos
e hı́bridos, dependendo de como o nó encontra a rota até o
destino [8]. Os protocolos pró-ativos formam as rotas antes que
o encaminhamento de dados seja necessário. Já os reativos
formam as rotas quando um nó precisa enviar seus dados.
Os protocolos hı́bridos tentam juntar as caracterı́sticas dos
protocolos pró-ativos e reativos.
Os protocolos anteriormente descritos foram desenvolvidos
para cenários em que os elementos da WSN são estáticos.
Para cenários onde existe mobilidade dos nós os desafios
aumentam. As técnicas propostas para resolver os problemas
em roteamento de WSN móveis focam em cenários hı́bridos,
ou seja, na presença de nós fixos e nós móveis, ou em cenários
em que o nó raiz da rede tem mobilidade. O fato de o nó
raiz se mover pode trazer benefı́cios para a rede como a
diminuição do consumo de energia, pois os nós podem esperar
para transmitir diretamente para o nó raiz, ou o número de
saltos até o nó raiz se torna menor quando comparado a uma
rede estática. O protocolo ALURP (do inglês Adaptive Local
Update-based Routing Protocol) utiliza essa ideia.
Em [4] os autores propõem um mecanismo baseado em
posição para roteamento em redes WSN hı́bridas. Os autores
definem o nó raiz como um nó estático e sua posição é
conhecida por todos os demais nós. Os demais nós conhecem
sua própria posição com base em um GPS ou algoritmo de
posicionamento e guarda consigo uma tabela com a posição
dos seus vizinhos.

B. O RPL
O RPL (IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy
Networks) é um protocolo de roteamento de vetor de distâncias
desenvolvido para redes de baixa potência e com perdas (LLN,
do inglês Low Power and Lossy Networks) baseadas em IPv6
[9], [10] e [3]. As LLNs se caracterizam por possuirem baixas
capacidades de energia e computacionais e por apresentarem
variações da largura de banda. Dessa forma, o RPL foi
desenvolvido para atender dois requisitos principais: baixas
taxas de dados e altas taxas de erros que fazem com que a
vazão da rede seja baixa. O RPL também precisa levar em
conta os longos perı́odos de inacessibilidade dos nós, o que
faz com que o protocolo precise fornecer rotas alternativas às
rotas padrão para que o fluxo de dados não seja interrompido.
Diferente dos protocolos de roteamento que são tradicionalmente utilizados na Internet, o RPL forma uma árvore de roteamento utilizando o conceito topológico de grafos acı́clicos
direcionados (DAG, do inglês Directed Acyclic Graphs). O
DAG permite que um nó se associe a mais de um nó, o
que distingue o RPL dos demais protocolos de roteamento
baseados em topologias de árvore. O RPL é também orientado
ao destino, ou seja, um elemento da rede passa a funcionar
como nó sorvedouro e concentra o recebimento de dados de
todos os demais nós. Neste trabalho será utilizado o termo
nó raiz para designar o nó sorvedouro. A presença de um
nó raiz faz com que os elementos dentro de uma rede RPL
criem uma relação de pai-para-filhos entre si, tornando assim o
protocolo inerentemente hierárquico. Sendo assim a estrutura
de roteamento do RPL recebe o nome de DODAG (do inglês
Destination-Oriented Directed Acyclic Graph). A rede pode
ser constituı́da por um ou mais DODAGs, que unidos formam
uma instância RPL que recebe um identificador único chamado
RPLInstanceID. Um nó pode participar de várias instâncias,
porém de apenas um DODAG.
A estrutura hierárquica do RPL é definida com base em um
rank (neste trabalho será utilizado o termo em inglês), calculado a partir das métricas estipuladas para o funcionamento
da rede. Cada um dos nós da rede possui um valor de rank
que é a representação da distância entre o nó e o nó raiz.
Este nó raiz possui o menor valor de rank na rede. Por ser um
protocolo hierárquico cada nó escolhe para si um pai preferido,
que obrigatoriamente possui um valor de rank menor que o
seu, para encaminhar seus dados. O RPL também permite que
o roteamento seja feito entre nós de mesmo nı́vel hierárquico,
o que faz com que o RPL seja um protocolo que combina as
topologias hierárquicas e mesh, provendo assim flexibilidade
de roteamento e gerenciamento da topologia.
A seguir são expostas as principais caracterı́sticas do RPL:
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•

•

Auto configuração: Por ser compatı́vel com o IPv6 o RPL
se beneficiará das caracterı́sticas básicas de roteamento
providas pelo IP, principalmente a descoberta dinâmica
de caminhos e destinos.
Auto Cura: O RPL implementa um mecanismo em que
cada nó pode escolher mais de um nó pai, fazendo com
que o roteamento continue a ser executado mesmo com
a falha de um nó. Essa caracterı́stica é vital para LLNs,
pois é normal um nó apresentar problemas ou ficar fora
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•

•

•

do alcance do seus nós vizinhos.
Detecção e impedimento de loops: um DAG é naturalmente acı́clico, assim como um nó precisa ter um rank
maior que todos os seus nós-pais. O RPL possui um
mecanismo que detecta a ocorrência de loops e outro
mecanismo que reconfigura a rede caso um loop aconteça.
Independência e Transparência: o RPL foi desenvolvido,
assim como o IP, para operar sobre qualquer camada de
enlace de dados.
Múltiplos roteadores de borda: É possı́vel construir
múltiplos DAGs em uma rede RPL e cada DAG possuir
um nó raiz. Um nó pode pertencer a várias instâncias
e agir de forma diferente em cada uma delas, dessa
maneira a rede se beneficiará de alta disponibilidade e
balanceamento de carga.

O RPL define também três modelos de nós:
•

•

•

Fig. 1.

Roteadores de Borda LLN: referem-se ao nó raiz da rede
e por isso possui a capacidade de criação do DODAG,
além de agir como um gateway ou roteador de borda entre
a LLN e a Internet. Esses nós recebem o acrônimo LBRs,
proveniente do inglês Low Power and Lossy Border
Routers.
Roteador: diz respeito a um nó que pode gerar e encaminhar tráfego, porém não tem a capacidade de criar um
DAG.
Host: é o nó final do DAG, que é capaz de gerar tráfego
porém não tem a capacidade de encaminhar dados.

1) Mensagens de Controle: As mensagens de controle do
RPL são na realidade uma nova especificação das mensagens
ICMPv6. Essas mensagens são compostas por um cabeçalho
ICMPv6, que por sua vez apresenta os campo de Tipo, Código
e Checksum, uma mensagem de corpo e algumas opções.
O campo Tipo determina qual é o tipo de mensagem de
controle ICMPv6. No caso do RPL esse valor é definido pela
IANA (Internet Assigned Number Authority) como 155. O
campo Código define qual é o tipo de mensagem de controle
RPL. Atualmente quatro tipos de códigos estão definidos, são
eles:
•

•

DOGAG Information Solicitation (DIS): Esta mensagem é
utilizada pelos nós que desejam ingressar, ou re-ingressar,
em um DODAG já formado. Portanto a mensagem DIS
faz a solicitação de envio de mensagem DIO por parte dos
que a recebem. Ou seja, um nó interessado em ingressar
em uma rede já formada deve enviar um DIS aos demais
nós e aguardar por um DIO que conterá as informações
daquela rede. O formato da mensagem DIS apresenta um
campo de flag e opções, porém carece de padronização.
Apesar disto, sua utilização já pode ser vista em alguns
trabalhos de modo a trazer benefı́cios ao RPL [11].
DODAG Information Object (DIO): Essa mensagem carrega informações que permitem que um nó descubra uma
instância RPL, aprenda seus parâmetros de configuração,
selecione um conjunto de pais e conserve o DODAG.
Também é a mensagem utilizada pelo nó raiz para formar
um novo DODAG. A Fig.1 apresenta os campos do DIO
Base Object.
lxxxii

Cabeçalho Mensagem DIO

a) : A função de cada campo do cabeçalho DIO é
descrita a seguir:
– RPLInstanceID: Esse valor é definido pelo nó raiz e
identifica a qual instância o DODAG faz parte.
– Version Number: Indica a versão do DODAG e
é tipicamente incrementado toda vez que alguma
informação de rede é atualizada. Esse campo ajuda
a manter todos os nós sincronizados.
– Rank: indica o valor do rank do nó emissor do
DIO. O rank é utilizado pelos nós para determinar
quais nós formarão o conjunto de possı́veis pais e
obviamente o nó pai a qual o nó se associará.
– Grounded (G): é uma flag utilizada para definir se o
o DODAG atual satisfaz os objetivos definidos pela
aplicação.
– Mode of Operation (MOP): Identifica o modo de
operação definido pelo nó raiz. Todo nó que se
junta ao DODAG é obrigado a honrar o MOP para
participar de forma integral como roteador. Caso
contrário, o nó se junta ao DODAG como nó folha.
Quatro modos de operação são definidos e se referem
à forma como cada um deles suporta as rotas de
tráfego, sejam elas no sentido do nó raiz para os
demais nós, seja no modo multicast.
– DODAGPreference (Prf): Define o nı́vel de preferência do nó raiz de um DODAG comparada com
os demais nós raiz de outros DODAGs em uma
mesma instância RPL.
– Destination Advertisement Trigger Sequence Number
(DTSN): Esse campo é definido pelo nó emissor da
mensagem DIO e tem como função manter as rotas
de sentido descendente.
– Flags: Campo reservado para flag.
– Reserved: Campo reservado para aplicações futuras.
– DODAGID: É o endereço IPv6 definido pelo nó raiz
que irá identificar cada DODAG de forma única.
O DODAGID deve ser um endereço IPv6 roteável
pertencente ao DODAG raiz.
– Options: Identifica opções complementares ao DODAG, tais como métricas, informações de rotea-
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•

mento, configurações do DODAG, etc.
Destination Advertisement Object (DAO): Essa mensagem é utilizada pelos nós para propagar informações de
roteamento de forma ascendente, ou seja, dos nós para
o nó raiz. Isso faz com que cada nó consiga montar
uma lista de vizinhança mais completa, com informações
de cada vizinho, que será utilizada pelo nó na escolha
de um novo pai preferido. Após o recebimento de uma
mensagem DAO pelo nó raiz, o caminho entre nó raiz e
o nó destino é estabelecido. A Fig. 2 representa o DAO
Base Object.

Fig. 2.

•

Cabeçalho Mensagem DAO.

– RPLInstanceID: indica o ID da instância RPL à
qual o nó faz parte. Essa informação é obtida da
mensagem DIO.
– K flag: utilizada para informar se o emissor da mensagem DAO requer uma confirmação de recebimento
dessa mensagem pelo receptor.
– D flag: indica a presença do campo DODAGID. Essa
opção deve ser ativada quando um RPLInstanceID
local for utilizado.
– DAOSequence: é um número sequencial incrementado a cada mensagem DAO.
– DODAGID(Opcional): Esse campo só é utilizado
quando uma instância RPL local está em uso.
b) : A mensagem DAO também possui um campo de
flag e um campo reservado para aplicações futuras, assim
como a mensagem DIO.
DAO-ACK: Essa mensagem é utilizada como resposta ao
recebimento de uma mensagem DAO e possui os campos
RPLInstanceID, DAOSequence e Status. O campo Status
ainda não foi definido de forma clara pelo IETF.

2) DODAG e sua Construção: O RPL é um protocolo
hierárquico que utiliza um nó raiz para concentrar o recebimento dos dados dos demais nós e fazer a interface com
outras redes. Este nó raiz é também responsável pela formação
e manutenção do DODAG, que é o componente elementar da
topologia RPL. Dentro de um DODAG cada nó recebe recebe
um rank que representa a sua distância em relação ao nó raiz,
ou seja, quanto mais distante do nó raiz um nó estiver maior

será o seu rank. Dada sua importância e funções o nó raiz
possui o menor valor de rank dentro de um DODAG. O rank
é calculado pelas Funções Objetivo (OF, do inglês Objective
Function) com base nas métricas e restrições atribuı́das a uma
determinada rede. Cada nó guarda consigo a informação de
rank dos nós vizinhos para assim eleger um pai preferido,
que será o nó para o qual os dados serão encaminhados, e
também construir uma lista de possı́veis pais preferidos no
caso de alterações. Essa capacidade de trocar rapidamente de
pai preferido é fundamental para manter a rede funcionando,
dado que nas LLNs é comum um nó sair da área de cobertura
e assim deixar de servir como rota para o destino. Além disso,
a escolha de um pai preferido com rank inferior ao seu evita
a formação de loops na rede.
A construção do DODAG se inicia com o nó raiz calculando
para si um rank e difundindo essa informação para seus
nós vizinhos, como visto na Fig. 1(a). Além do rank, essa
mensagem DIO informa aos demais nós qual é a OF que será
utilizada bem como as métricas e restrições da rede. Cada
nó que recebe esse DIO proveniente do nó raiz calcula o seu
próprio rank e faz a difusão de uma nova mensagem DIO,
como visto na Fig. 3(b). Esse processo continua até que todos
os nós da rede tenham recebido e enviado um DIO. Cada nó
pode receber mais de um DIO dado que cada nó pode ter mais
de um vizinho, e dessa forma cada nó ao trocar de pai preferido
precisa informar aos demais nós essa troca enviando uma nova
mensagem DIO. Porém, para que não ocorra inundação de
mensagens DIO é implementado o algoritmo trickle timer [12],
de modo que caso não haja mudanças na rede um só nó envia
um novo DIO após um determinado tempo. O tempo entre as
mensagens DIO cresce exponencialmente enquanto nenhum nó
reporta um evento. Caso isso ocorra o tempo entre mensagens
DIO retorna para um valor mı́nimo.

1

(a) Mensagem DIO enviada pelo nó raiz.
1

2

2

(b) Mensagem DIO enviada pelos nós de rank 2.
Fig. 3.
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Se a flag MOP for diferente de zero, as rotas descendentes
estarão ativas e precisam ser gerenciadas. Nesse caso, cada nó
precisa enviar uma mensagem DAO ao seu nó pai preferido
de forma a determinar a rota de tráfego reversa. Após o nó
raiz receber as mensagens DAO de todos os nós o DODAG
estará completo. A Fig. 4 apresenta o DODAG completo, com
rotas ascendentes e descendentes.
1

2

3

4

Fig. 4.

2

3

4

3

4

4

DODAG completo com rotas ascendentes e descendentes.

Após a formação do DODAG, se um nó quiser ingressar na
rede, precisa enviar uma mensagem DIS aos seus nós vizinhos.
Em resposta a essa solicitação os nós enviam um DIO para
esse nó ingressante, que calculará o seu rank e enviará um
DIO para informar seu vizinhos.
Quando um nó já associado ao DODAG recebe um DIO,
ele pode atuar de três maneiras diferentes. Primeiro ele pode
descartar a mensagem DIO. Segundo, ele pode processar a
mensagem com o intuito de manter sua posição atualizada
no DODAG. Por fim, ele pode processar a mensagem DIO
de forma a diminuir seu rank e assim melhor se posicionar
no DODAG. Toda vez que um nó atualiza seu rank ele deve
descartar todos os nós na sua lista de pais que apresentam
um rank menor que o novo valor de rank desse nó para que
possı́veis loops sejam evitados.
A utilização das rotas descendentes depende de cada rede
e existem dois modos de operação definidos para elas:
• Modo de Armazenamento: Uma mensagem DAO é enviada pelo nó filho ao seus pais selecionados, os quais têm
a capacidade de armazenar essa mensagem DAO antes de
enviar sua própria mensagem DAO aos seus pais.
• Modo Sem Armazenamento: Os nós não armazenam as
mensagens DAO recebidas dos seus nós filhos, apenas
inserem suas informações de endereço à rota ascendente
e então encaminham a mensagem DAO.
3) Funções Objetivo: O RPL não define nenhuma métrica
e restrição em sua padronização, bem como a forma que esses
fatores serão utilizados para atender às necessidades de uma
rede. É atribuição das Funções Objetivo traduzir as métricas e
restrições estabelecidas para uma rede em um valor de rank.
A OF também define como os nós selecionam seus pais e
como otimiza e seleciona as rotas em uma instância RPL.
A identificação da OF é feita pelo campo OCP na mensagem DIO. Abaixo temos listadas as OFs que já receberam
padronização por parte do IETF e mais algumas que são frutos
de trabalhos acadêmicos.
• OF0: a Função Objetivo 0 [13] não define nenhuma
métrica e restrição. Ela apenas garante que o nó irá

escolher se juntar ao DODAG mais próximo que possua
um nó raiz que forneça conectividade necessária.
• MRHOF: A Minimum Rank with Hysteresis Objective Function [14] tem como principal caracterı́stica a
utilização de uma faixa de rank na qual o nó decide
se troca, ou não, de pai preferido. A utilização desta
faixa permite que um nó não faça múltiplas trocas de
pai preferido (churn), evitando assim um número elevado
de mensagens de controle trafegando na rede. A MRHOF
também tem por objetivo prover a rota com o menor custo
para cada nó enviar seus dados. Para atingir esses dois
objetivos, primeiro o nó encontra a rota com o menor
custo (de acordo com as métricas estabelecidas), e depois,
baseado em uma faixa pré-estabelecida, decide se muda
de rota ou não. Esse segundo mecanismo é chamado de
histerese.
• OF-FL: Essa OF foi desenvolvida em [15] para otimizar
a utilização das métricas e restrições em redes LLNs. As
OFs citadas anteriormente utilizam apenas uma métrica
por vez, já a OF-FL utiliza um conjunto de métricas e
restrições para, com base em lógica Fuzzy, calcular o
rank de um nó.
4) RPL com Mobilidade: Com a crescente adoção do RPL
como protocolo padrão em redes LLN (e IoT) teve inı́cio o
interesse na utilização do mesmo em cenários que contemplam
mobilidade. Porém, na padronização definida pelo IETF, nenhuma menção é feita para utilização do RPL em cenários que
utilizam dispositivos móveis. A falta de tal padronização inclui
a não diferenciação entre nós móveis e nós estáticos. Dessa
maneira, uma gama de possibilidades se abre para pesquisas
e futuras padronizações.
Os nós pertencentes ao DODAG guardam consigo uma lista
de possı́veis pais e, por consequência, um pai preferido o
qual se conecta. O problema ocorre quando um nó sai do
alcance desse pai preferido, o que é bastante normal em redes
de sensores sem fio em que o alcance de transmissão dos
dispositivos é relativamente baixo. Ao sair da área do nó
pai, esse nó móvel tende a esperar um novo DIO para poder
atualizar o seu rank, o que pode não ser útil caso o mesmo
receba um rank maior que o seu último valor associado. O
tempo de espera por um novo DIO pode ser elevado dada a
utilização do algoritmo trickle timer, o que faria o nó ficar
sem comunicação por um longo perı́odo e poderia gerar perda
de dados. Ainda assim é possı́vel que o nó dispare uma
mensagem DIS, porém não está claramente definido quando
e como essa mensagem pode ser enviada. Um nó móvel pode
também estar no meio de uma troca de mensagens DAO e
dada a sua mobilidade não encaminhar tal mensagem ao nó
ascendente. Dessa maneira, se não for solicitado um DAOACK, o caminho descendente não será finalizado.
Além dos problemas com a estabilidade do DODAG, como
mencionado anteriormente, um nó móvel tende a apresentar
um desempenho inferior em relação aos nós fixos. O nó móvel
precisará manter seu rádio ligado mais tempo para poder enviar
e receber mensagens e assim atualizar sua posição em um
DODAG ou mesmo ingressar em um novo DODAG. O nó
precisará processar essas informações, fazendo com que o
consumo de energia do nó aumente. A perda e atraso de
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pacotes tende a aumentar, pois o nó pode perder o pai preferido
durante a transmissão dos dados. É possı́vel também que a
nova posição de um nó crie loops temporários na rede.
Dois trabalhos conduzidos pelo mesmo grupo apresentam
resultados de uma avaliação de desempenho do RPL em
cenários móveis. Em [16] e [17] o RPL é avaliado em diversos
modelos de mobilidade, em que todos os nós da rede são
móveis. Em cada um dos trabalhos são avaliadas métricas
diferentes e somente em [17] são apresentados dados de
consumo de energia. Já no trabalho apresentado em [18], o
RPL é avaliado em cenários móveis hı́bridos, ou seja, na
presença de nós fixos e nós móveis. Em [19] é analisado como
o ciclo de trabalho dos nós influencia no desempenho do RPL
em cenários fixos e móveis.
Por conta dos problemas relacionados anteriormente algumas soluções foram propostas para que o RPL apresente um
melhor desempenho com dispositivos móveis. As soluções
até o momento apresentadas tentam solucionar problemas em
cenários especı́ficos e que divergem bastante uns dos outros
em suas caracterı́sticas. No trabalho apresentado por [20] é
proposta a mudança nos tempos de envio das mensagens de
controle, e na forma como o RPL evita os loops na rede.
O cenário utilizado para a avaliação dessas alterações é o
de VANETs (Vehicular ad hoc network). Outro trabalho que
utiliza VANETs para a avaliação do RPL é [21]. Os autores propuseram utilizar informações geográficas do nó como
métrica. Assim como no trabalho anterior, houve alteração
nos tempos de envio das mensagens de controle. Em ambos,
a avaliação foi feita com base no atraso e taxa de entrega
de pacotes, com resultados superiores aos obtidos com a
utilização do RPL padrão.
Dois trabalhos apresentam a inserção de mecanismos para
melhorar o desempenho do RPL com mobilidade. Em [11]
é proposto um mecanismo de handoff, ou seja, a forma
como um nó troca de pai preferido, utilizando um algoritmo
chamado Smart-HOP. Esse algoritmo é composto de duas
etapas principais: a fase de descoberta e a fase de transmissão
de dados. Um nó transmitindo seus dados monitora a rede
pelo recebimento de mensagens do nó raiz. Essas informações
enviadas pelo nó raiz garantem uma conexão confiável para
o nó móvel transmissor. O mecanismo de handoff se baseia
em 3 parâmetros: o tamanho da janela, que permite calcular
o RSSI (Received Signal Strength Indication) e assim, dada
uma redução da intensidade do sinal, o algoritmo admite a
redução da qualidade do enlace e executa a troca de pai
preferido; uma margem para que o nó troque de pai, ou seja,
é necessário que o nó candidato a novo pai tenha um rank
menor mais uma margem que o nó pai atua; e o monitoramento
de estabilidade do nó raiz. Para que o algoritmo smart-HOP
funcione, diversas alterações no RPL foram feitas, como a
aplicação de novos temporizadores e alterações nas mensagens
de controle do RPL ativando os campos de flags de modo a
informar os nós da utilização ou não do smart-HOP. Além
disso, foi implementado um método de burst para a mensagem
DIS, ou seja, o nó envia um elevado número de mensagens
DIS em um curto perı́odo de tempo para que possa ingressar
rapidamente em um DODAG. O outro mecanismo chamado de
Corona foi proposto em [22]. Esse mecanismo divide o DAG

em áreas, para assim calcular a distância dos nós móveis em
relação aos nós raı́zes. Os autores utilizaram o campo flag da
mensagem DIO para diferenciar um nó móvel de um nó não
móvel.
Em [23] os autores propõem a utilização de um camada
intermediária de suporte a mobilidade chamada MoMoRo, que
fica entre as camadas de enlace de dados e a camada de rede.
O objetivo com essa arquitetura é aumentar a taxa e entrega de
pacotes fazendo com que a rede não sofra com as alterações
topológicas causadas pelos nós móveis.
Já em [24], é proposta a utilização do trickle timer de forma
reversa para os nó móveis, ou seja, o tempo de envio entre
mensagens de controle diminui conforme existam alterações
na rede. Isso permite que o nó móvel ingresse em um DODAG
mais rapidamente. Além disso, propõe que os nós móveis
funcionem apenas como folhas, o que impede que esses nó
enviem mensagens DIO. Por não enviarem mensagens DIO os
demais nós não colocam os nó móveis em suas listas de pais
preferidos. Dessa forma, os loops causados por nós móveis são
evitados. Por fim, utiliza uma flag para informar na mensagem
DAO que o nó é um nó móvel.
No trabalho apresentado em [25] são propostas três
alterações no RPL. Inicialmente, os nós recebem uma
identificação para que seja possı́vel diferenciar entre nós
móveis e nós estáticos. O modo de seleç ão do pai preferido
foi alterado, de modo que um nó selecione seu pai preferido
dando prioridade para que este seja um nó estático. Houve
ainda adaptação no intervalo de tempo de envio das mensagens
de controle para evitar que um nó fique sem comunicação ou
que o mesmo inunde a rede.
Os trabalhos relacionados utilizam a taxa de entrega de
pacotes, número de mensagens de controle, atraso e consumo
de energia para avaliar o desempenho do RPL e das alterações
propostas. Sob as métricas avaliadas e cenários utilizados
por cada um deles, os resultados foram superiores quando
comparados ao RPL padrão. É importante notar que na maioria
dos trabalhos é dito que houve melhora no consumo de
energia, porém apenas em [22] são apresentados dados que
justifiquem essa melhora. Sendo assim, fica claro que a questão
do consumo de energia em redes com dispositivos móveis
ainda está em aberto e que existe um grande esforço da
comunidade acadêmica em resolvê-lo.
III. ROTEAMENTO S EGURO PARA I OT
Os cenários previstos para IoT são muito amplos e podem
apresentar grandes riscos de segurança. Nas redes podem
trafegar informações sensı́veis e que precisam ser protegidas
adequadamente. Para que a troca de dados se torne mais
segura nesses novos ambientes de dispositivos heterogêneos
e com recursos limitados é importante garantir os pilares de
segurança da informação [1]:
• Integridade: garantir que a mensagem não será modificada até chegar ao destino final.
• Confidencialidade: garantir que a mensagem não será lida
por quem não é de direito até chegar ao seu destino.
• Autenticidade: garantir que o dono da mensagem seja
realmente quem se diz ser.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT2017, 03 a 06 DE SETEMBRO, São Pedro, SP

Disponibilidade: garantir que a mensagem esteja disponı́vel para ser acessada quando necessário e por quem
é de direito.
• Irretratabilidade: Não ter como o autor da mensagem
negar sua identidade.
Os problemas de segurança da informação no roteamento
em IoT e WSNs vem principalmente do fato de que todos
os nós da rede são roteadores. Ataques comuns a um protocolo de roteamento acontecem nos pacotes de controle, de
forma a alterar, repetir ou falsificar estes pacotes, criando
loops, desvios e partições na rede. Caso os pacotes sejam
interceptados, os riscos dos dados serem alterados e inseridos
novamente na rede, faz com que a integridade dos mesmos seja
violada. Sendo assim, sofrer um ataque de interceptação pode
tornar as informações ilegı́timas [26]. Ataques de negação de
serviço, DoS (do inglês, Denial of Service), com inundação
de mensagens ou ataques de buraco negro podem prejudicar
a disponibilidade da informação, fazendo com que os pacotes
não cheguem ao destino final. Uma rede responsável por um
alerta de tsunami ou enchente, por exemplo, pode sofrer um
ataque de negação de serviço e as informações não estariam
disponı́veis a quem é de direito no momento correto, podendo
causar um grande prejuı́zo.
Conhecendo a importância da segurança da informação para
Internet e as limitações de recursos em cenários IoT, é possı́vel
verificar a dificuldade para implementação de mecanismos
que garantam o pilar de segurança da informação nesse novo
cenário. Algumas técnicas têm sido propostas e estudadas na
literatura para obter um roteamento seguro, como criptografia,
autenticação, roteamento com múltiplos caminhos, sistemas de
detecção de intrusão (IDS, do inglês Intrusion Detection System) e modelos de confiança. Criptografia pode ser usada para
autenticar mensagens de roteamento e de descoberta de rotas.
Em geral, algoritmos de criptografia simétrica consomem
menos recursos que algoritmos de criptografia assimétrica.
Usar roteamento com múltiplos caminhos é outra técnica que
pode ser utilizada, já que provê rotas redundantes que podem
reduzir as falhas e disseminar os dados de maneira confiável. O
uso de IDS pode auxiliar na prevenção e detecção de diversos
ataques, ainda que não seja uma tarefa simples de ser feita
na IoT. Mas pode, por exemplo, limitar o dano causado por
um ataque a uma determinada região, fazendo com que não
se propague por toda a rede. Técnicas de gerenciamento de
confiança também podem ser aplicadas ao roteamento seguro,
estabelecendo nı́veis de confiança entre nós vizinhos. Assim,
os nós só encaminham dados aos nós considerados confiáveis
pelo modelo.
Alguns trabalhos apresentam propostas de roteamento seguro com modelos baseados em confiança que podem ser utilizados em IoT, como [27], [28], [29] e [30]. Outros trabalhos
utilizam protocolos como IPSec e DTLS (Datagram Transport
Layer Security) para criptografar os dados de mensagens
enviadas na rede [31], [32] e [33]. O IPSec faz criptografia
na camada de enlace, enquanto que o DTLS criptografa os
pacotes na camada de transporte. Estes protocolos podem
ser utilizados em conjunto com um protocolo de roteamento
seguro, porém não solucionam as vulnerabilidades as quais o
roteamento está sujeito. Nas próximas subseções serão apre•

sentadas as principais vulnerabilidades, ataques e propostas de
soluções para o protocolo RPL.
A. Segurança para o RPL
Segundo a RFC [3] o RPL suporta a implementação de
ferramentas para garantir a confidencialidade e integridade,
podendo trabalhar com três modos de segurança. O primeiro modo é ”sem segurança”, em que as mensagens de
controle são enviadas sem a utilização de mecanismos de
segurança, deixando para que as demais camadas e protocolos
garantam a integridade, confidencialidade e autenticidade da
informação. No modo ”pré-instalado”os nós possuem chaves
de criptografia pré-instaladas, que podem ser utilizadas para
garantir autenticidade, integridade e confidencialidade deste
nó. Ou seja, para um nó ingressar na rede ele precisa de
uma chave previamente compartilhada. O terceiro modo é o
”autenticado”, em que além da chave pré-instalada, os nós
também precisam de uma segunda chave que é fornecida por
uma entidade autenticadora, de modo que esta entidade garanta
a autenticidade do nó solicitante e o seu ingresso na rede. Para
esse requisito o RPL suporta apenas criptografia simétrica.
Apesar destes três modos estarem definidos na RFC não há
especificação de como devem ser implementados no RPL.
Conforme descrito anteriormente o RPL tem caracterı́sticas
próprias, deixando o protocolo sujeito a diversos ataques,
como pode ser visto na Fig. 5. Os ataques podem ser classificados em ataques aos recursos, topologia ou tráfego [34].
Os ataques relacionados aos recursos da rede podem ocorrer
de forma direta, por exemplo com a utilização das mensagens
de controle para fazer inundação, em que o objetivo do nó
malicioso é esgotar os recursos da rede para tornar o serviço
indisponı́vel. Em outra situação o ataque pode ser indireto,
em que o nó malicioso tenta fazer com que os demais nós da
rede gerem a sobrecarga de mensagens. Nestes ataques os nós
maliciosos são responsáveis por fazer a rede se atualizar a todo
momento, ou seja, são ataques que prejudicam a formação e
manutenção do DODAG, como o aumento de rank dos nós
ou alterações da versão do DODAG, por exemplo. Os ataques
a topologia da rede são os de sub-otimização, como sinkhole,
wormhole e pior pai, ou de isolamento, como o black hole e
incosistência DAO. O RPL também está suscetı́vel a ataques
relacionados ao tráfego, como espionagem, em que um nó
malicioso monitora a ação de uma determinada rede. Essa
ação não prejudica diretamente o desempenho da mesma, mas
permite que um nó malicioso encontre a parte mais vulnerável
daquela rede para interceptar o tráfego dos pacotes de dados
[35]. Ataques de apropriação indevida também se enquadram
nos ataques ao tráfego, como os ataques de identidades. Estes
ataque serão descritos com mais na próxima seção.
1) Ataques e Vulnerabilidades: O protocolo RPL, assim
como outros protocolos de roteamento, está sujeito a diversos
ataques. Em particular, o RPL tem caracterı́sticas que podem
ser exploradas para o desenvolvimento de ameaças e novos ataques ao protocolo. A RFC 7416 [36], apresenta desafios para
o roteamento seguro utilizando o RPL, assim como possı́veis
ataques e diretrizes a serem seguidas no desenvolvimento de
novas soluções. Dentre as vulnerabilidades do RPL o fato
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de um novo nó poder ingressar na rede faz que a mesma
possa sofrer diversos ataques caso esse novo nó seja mal
intencionado. No trabalho realizado em [37] os autores fazem
um survey dos ataques para o RPL e 6LoWPAN e em [34]
os ataques são estudados e classificados em uma taxonomia,
como mostra a Fig. 5.
Em [38] é apresentado o ataque wormhole, o qual pode
envolver um ou mais atacantes e tem como principal objetivo
interromper o fluxo de dados da rede. Esse ataque consiste
em criar um túnel entre uma ponta e outra, ou seja, entre
um nó e outro, o qual é utilizado pelo atacante para coletar
pacotes em uma das extremidades. Os nós maliciosos utilizam
caracterı́sticas da rede para convencer os demais nós de que
eles são os melhores caminhos para os demais nós da rede
enviarem seus pacotes. Assim o wormhole consegue um ataque
mais eficaz no protocolo RPL, sendo capaz de interromper o
tráfego da rede. Esse tipo de ataque também pode ocorrer em
redes na Internet tradicional e em redes de sensores sem fio.
O wormhole ainda é um grande desafio para segurança da
informação em IoT, pois dificilmente o mesmo é detectado,
principalmente quando o protocolo de roteamento utiliza o
número de saltos até o nó raiz como métrica de desempenho,
como pode ser o caso do RPL na escolha de um pai preferido.
O ataque sinkhole é um ataque difı́cil de ser detectado, por
não interromper a operação da rede. O nó atacante anuncia
a melhor rota, com base nas métricas do protocolo, para que
assim possa atrair os outros nós da rede. Esse tipo de ataque
pode ser combinado com outros ataques e dessa maneira deixa
a rede vulnerável à ameaças. Propostas de segurança para esse
tipo de ataque em redes RPL estão relacionadas ao uso de
autenticação do rank, enviado na mensagem DIO; um código
hash é utilizado pelos nós da rede como forma de autenticação.
O valor do hash é gerado pelo nó raiz de forma aleatória e
transmitido aos demais nós da rede através da mensagem DIO.
Quando um nó recebe o DIO com o valor do hash, calcula um
novo hash baseado no hash recebido e envia aos demais nós
na mensagem DIO. Sendo assim o nó malicioso é excluı́do,

uma vez que não calcula o valor do hash, mas apenas faz a
difusão da mensagem DIO recebida [37].
No ataque de buraco negro (do inglês black hole) os
pacotes são desviados para um ou mais nós maliciosos, que
atraem os pacotes da rede para si e não permitem que os
mesmos cheguem ao seu destino final. Dessa maneira causa
interrupções no tráfego normal da rede e os pacotes de dados
são descartados. Esse tipo de ação black hole faz que a
disponibilidade da informação seja comprometida. No caso
do RPL o nó malicioso é escolhido como pai preferido e
quando os pacotes de dados passam por ele os mesmos são
descartados, impedindo assim que alcancem o nó raiz. O
ataque black hole foi implementado e avaliado em [39] e os
resultados mostraram que a rede RPL está vulnerável a esse
ataque, podendo sofrer um DoS.
Um ataque caracterı́stico do RPL é o ataque de rank. Para
a criação da rota os nós elegem um pai preferido que, como
visto na Seção II, deve ter um valor de rank inferior ao nó
que deseja se associar. O rank é primordial para o protocolo
de roteamento RPL, uma vez que, sua função é criar a melhor
topologia de rede, evitar a formação de loops e gerenciar
mensagens de controle. Dessa maneira qualquer ataque que
coloque em risco o rank do nó pode trazer diversos problemas
para a rede [40].
O ataque de rank pode ocorrer de maneiras diferentes,
em que um nó malicioso pode propositalmente aumentar ou
diminuir o seu valor de rank. Se um nó malicioso diminuir
o rank pode tornar-se pai preferido dos demais nós, trazendo
para si o tráfego da rede. Dessa maneira o nó malicioso pode
desviar os pacotes para si e não enviar para o nó raiz, causando
um ataque de buraco negro e perdendo as informações da
rede. Esses pacotes também podem ser desviados para outra
rota, onde serão abertos e as informações extraviadas. Também
pode causar um aumento na troca de mensagens e um possı́vel
esgotamento nos recursos de energia da rede. A representação
de um ataque que modifica o valor de rank como sendo o
menor na rede, pode ser visto na Fig. 6. O valor do rank
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dos nós são ilustrativos, utilizados para mostrar que o menor
rank da rede pertence ao nó raiz. Quando a rede sofre a
interceptação de um nó malicioso, com valor de rank menor
que os demais nós da rede, ele passa a ser o pai preferido dos
nós próximos a ele. Isto pode ser visto com os nós 4, 6 e 8
da Fig.6.
1

2
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1
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4
7

7

8

Fig. 6.
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Ataque
Rank

Ataque de rank

Outra fragilidade do ataque de rank é quando o nó malicioso
aumenta o seu valor de rank. Conforme descrito em [40], esse
ataque causa danos no desempenho formando loops na rede.
Isto faz com que a rede sofra com atrasos e perdas de pacotes,
e até mesmo aumente o consumo de energia. Para as duas
possı́veis alterações no valor do rank, sempre que houver uma
autoconfiguração da topologia para um nó encontrar seu pai
preferido, os recursos da rede estão sendo consumidos, o que
não é desejável.
Ataques o tipo Hello Flooding também podem ser utilizados
contra o RPL. Neste caso o nó malicioso inunda a rede com
mensagens de controle, geralmente DIO ou DIS, de modo que
os demais nós são obrigados a responder à essas mensagens,
causando assim indisponibilidades dos serviços. Além disso
esse tipo de ataque faz com que se eleve o consumo de energia
dos nós [37].
O ataque Sybil consiste em um nó com várias identidades
falsas, e trocando sua identidade na rede periodicamente. Isso
dificulta sua identificação uma vez que o mesmo não fica o
tempo todo com a mesma identidade falsa. Ou seja, esse ataque
não é apenas um clone de outro nó, mas sim a identidade falsa
de diversos nós da rede. Em [41] esse ataque foi analisado em
uma rede onde os nós maliciosos são nós com mobilidade.
Os ataques descritos podem ocorrer isolados ou em conjunto, o que prejudica ainda mais a rede. Por exemplo, sinkhole
e ataque de rank ou clone ID e Sybil [31]. No ataque clone ID
o atacante faz cópias da identidade de um nó verdadeiro para
outro nó. Um ataque Sybil pode ser utilizado em conjunto para
atacar diversos nós para assumir o controle da rede. Quando há
um controle sobre as localizações dos nós é possı́vel identificar
qual nó é o clone e assim removê-lo. Mas quando não se sabe a
localização dos nós fica mais difı́cil encontrar o nó malicioso.
A clonagem em si não afeta a rede, o que danifica a mesma
é a forma que o nó malicioso vai agir na rede, como por
exemplo, quando os pacotes forem direcionados ao nó clonado
e descartados ou danificados [31].
Em [34] foram apresentados outros ataques, conforme mostra a Fig. 5. Outra ameaça as caracterı́sticas do RPL é o ataque
de modificação do número de versão. Este número é atualizado
sempre que a DODAG é alterada, ou seja, gera uma versão
nova para cada DODAG atualizada. O ataque ao número de

versão faz com que esse valor seja alterado na mensagem DIO,
em que o nó malicioso pode enviar um número ilegı́timo da
versão para os nós vizinhos da rede. Isso faz com que a rede
consuma mais recursos, pois esse tipo de ataque é responsável
pela reconstrução da DODAG de maneira desnecessária, sendo
capaz de gerar loops, perda de pacotes e esgotar os recursos
energéticos. Outro ataque mencionado é de inconsistência da
DAG. Um nó malicioso pode enviar uma mensagem utilizando
o sinalizador de inconsistência da DAG, o que em alguns
casos faz com que a rede aumente as mensagens de controle,
diminuindo o tempo do Trickler Timer. Essa ação leva ao
esgotamento dos recursos energéticos da rede, assim como
diminui a qualidade do link.
A categoria de ataques ao tráfego da rede RPL, como pode
ser visto na Fig. 5, mostra que o monitoramento e espionagem
da rede também podem gerar problemas. O ataque sniffing é
comum na Internet tradicional, sendo responsável por escutar
o tráfego da rede. O mesmo acontece com o RPL, colocando
a confidencialidade da informação em risco. É considerado
um ataque difı́cil de ser detectado, por ser passivo. Pode
capturar as informações que procura na rede e sair sem que
seja identificado. Assim como o ataque sniffing, o ataque de
análise de tráfego monitora a rede para buscar informações
[34].
2) Propostas de Soluções: A RFC 7416 [36] analisa alguns
ataques ao protocolo RPL e fornece diretrizes para implementar segurança para se proteger de ataques contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Para ataques que
afetam a confidencialidade, podem ser usadas autenticação,
criptografia e sistemas de reputação. Um ataque com nó mal
intencionado, capaz de interceptar o tráfego da rede, pode
colocar a confidencialidade da informação em risco. Essa
interceptação pode ocorrer no momento que a topologia está
se atualizando, como por exemplo com o ingresso de um novo
nó. A técnica de autenticação permite que a rede verifique a
autenticidade dos nós para que tenham permissão de ingressar
na rede. Sistemas de reputação também podem auxiliar neste
processo, estabelecendo nı́veis de reputação e confiança entre
os nós baseados no comportamento do nó na rede, podendo até
excluir um nó de má reputação que executa um comportamento
malicioso. Mecanismos de criptografia nas camadas 2 e 3
podem ser utilizados para os ataques passivos, em que nós
escutam o tráfego da rede. As RFCs do RPL indicam o
uso de criptografia AES-128 no modo CCM com código de
autenticação de mensagens (MAC) de 32 bits.
A integridade dos dados pode ser violada, assim como
foi discutido anteriormente, com ataques Sybil, wormhole,
selective forwarding, sinkhole e ataques que podem ter uma
identidade falsa. Como proposta para mitigar os riscos contra
a integridade da informação, é importante garantir que apenas
nós responsáveis pela informação possam fazer qualquer tipo
de alteração. Podem ser usadas as técnicas de autenticação,
controle de acesso e utilização de números de sequência para
garantir a integridade das sequências trocadas entre os nós.
Em [36] ainda são propostas algumas medidas contra
ataques que afetam a disponibilidade da informação. Uma
maneira de mitigar os ataques de negação de serviço é utilizar
um limiar para detectar um n ó que envia pacotes de dados
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT2017, 03 a 06 DE SETEMBRO, São Pedro, SP

acima do limite permitido e assim excluir ou analisar as
ações desse nó. Outra opção é determinar uma cota para
envio de pacotes por nó, isolando o nó que ultrapassar essa
cota. Esse método não irá impedir totalmente o envio de
dados ilegı́timos, mas sim diminuir e detectar a ação do
nó malicioso. Outros métodos a serem considerados são o
roteamento multicaminhos, seleção dinâmica do próximo salto
e usar múltiplos destinos. A utilização da autenticação dos
dados também pode ser utilizada, permitindo que apenas dados
confiáveis sejam recebido e encaminhados. A utilização de
criptografia e autenticação como método de segurança para
disponibilidade da informação deve considerar que a troca de
chaves tenha sido validada antes da utilização[36].
Alguns trabalhos têm implementado mecanismos de
segurança no RPL, entre eles [38], [40], [42], [37] e [32].
Para o ataque wormhole, em [38] a solução apresentada é
a utilização de autenticação. O nó raiz é responsável em
autenticar os nós considerados pais preferidos. Ocorre uma
troca de chave, que é enviada do nó raiz para os demais nós
da rede, sendo formada uma árvore Merkle. Para um novo nó
entrar na rede e assumir uma posição como pai preferido, ele
precisa passar pela autenticação do nó raiz.
Como proposta de segurança para o ataque de rank foi
sugerida em [40] a utilização de um IDS que monitore as
ações dos nós na rede. É mencionada também a importância
em proteger determinadas áreas de rede onde os ataques são
mais prejudiciais. Quando se trata de um ataque de menor
valor de rank, os autores em [43] implementaram uma técnica
para detectar esse tipo de ataque, selecionando e excluindo
possı́veis nós que tenham entrado na rede com um valor de
rank considerado muito baixo em relação aos demais nós. Com
isso os nós evitam selecionar um nó suspeito. Os resultados
obtidos com simulações mostraram que a técnica utilizada
diminuiu o número de nós associados ao nó malicioso, conseguindo diminuir a efetividade desse tipo de ataque.
Outra proposta de solução para o ataque rank é a utilização
da técnica VeRA (do inglês Version number and Rank Authentication), uma técnica de segurança que utiliza conceitos de
autenticação dos nós. Com a utilização de código hash, impede
que um nó se associe a um nó malicioso com valor de
rank menor, que não está autenticado [43]. Para o ataque de
Hello flooding, em [37] é proposta uma técnica de detecção
para reconhecimento do nó malicioso, utilizando a distância
geográfica. Ou seja, os nós não devem se associar aos nós que
estão longe da sua área de transmissão. Em [34] foi proposta
a utilização de um IDS para este ataque.
Em [32], foi proposto e implementado um IDS, chamado
SVELTE. Este IDS foi testado sob os ataques sinkhole e
encaminhamento seletivo e também para detectar informações
alteradas na rede. Os testes realizados na simulação mostraram
que o método é eficiente para detectar o ataque sinkhole e
de encaminhamento seletivo, apesar de haver alguns casos
de falso positivo na detecção dos nós maliciosos. Um IDS
parece ser bastante promissor para ser usado em prevenção
e detecção de intrusões em IoT. O sistema utiliza técnicas
de monitoramento e recolhimento de dados para analisar o
comportamento da rede. O IDS pode ser usado para detectar
ataques de rank, Sybil, wormhole, entre outros. Um IDS

pode ser baseado em assinaturas, em que cada assinatura
corresponde a um tipo de ataque conhecido. Quando pacotes
são capturados na rede, verifica a assinatura para confirmar se é
um ataque. Já um IDS baseado em anomalias tem como função
detectar atividades diferentes das consideradas normais em um
rede. Um IDS tem como ponto positivo detectar uma grande
variedade de ataques e poder se adaptar a novos ambientes.
Mas não é um sistema perfeito, podendo emitir falsos positivos
(falsas notificações de ataque) e falsos negativos (não detectar
um ataque). A Fig. 7 mostra algumas possı́veis soluções de
segurança para os ataques mencionados.
Propostas de
Segurança para
RPL

IDS

Sistema Detecção de
Intrusão
-Ataque de Rank
- Inundação
- Sinkhole
- Negação de Serviços

Fig. 7.

Autenticação

VeRA
Número da Versão
E autenticação Rank

- Buraco de Minhoca
- Sinkhole

- Ataque de Decremento
do Rank
- Modificação Número
de Versão

Propostas de Mecanismos de Segurança para o RPL

3) Segurança em ambientes móveis: Assim como segurança
da informação, a mobilidade dos nós representa um desafio
para redes IoT devido as limitações já mencionadas. Um nó
malicioso móvel pode trazer ainda mais prejuı́zos a rede. O
fato de um nó se movimentar na rede, faz com o que o mesmo
fique fora da área de cobertura dos demais nós, o que pode
gerar um aumento na troca de conexão e desconexões daquele
nó. Isto aumenta o envio de mensagens de controle, podendo
gerar uma instabilidade na rede e por consequência o aumento
no consumo de recursos.
Poucos trabalhos avaliam e propõem segurança para ambientes móveis em redes com RPL. Em [41] os autores
submetem o RPL à um ataque Sybil, em que um nó malicioso
se passa por diversos nós informando essas identidades falsas
na rede. O cenário escolhido para a avaliação é hı́brido, ou
seja, composto por nós fixos e nós móveis, e os nós maliciosos
são sempre móveis e se movimentam em direção ao nó raiz.
Os autores concluem que o ataque Sybil é difı́cil de ser
identificado, principalmente para cenários móveis. Por causa
da mobilidade, soluções de posicionamento não podem ser
utilizadas. Os autores sugerem que um IDS pode auxiliar na
detecção de ataques móveis do tipo Sybil.
Outro ataque que pode ser feito por nós móveis é um ataque
de DoS. Um grupo de nós maliciosos móveis podem efetuar
um Hello flooding, por exemplo, movendo-se para diferentes
localidades da rede. Assim, técnicas de defesa projetadas para
detectar nós maliciosos estáticos não irão funcionar. Diferentes
regiões da rede podem apresentar momentos de instabilidade
de acordo com a movimentação dos nós maliciosos. Logo,
ataques de nós móveis podem ter um impacto maior na rede
que ataques de nós maliciosos estáticos. Estes tipos de ataques
móveis têm sido pouco estudados na literatura de WSN e IoT,
e constituem um interessante desafio de pesquisa.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT2017, 03 a 06 DE SETEMBRO, São Pedro, SP

IV. S IMULAÇ ÕES
A. O Contiki/Cooja
O Contiki é um sistema operacional baseado em Linux
Ubuntu [44] amplamente difundido e utilizado pelos desenvolvedores e pesquisadores na área de redes de sensores sem fio
e IoT. Este sistema operacional possui um simulador próprio
chamado de Cooja, que é capaz de simular dispositivos reais
conhecidos por motes. Dessa maneira é possı́vel simular uma
rede com todas as suas limitações antes de uma possı́vel
implementação real. O Contiki implementa diversos protocolos
como o RPL e o 6LoWPAN na camada de rede e o CoAP na
camada de aplicaçã. Isso torna o Contiki/Cooja um sistema
operacional e simulador muito versátil. O Contiki é disponibilizado no site do projeto em formato de uma máquina
virtual com o nome de InstantContiki o que facilita o inı́cio
do aprendizado. Porém, como o OS e baseado em Linux, é
possı́vel executá-lo diretamente no Ubuntu sendo necessária
a instalação de algumas bibliotecas especı́ficas. No trabalho
aqui apresentado será utilizada a versão 3.0 do Contiki. É necessário fazer essa distinção pois existem pequenas mudanças
entre cada versão do sistema operacional.

Fig. 8.

Tela de inicialização das simulações.

na simulação (Powertrace e Collect View), os códigos
fonte (udp-sender e udp-sink) e utilização do IPv6. Neste
arquivo também é incluı́da uma linha responsável por
compilar os dados contidos no arquivo ”project-conf.h”,
que é utilizado para alterar as definições contidas no
arquivo ”rpl-private.h”.
% a r q u i v o exemplo M a k e f i l e
CONTIKI = . . / . . / . .
APPS = p o w e r t r a c e c o l l e c t −view
CONTIKI PROJECT = udp−s e n d e r udp−s i n k
PROJECT SOURCEFILES += c o l l e c t −common . c

B. Exemplos de Simulação
Nesta subseção serão apresentados alguns exemplos de
simulação e a utilização de diversas ferramentas presentes no
Contiki/Cooja.
1) Estrutura e Arquivos: O Contiki utiliza o C como
linguagem de programação para suas implementações e o Java
para a implementação do Cooja. Inicialmente é necessário
apresentar a estrutura de pastas e arquivos do Contiki. Abaixo
são detalhadas as principais pastas e seu conteúdo:
• core: Nesta pasta estão implementados os arquivos de
base do Contiki assim como os protocolos (6LoWPAN,
RPL, CoAP, etc). Em especial o RPL está implementado
na pasta \core\net\rpl em que é possı́vel encontrar
a implementação do protocolo no arquivo ”rpl.c”, das
mensagens de controle no arquivo ”rpl-icmp6.c”, além
das funções objetivo OF0 e MRHOF. O arquivo ”rplprivate.h”contém os valores das variáveis fundamentais
do RPL, como o incremento do rank que é um valor
determinado pela RFC.
• cpu: Nesta pasta está a implementação dos processadores
utilizados nos motes.
• dev: Contém as pastas referentes aos rádios utilizados
pelos motes.
• examples: Esta pasta contém diversos exemplos que
podem ser utilizados no Cooja. É muito importante no
inı́cio do aprendizado para o entendimento do sistema
operacional.
• platform: Contém a implementação de todos os motes
disponı́veis no sistema Contiki/Cooja
• tools: Nesta pasta encontram-se diversas ferramentas dentre elas o simulador Cooja.
O Cooja utiliza arquivos Makefile compostos por
instruções de compilação e as ferramentas que serão
utilizadas. A seguir é apresentado um exemplo de Makefile em que é possı́vel observar as ferramentas utilizadas

CFLAGS+= −DPROJECT CONF H=\ ” p r o j e c t −c o n f . h \”
i f d e f PERIOD
CFLAGS=−DPERIOD=$ ( PERIOD )
endif
a l l : $ ( CONTIKI PROJECT )
CONTIKI WITH IPV6 = 1
i n c l u d e $ ( CONTIKI ) / M a k e f i l e . i n c l u d e
% A r q u i v o p r o j e c t −c o n f
% Impede a u t i l i z a c a o da p i l h a TCP
# d e f i n e UIP CONF TCP 0
% A l t e r a a OF em u s o
/ / # d e f i n e RPL CONF OF r p l o f 0
% A l t e r a camada MAC e c i c l o de t r a b a l h o
# d e f i n e NETSTACK CONF MAC
nullmac driver
# d e f i n e NETSTACK CONF RDC n u l l r d c d r i v e r
% d e f i n e a m e t r i c a u t i l i z a d a p e l a OF
# d e f i n e RPL CONF DAG MC RPL DAG MC ETX
% A l t e r a a f r e q u e n c i a do c i c l o de t r a b a l h o
# d e f i n e NETSTACK RDC CHANNEL CHECK RATE 32

2) Hello World: Esta simulação tem por objetivo apresentar
a interface do Cooja e como utilizar os exemplos do Contiki.
Após inicializar o Contiki é necessário iniciar o Cooja. A
maneira mais rápida é utilizar o terminal do ubuntu e seguir
até o diretório do Cooja
$ cd c o n t i k i / t o o l s / c o o j a
e lá executar a aplicação com um dos comandos
$ ant run
xc
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(a) Tela Inicial das simulações.
Fig. 9.

(b) Seleção do firmware dos motes..

Tela Inicial e seleção de firmwares

A próxima etapa consiste em adicionar os motes à
simulação. Para isso é necessário ir no menu Motes>Add
Motes>Create new mote type. Uma aba com diversas opções
será mostrada e dentre as opções existem os tipos comerciais
de motes; dentre eles o SkyMote que será utilizado para as
simulações deste minicurso. Selecionado o SkyMote uma tela
será apresentada para que seja escolhido o firmware que será
utilizado, conforme a Fig. 9(b).
Neste minicurso serão utilizados os exemplos do próprio
Contiki contidos na pasta examples. Dessa maneira deve-se clicar em Browse e seguir até o diretório contiki/examples/helloworld/ e selecionar o arquivo ”hello-world.c”. O botão Clean
é utilizado para limpar configurações antigas, sendo assim,
após qualquer alteração no código é importante fazer essa
limpeza, senão serão mantidas as configurações anteriores. O
botão Compile irá compilar o arquivo ”hello-world.c”.
Após a compilação, que pode ser acompanhada pelo Compilation output, o botão Create aparecerá e será possı́vel criar o
mote. A tela mostrada na Fig. 10(a) é utilizada para selecionar
a quantidade e a posição dos motes que serão adicionados à
simulação referente ao código compilado.
Retornando a tela principal os motes adicionados apareceram na tela Network e a simulação pode ser iniciada
pressionando-se o botão ”Start”na janela Simulation control.
Pela Fig. 10(b) nota-se na janela Mote output as configurações
do mote com o endereço IPv6, e a mensagem Hello, world.
Na janela Timeline observa-se pela cor verde o momento em
que o mote é ligado e pela cor azul o momento em que a
mensagem Hello, world é transmitida.
É possı́vel salvar as simulações, para isto basta ir em
File>Save simulation as e então escolher a pasta de destino. O
formato padrão das simulações do Contiki é o .csc que possui
uma sintaxe parecida com o xml.
3) Scripts e simulações sem interface gráfica: De modo
a melhor o desempenho das simulações é possı́vel executar o
Cooja sem a interface gráfica. Esse procedimento é importante
para simulações com muitos nós e que precisem de muitas

% ou
$ a n t run bigmem
sendo que a segunda opção permite executar o Cooja com
mais memória RAM.
Neste momento a tela inicial do Cooja deve aparecer, sendo
composta apenas pelos menus superiores File Simulation
Motes Tools Settings Help. O próximo passo é criar uma
simulação. Para isso é necessário ir em File>New Simulation.
A seguinte tela aparecerá conforme mostra a Fig. 8. Nesta tela
é possı́vel atribuir um nome a simulação e definir algumas
configurações:
• Radio Medium: Define qual o modelo de transmissão de
rádio será utilizado. O mais comum é o UDGM (Unit
Disk Graph Medium) em que as perdas associadas a
transmissão podem ser constantes ou relativas a distância
entre os nós.
• Mote startup delay: Define o intervalo de tempo que cada
nó será ligado.
• Random seed: Define uma semente aleatória para a
simulação
• New random seed on reload: Se essa opção for selecionada uma nova semente será utilizada cada vez que
a simulação for recarregada. Caso contrário a semente
definida no item anterior será utilizada.
Neste momento pressiona-se o botão create e então a tela
da simulação é apresentada. A Fig. 9(a) apresenta a tela inicial
de simulação com algumas janelas e ferramentas que são
inicializadas por padrão. A janela Network é utilizada para
posicionar os motes, ou seja, determinar a topologia da rede.
Além disso é possı́vel configurar a área de cobertura dos motes
assim como a taxa de erro de transmissão e recepção. A janela
Simulation control controla o inı́cio, pausas e recarregamento
das simulações e também determina uma velocidade máxima
para a simulação. Na janela Mote output são apresentados os
printf’s habilitados nos códigos em C do Contiki. A janela
Timeline apresenta em modo de linha do tempo a troca de
mensagens, situação dos LEDs, etc.
xci
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(a) Adiciona os motes.

(b) Exemplo Hello World.
Fig. 10.

Adição dos Motes e Hello World

informações. Neste caso utiliza-se a interface gráfica do Cooja
apenas para montar a simulação com todas as ferramentas
necessárias e todos os nós desejados. É importante salvar a
simulação após todas as configurações terem sido feitas e
fazer um teste para verificar se tudo está funcionando do modo
esperado, o que evita perda de tempo e da simulação. Com
o arquivo da simulação salvo, por exemplo ”simulacao.csc”,
executa-se os seguintes comandos no terminal:
%
$
%
$

va a t e a p a s t a do COOJA
cd c o n t i k i / t o o l / c o o j a
execute a simulacao
a n t r u n n o g u i −D a r g s =$ / s i m u l a c a o . c s c

Com isso a simulação tem inı́cio e é possı́vel acompanhar a evolução da mesma pelo terminal. Porém, nenhuma
informação dessa simulação será salva. É necessário, portanto,
adicionar à simulação um script para que sejam salvos os
dados dos nós para que assim seja possı́vel analisá-los. O
COOJA conta com uma ferramenta de scripts em javascript
e para acessá-la basta ir no menu Tools>Simulation script
editor. A Fig.11 apresenta a tela de um script que implementa
um tempo de duração para a simulação em mili-segundos e
salva as mensagens da janela Mote output em um arquivo na
pasta do Cooja.
4) Collect View: O Collect View é uma importante ferramenta de coleta de dados. Com ela é possı́vel identificar
facilmente quem é o pai preferido de um nó e qual o
rank do mesmo, bem como verificar consumo de energia,
número de saltos entre um nó e o nó raiz, etc. Para a
simulação do Collect View será utilizado o exemplo da pasta
rpl-collect. Cabe ressaltar que a partir deste sessão todos os
exemplos serão focados no RPL. Sendo assim, após feitas as
configurações iniciais da simulação é necessário escolher os
códigos fontes dos motes. Para essa simulação são necessários
dois tipos de motes, um sender e um sink, que estão na pasta
”examples/ipv6/rpl − collect”. Insira apenas um nó sink,
que terá a função de nó raiz dessa rede, e quantos nós senders
desejar, sabendo que quanto mais nós na rede mais demorada

Fig. 11.

Exemplo de script.

será a simulação. Após adicionar os motes e posicioná-los,
clica-se com o botão direito do mouse no nó raiz e selecionase Mote tools for Sky 1>Collect View (no caso desta simulação
o nó raiz é o nó de número 1). A interface gráfica do CollectView se abrirá e então dá-se inı́cio a simulação. Por padrão o
tempo de envio entre mensagem de dados é de 60 segundos,
sendo possı́vel alterar na interface gráfica no campo Report
interval ou no código fonte collect-view.c na pasta rpl-collect
na linha
# d e f i n e PERIOD 60
A interface gráfica possui diversas abas sendo a mais
importante a Node Info que trará informações do número de
pacotes enviados, rank e energia, por exemplo. Já na janela
Mote output do Cooja serão apresentados os dados brutos do
Collect View que podem ser salvos para análises futuras. A Fig.
12 (a) e (b) apresentam a interface gráfica do Collect View e
os dados brutos na janela Mote output, respectivamente.
Na Fig 12(b) foi introduzida uma indicação alfanumérica
para que cada campo dos dados brutos seja explicado. Para
manter a fluidez do texto a explicação de cada um dos
campos está em uma tabela (Tabela I) nos Anexos ao fim
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(a) Nodes Info na interface gráfica.

(b) Dados brutos no Mote output.
Fig. 12.

Collect View.

do documento.
5) Power Trace: O PowerTrace é uma ferramenta de coleta
de dados de consumo de energia dos nós e seu código é
encontrado em ”/apps/powertrace/powertrace.c”. Para utilizála é necessário adicionar ao Makefile da pasta onde estão os
firmwares dos motes utilizados na simulação a seguinte linha
APPS = p o w e r t r a c e
Feito isso é necessário adicionar as seguintes linha no
firmware dos motes a que se deseja coletar dados de consumo
de energia:
%i n c l u i a b i b l i o t e c a do P o w e r T r a c e
# i n c l u d e ” a p p s / p o w e r t r a c e / p o w e r t r a c e . h”
% Adiciona a funcao responsavel pela
% c o l e t a d o s d a d o s de e n e r g i a
p o w e r t r a c e s t a r t (CLOCK SECOND ∗ 6 0 ) ;

No exemplo aqui apresentado a coleta de dados de consumo
de energia será feita a cada 60 segundos.
O PowerTrace na realidade coleta os ciclos de clock em
que os nós executam determinada atividade e com isso, tendo

o datasheet dos motes utilizados, é possı́vel converter as
informações coletadas para Watts. Os dados coletados pelo
PowerTrace são apresentados apenas na janela Mote output, ou
seja, é necessário salvar as informações coletadas para análise
futura. O PowerTrace coleta o tempo de quatro atividades dos
nós:
• CPU: Tempo que o nó gasta processando informações e
coleta de dados;
• LPM: Para economizar energia os nós implementam o
Low Processor Mode, em que o mote fica em estado de
espera, sem processar dados, inclusive.
• Transmission: Refere-se ao tempo que os nós passam
transmitindo mensagens.
• Listen: É o tempo que os nós gastam escutando o canal
de comunicação ou recebendo dados.
Para cada tipo de mote existe um consumo de energia para
cada uma das atividades apresentadas anteriormente. No caso
do TmoteSky utilizado nas simulações aqui apresentadas a
conversão dos dados para Watts é feita com a equação:
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O valor que multiplica cada atividade é a corrente necessária
para desempenhar a respectiva atividade. A variável ”V”é a
tensão do mote que é de 3 Volts para o Tmote Sky. O ”Clock”é
o fator de conversão de ciclos de clock para segundos que
possui valor de 32768 para o mote utilizado. A variável ”t”é
o tempo de duração da simulação.
A Fig. 13 apresenta os dados coletados pelo PowerTrace e
apresentados na janela Mote output. No exemplo apresentado o
código do PowerTrace foi editado de modo que alguns cálculos
efetuados pela ferramenta foram desabilitados. Esses cálculos
apresentam algumas relações do consumo de determinada
atividade pelo tempo de simulação.

Fig. 13.

Dados do PowerTrace na janela Mote output.

Fig. 14.

Janela de configurações.

Fig. 15.

Janela de ativação das extensões.

Assim como foi feito com o Collect View, uma tabela foi
adicionada aos Anexos (Tabela II) para explicar cada um dos
valores apresentados no Mote output referentes ao PowerTrace.
6) Plugin de Mobilidade: O plugin de mobilidade é uma
ferramenta que permite que um nó possua mobilidade durante
a simulação. Para sua instalação é preciso inicialmente criar
uma pasta ”mobility” dentro da pasta ”apps”do Cooja. Feito
isso é necessário acessar o site do projeto [45] e baixar todos
os arquivos para a pasta mobility. A próxima etapa é criar
o plugin dentro do COOJA com os seguinte comandos via
terminal:
% A c e s s a a p a s t a do p l u g i n
cd c o n t i k i / t o o l s / c o o j a / a p p s / m o b i l i t y
% cria o plugin
sudo a n t run
Feito isso é preciso habilitar o plugin para que este apareça
na interface gráfica do Cooja. Com o COOJA aberto vá em
Settings>External tools paths e então a janela para edição de
configurações deve abrir, conforme pode ser visto na Fig. 14.
Deve-se
procurar
pela
linha
”DEFAULT PROJECTDIRS”que se refere aos caminhos das
ferramentas habilitadas no Cooja. Ao final das instruções
deve-se adicionar um ”;”e reiniciar o Cooja.
[ CONTIKI DIR ] / t o o l s / c o o j a / a p p s / m o b i l i t y
Feito isso deve-se criar uma nova simulação e habilitar
o plugin nesta simulação. Para isso vá em Settings>Cooja
Extensions e assim aparecerá a janela conforme a Fig. 15.
Selecionado o plugin deve-se clicar em ”Apply for session”
e então na aba Tools do Cooja aparecerá a opção Mobility.
Após habilitar o plugin em uma simulação é comum que
o mesmo esteja sempre disponı́vel para todas as próximas
simulações. Caso isso não aconteça será necessário habilitar
o plugin novamente. A mobilidade dos nós será dada com
base em um arquivo de posições por tempo, que deve estar no
seguinte formato:

# node t i m e ( s )
1
0.0
2
0.0
1
1.0
2
1.0

x
0
25
10
35

y
0
0
0
0

O arquivo que contém os dados de mobilidade precisa ser
salvo no formato .dat. Após editar o arquivo de mobilidade,
deve-se ir em Tools>Mobility, e então uma janela se abrirá
para selecionar o arquivo de mobilidade. Feito isso uma janela
de controle do plugin será exibida conforme a Fig. 16. Nela
são exibidas as informações do momento que o plugin será
iniciado, o arquivo utilizado e o número de posições que os
nós terão durante a simulação. Dando inı́cio a simulação será
possı́vel verificar o movimento dos nós.
7) Simulação completa: Esta sessão irá apresentar uma
simulação completa no Cooja utilizando as ferramentas apresentadas anteriormente. Primeiramente é importante definir
a topologia da rede e se haverá a presença de nós móveis,
bem como a quantidade de nós. No caso aqui apresentado a
topologia é composta por 21 nós fixos distribuı́dos em grade,
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e PowerTrace estão sendo coletados no tempo configurado e se
os nós apresentam mobilidade. Com a simulação funcionando
configura-se o script para que seja possı́vel determinar um
tempo para a simulação e para que também seja possı́vel salvar
as informações de cada nó em logs separados. Esse script
também auxilia no momento em que são feitas as repetições
da simulação. O script a seguir é um exemplo para estes fins.
Fig. 16.

Informações do plugin de mobilidade.

dos quais um é o nó raiz disposto no centro da topologia, e 5
nós móveis que utilizam o modelo de mobilidade Manhattan.
A Fig. 17 apresenta a topologia utilizada, já disposta na
simulação do Cooja, em que os nós roxos são os nós móveis,
os amarelos são os nós fixos e o verde é o nó raiz.
Definida a topologia o próximo passo é criar a simulação.
Nesta etapa é importante selecionar o campo ”New random
seed on reload”, para que a cada repetição da simulação uma
nova semente de aleatoriedade seja utilizada. A próxima etapa
é a alocação dos motes. No caso apresentado será utilizado
o exemplo da pasta rpl-collect. O posicionamento dos nós
na topologia escolhida é facilitado quando a edição é feita
diretamente no arquivo .csc. Portanto, após inserir os nós salve
a simulação com o nome ”simulacao.csc”, por exemplo, em
uma pasta que lhe seja conveniente. O arquivo .csc pode ser
aberto em qualquer editor de texto, sendo assim, é possı́vel
editar a simulação diretamente neste arquivo. As linhas a
seguir apresentam as definições de um mote:
<mote>
<breakpoints />
<interface_config>
org.contikios.cooja.interfaces.Position
<x>44</x>
<y>73</y>
<z>0.0</z>
</interface_config>
<interface_config>
org.contikios.cooja.mspmote.interfaces.MspClock
<deviation>1.0</deviation>
</interface_config>
<interface_config>
org.contikios.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
<id>2</id>
</interface_config>
<motetype_identifier>sky2</motetype_identifier>
</mote>

Analisando o código o item ”id”identifica a qual mote os
dados fazem referência e pelos campos campos ”x”, ”y”e
”z”qual é a posição do mesmo. O (motetype identifier) faz
referência ao firmware utilizado pelo nó, no caso apresentado
o ”sky2”identifica o código ”udp-sender.c”. Após alterar a
posição dos nós, deve-se salvar o arquivo.
Retornando ao Cooja, deve-se abrir o arquivo de simulação
e adicionar as ferramentas que serão utilizadas. Para utilizar
a plugin de mobilidade, como foi explicado anteriormente,
é necessário primeiramente gerar o arquivo de mobilidade.
Este arquivo pode ser gerado de diversas maneira; no exemplo
apresentado foi utilizado o software BonnMotion [46].
Neste momento é interessante iniciar a simulação e verificar
se tudo está funcionando, ou seja, se os dados do Collect View

//usado para compatibiliade entre versoes do Java
load("nashorn:mozilla_compat.js");
//import Java Package to JavaScript
importPackage(java.io);
// Use JavaScript object as an associative array
outputs = new Object();
while (true) {
//Has the output file been created.
if(! outputs[id.toString()]){
// Open log_<id>.txt for writing.
// BTW: FileWriter seems to be buffered.
outputs[id.toString()]=new FileWriter("log_"+id+".txt");
}
//Write to file.
outputs[id.toString()].write(time+" "+msg+"\n");
try{
//This is the tricky part.
//The Script is terminated using an exception.
//This needs to be caught.
YIELD();
} catch (e) {
//Close files.
for (var ids in outputs){
outputs[ids].close();
}
//Rethrow exception again, to end the script.
throw(’test script killed’);
}
}

Fica evidente, porém, que a cada repetição os logs gerados
pelo script anterior serão salvos sempre com o mesmo nome,
ou seja, os dados serão sobrescritos. As linhas do script são
salvas também no arquivo de simulação e com isso é possı́vel
editar diretamente esse arquivo e associar um nome diferente
para cada log. Com isso, para automatizar a simulação é
possı́vel utilizar o Bash, por exemplo, para alterar a linha
do arquivo de simulação que contenha o nome do log. Da
mesma forma é possı́vel utilizar uma rotina no Bash para que
as repetições sejam feitas de maneira automatizada.
Neste ponto a simulação está pronta para ser inicializada. A
Fig. 18 apresenta a simulação após 16 minutos de simulação,
na qual é possı́vel verificar as novas posições dos nós móveis.
Além disso, na tela Mote output são apresentados os dados
brutos do Collect View e do PowerTrace. Já na Fig. 19 são
apresentados os resultados na interface gráfica do Collect
View, em que é possı́vel observar que os nós móveis (22
a 26) apresentam uma perda de pacotes elevada. É possı́vel
notar também que os nós fixos também apresentam perdas de
pacotes devido a escolha de nós móveis como pais preferidos,
o que pode fazer com que os pacotes de dados não sejam
encaminhados devido aos nós móveis deixarem a área de
cobertura dos nós que estão transmitindo dados.
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Fig. 17.

Topologia do teste.

Fig. 18.

Simulação Completa.

V. C ONCLUS ÃO
Este trabalho apresentou os conceitos fundamentais de roteamento para Internet das Coisas, abordando questões teóricas e
práticas. O protocolo RPL é o principal padrão para IoT e tem
sido amplamente estudado pelos pesquisadores e utilizado em
aplicações. Apesar disso, ainda tem várias questões em aberto
que precisam ser melhor analisadas, como as relacionadas
a mobilidade e segurança. Como muitas aplicações em IoT
podem ter objetos móveis, é essencial que o protocolo trate

desta questão. Já a segurança é um dos problemas mais relevantes em IoT, pois usuários podem ter seus dados expostos
e aplicações podem parar de funcionar devido a um ataque.
Espera-se que novas especificações nos próximos anos possam
tratar destas questões. Ainda, com a crescente utilização de
aplicações de IoT e cidades inteligentes, novas demandas e
problemas devem surgir.
Por fim, foram apresentadas simulações com o protocolo
RPL utilizando o Contiki/Cooja. Apesar do simulador ser
largamente utilizado pela comunidade de IoT, existem pou-
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Fig. 19.

Collect View simulação completa.

cos tutoriais e exemplos para iniciantes na ferramenta. Este
minicurso mostrou uma introdução ao Contiki/COOJA com
exemplos práticos de simulações e análise de dados. Esperase com isso motivar os pesquisadores ao desenvolvimento de
novas propostas e soluções para o roteamento em cenários de
IoT.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT2017, 03 a 06 DE SETEMBRO, São Pedro, SP

VII. A NEXOS
A tabela I apresenta os valores de cada item apresentado no Mote output para a ferramenta Collect-View.
TABELA I
TABELA EXPLICATIVA DOS VALORES DO C OLLECT V IEW

Item

Referencia

Significado

A

RPL Instance

Indica a instância a qual pertence o DODAG

B

Tempo

Momento que o mote ligou

C

Tempo

Momento que o mote enviou o pacote de dados

D

0

Usado para marcar espaçamento

E

Node ID

O nó a qual pertence os dados

F

Sequence Number

Número de sequência do pacote

G

Hops

Número de saltos em relação ao nó raiz

H

0

Usado para marcar espaçamento

I

Message Length

Tamanho da mensagem

J

Clock

Ciclo de clock do nó no momento que a mensagem foi gerada

K

Time Synch

Sincroniza os clocks dos nós

L

CPU

Consumo de energia em processamento

M

LPM

Consumo de energia em LPM

N

Transmit

Consumo de energia para transmissão

O

Listen

Consumo de energia para recepção e escutar o canal

P

Parent ID

Identificação do pai preferido

Q

Parent ETX

ETX do pai preferido em relação ao nó raiz

R

RTmetric

Valor calculado para a métrica que será utiliada para definir o rank

S

Number of Neighbors

número de vizinhos que o nó possui

T

Beacon Interval

tempo entre dois beacons

Ua5

Dados de Sensoreamento

Dados coletados pelos sensores, como temperatura e umidade
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A tabela II apresenta os valores de cada item apresentado no Mote output para a ferramenta PowerTrace.
TABELA II
TABELA EXPLICATIVA DOS VALORES DO P OWERT RACE

Item

Referencia

Significado

A

Clock

Ciclo de clock do nó no momento de coleta dos dados

B

P

Marcador

C

Endereço

Endereço RIME da rede

D

Sequence Number

Número de sequência da coleta

E

All CPU

Tempo total gasto em processamento

F

All LPM

Tempo total em perı́odo de espera

G

All Transmit

Tempo total transmitindo

H

All Listen

Tempo total escutando o canal ou recebendo dados

I

All Idle Transmit

Tempo total de transmissão ociosa

J

All idle Listen

Tempo total ocioso escutando o canal

K

CPU

Tempo gasto em processamento

L

LPM

Tempo gasto em espera

M

Transmit

Tempo gasto transmitindo

N

Listen

Tempo gasto escutando o canal ou recebendo dados

O

Idle Transmit

Tempo ocioso em transmissão

P

Idle Listen

Tempo ocioso escutando o canal
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Visible Light Communication:
Systems, Devices and Designs
Flávio R. Ávila, Michel P. Tcheou, Germano M. Penello, Fernando Massa and Lisandro Lovisolo

Besides the historical (and nowadays rudimentary) techniques above exemplified, optical communications have been
around for some time. It is said that Alexander Graham Bell,
experimented with a “photophone” [2], [5], [6]. Fiber optic
links abound as heavy traffic communication infrastructure
between enterprise, cities and countries [7]. Meanwhile IR
remote controllers are employed by almost everyone of us
in a daily basis to control electronic equipments and devices.
While fiber optics guide the light from transmitter to receiver,
IR control uses the air as channel, causing some remote commands to fail if not correctly aligned or in smokey situations.
In 1999, an LED-based visible light communication system
for audio signals was presented [8]. Integration of VLC with
PLC (power line communications) is under research for more
than a decade [9].
Since the 1970s, lasers, usually operating at IR wavelengths,
have been used to send signals between buildings – the socalled free-space optical (FSO) communications. FSO assumes
an optical propagation path, i.e ray-tracing, since the carrier
has visible light (or near) wavelengths. The FSO channel
degradations are more severe than the one of IR remote
control, since weather and some other atmospheric aspects
may affect the propagation channel [1], [2]. These examples
prove the relevance of light based communication technologies
and their role in the electronics and communications devices
market.
The history of light based communication systems passes
through the IEEE 802.11 (the most common standard for
wireless local area networks-WLAN), which since its birth
has standardized the use of IR communication links between
devices. The so-called IEEE 802.11 (legacy mode) or IEEE
802.11-1997 or even IEEE 802.11-1999 provided communication links of 1 and 2 megabits per second (Mbit/s) using IR
signals. However, although IR remains a part of IEEE 802.11
standard, it is not currently implemented. Other light based
communications systems were proposed, all of them relying
on optical communications links [1]. More recently, systems
employing those principles using light and more specifically
visible light as communication carrier have been devised; they
are also known as LiFi (from Light Fidelity, resembling WiFi
– Wireless Fidelity – as is also known the set of IEEE 802.11
standards).

Abstract—In this tutorial we discuss the use of Visible Light
Communications in general and how such systems are expected
to improve and augment capacity in the last mile in particular.
We present a review on the different communication systems
and techniques that have been proposed using visible light as
basic resource for transmission. System structure, modulation
techniques, application scenarios, and characteristics of light
emitters and detectors that push VLC technology are discussed.
The particularities of the the LED and the photodiode that are
relevant to communications are presented, and recent techniques
proposed to address devices imperfections are surveyed.
Index Terms—Visible Light Communications (VLC), LiFi
(Light-Fidelity), Light Emission, Light Detection, Nonlinear systems Modeling

I. Introduction
An early example of communications systems is the use
of flags of different colors to signalize information between
towns or troops. Another ancient example is the use of
lighthouses pointing the position of the coast to ships in
the ocean (as the famous one in Alexandria). While the
use of flags requires sunlight, lighthouses can be seen in
the dark as they emit light. A similar approach is still in
use nowadays by traffic semaphores. Other examples of light
based communications abound: systems that turn on and off
lights (to encode information using Morse code or a similar
code) to send messages between towers or boats by different
military forces. These examples can all be categorized in a
fancy fashion as Optical Wireless Communications (OWC),
consisting in wireless communications by means of optical
technology – regardless of the technology being recent or
old. Currently, it is said that OWC is mainly composed of
infrared (IR) communications for short-range and free-space
optics (FSO) communications for long-range.
Visible Light Communication (VLC) systems resemble
those. Visible light sources are used to transmit information.
The signal source is a light source, the transmission medium is
the air and the receiver is an appropriate photodiode. Assuming
certain knowledge of conventional communication systems
techniques in the RF spectrum (modulation, equalization, etc),
this document investigates, describes and summarizes how
these techniques have been adapted and properly put to work
when visible light is used as the information carrier. These are
being proposed as an effective alternative for the last communication hop, composing the so-called VLC systems [1]–[4].

A. Some Motivations
With the increasing adoption of LED based illumination,
the possibility of using LED based light bulbs for providing
the last information hop sparkled attention. It is expected
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that these light sources will replace incandescent bulbs and
fluorescent lights since they last longer, are mercury free,
may mix different colors more easily, switch faster, among
other features. Some of these features make it possible to
modulate these LED based light sources to encode information, embedding VLC transmitters in illumination devices
(usage of the term light bulb may seem inappropriate for
VLC, as it is in general associated with the incandescent
lamp). This may foster infrastructure cost reduction since
the same infrastructure allows to illuminate the ambient and
transmit information to the optoelectronic devices. Obviously,
this requires the light traveling from the light emitter to the
light detector to be free of obstacles (i.e., one must have a
free-space link). But this is not a hard to obtain condition
in some scenarios, mainly in buildings having a large set
of illuminant sources as commercial stores, shopping centers,
markets, schools and alike. Nevertheless, this scheme requires
the information illuminating the devices to arrive at the LED
light bulb. For this purpose, one may employ PLC, using the
power cables to both energize and deliver the data to the light
bulb (somehow like power over Ethernet technology).
Another not to be overstated push for VLC systems comes
from the increasing interference among WiFi networks. The
ISM (Instrumentation, Scientific and Medical) band employed
by these networks can be used without restriction, except for
power limitations. Therefore, in offices, buildings, commerce,
and even at houses such systems may severely interfere with
each other, hampering and even precluding the communication. The polluted and overpopulated RF bandwidth is avoided
by VLC. This implies saving RF bandwidth, reducing its
usage, congestion and sparing it for other places.
Obviously, other RF bandwidth could be used instead.
However, there are not several vacancies left in RF spectrum
that can be used for new services. First, the frequency should
be sufficiently high so that the antennas are sufficiently small
and there is enough capacity (in the Shannon sense). Secondly,
it should be sufficiently small to propagate reasonably. Such
frequency bands are in general employed by fee-based communication services. Neither Governments nor communications
operators are willing to liberate the RF spectrum for usage
without financial counterpart. In contrast, light spectrum usage
is currently free of charge. Its spectrum can not be commercialized (at least in principle) for the provision of communication
systems, since it is much more basic than that being connected
to vision – one of our senses.
The light within a room does not interfere with the light
in another room (it is somehow ironical that an advantage of
RF can now be considered exactly one disadvantage of it).
Therefore, within a room, if the wireless link between the
“access point” (maybe implemented by illumination systems)
and the “hosts” connected to it are light based the interference
is null among rooms. Besides a high reuse of the resource,
this also brings some kind of security, as any eavesdropper
will necessarily need to be in the room.
A not to be underestimated feature of VLC and other light
based communications is that light is assumed to be safe. As
there is a large debate on the possible health issues of RF
(non ionizing radiation) on human bodies and other life forms,
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light is considered to be safe (one considers here the use of
incoherent light and not lasers which can be harmful), and
when it is too strong people are capable of feeling the danger
by means of its heat. In addition, as it does not interfere
with other electromagnetic equipment it has a path to be
used in environments heavily dependent on several electronic
equipments, as in hospitals.
Summing it all, it is not surprising that VLC have received
substantial attention from industry and academia. They may
overcome RF spectrum scarcity problems and with a large
reuse factor, providing effective broadcast and unicast links
within buildings and even outdoors, taking certain countermeasures. Simple queries in the Google Scholar show that: Fig.
1 presents the quantity of returned articles for query “Visible
Light Communications” in a yearly basis, since 2000. As one
readily sees the number of articles increases near exponentially. However, the story is longer and even being nowadays
technologically superseded (as is also the IEEE 802.11 (legacy
mode)) the idea of using optics in communications systems
resulted in the IEEE 802.15.7 Standard [10], [11].

Fig. 1. Quantity of articles returned by Google Scholar for the query “Visible
Light Communication” in a yearly basis.

II. VLC Overview
For VLC the specific characteristic of using a light source
and a light detector must be considered for building a communication link. Since light is used instead of RF electromagnetic
waves, these devices are used instead of antennas as transmitter
and receiver. Their specificity and the link/channel between
transmitter and receiver need to be understood. In addition,
it is important to highlight that different scenarios must be
considered when using lighting devices for VLC or dedicated
equipment. Moreover, indoor and outdoor environment have
specific problems and thus appropriate models for light propagation are required. Since the killer applications for VLC
seem to work in an indoor scenario, we decided to focus on
it.
A. Basic Architecture of VLC
Fig. 2 presents a basic general block diagram of VLC
systems [12]. In this block diagram, one considers that the
VLC transmitter acts simultaneously as a lightening device
and a communication interface; while the color and intensity
of the source are set by the block “Illumination control” the
block over it provides the signal to be transmitted using light
as carrier; therefore the driving circuit must be capable of
mixing both without impacting the desired light configuration,
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such that the possible variations in the light source (flickers)
are not perceived by people in the room. The data modulation
scheme may also consider that.
In such VLC system, in general high-brightness LEDs
are employed, which were not designed for communication
purposes and they are reported as being capable of accommodating modulation bandwidths of tens of MHz, which is being
pushed forward by recent research. Acting as illumination the
light source must provide from 200 to 1000 lx (indoor office
illumination scenario). This all together imposes some design
requirements on VLC transmitters.
The transmitter is assumed to be connected to a network via
Ethernet, WLAN or PLC (“Physical Link”) with the appropriate network protocol (“Network Interface”). The transmitter
and receiver use the same modulation and coding schemes
(“Modulation & Coding” and “Clock & Data Recovery”).
Light emission and detection have specific issues that shall be
considered: the color or, more precisely, the spectral profile
of the emission device that shall be somehow matched by the
detector, which may require optical filter and “lenses” being
used to diffuse or concentrate light at emitter and detector.
1) VLC “Spectrum”
The visible light spectrum ranges from 380 nm to 750 nm as
illustrated in Fig. 3. If one could use the complete bandwidth
even with a unitary SNR (Signal to Noise Ratio), the Shannon
capacity theorem tells that we would have a bandwidth of
BW log2 (1 + SNR) = 3 × 108 /(750 − 380 nm) log2 2 =
3/3.7 × 106 Gbps (Giga bits per second). This number is
astonishing and also misleading: it is clearly too large and
not achievable for many practical reasons. Unfortunately, the
visible light spectrum is hard to use in some scenarios and we
neither dispose of light sources that can be controlled to emit
in this entire bandwidth (or some of its specific regions) nor
receivers that work propertly on some specific frequencies. All
this means that VLC data rates are highly dependent on LEDs
modulation.
VLC systems use the incoherent light emitted by LEDs
(FSO systems may use coherent laser-based light sources
instead). The incoherence of these light sources restricts what
can be manipulated, i.e. the modulation strategies that can be
employed. For example, laser sources may have both phase
and amplitude varied. In contrast, incoherent light can only
have its amplitude or intensity modified. But the current
technology provides LEDs that can be switched off and on
very fast: even simple devices can offer a bandwidth of
20MHz, which is three times the bandwidth of a 3G channel
and the same of a 4G (LTE-A) channel.
2) VLC Channel
Although being an optical channel, i.e. the ray (signal)
travels in straight line segments (reflections may occur), the
link between emitter and detector can significantly vary over
time. First of all, they may be in line of sight (LOS) or not.
As mentioned for IR technologies, the ray may go from the
emitter to the detector upon reflection on surfaces. Another
relevant feature corresponds to the link being directed or nondirected. While LOS classification considers the existence or
absence of an obstruction, the directed one considers exactly
the direction of the link [12], [13]. One emphasizes that the
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non-directed LOS channel is of utmost relevance for VLC.
General illumination is not focused nor directed (actually, it
can be the exact opposite, diffuse) although may be in LOS
with the detector.
Fig. 4 presents a simple model for an indoor, non-directed,
LOS VLC channel. The received optical power can be modeled
as [12]
m+1
P = PT
cosm (φ)T (φ)G(ψ) cos (ψ), 0 ≤ ψ ≤ ΨC ,
2πd2
(1)
where PT is the transmitted power, φ the angle of irradiation,
measured w.r.t the normal to the plane in which the transmitter
is located, ψ is the incidence angle, measured similarly but
at the receiver. T (φ) is the filter transmission while G(ψ)
is the receiver concentration. An optical filter may exist in
the transmitter and a concentrator may be employed in the
receiver to improve detection. Parameter m is the order of the
Lambertian emission which depends on the emitter semi-angle
(the one giving half-power, Φ1/2 ) m = −ln(2)/ln(Φ1/2 ). ΨC
is the concentrator field of view (FOV), also measured at half
of the maximum concentration.
a) Multiple Wavelenghts
Illumination devices must follow photometric criteria (in
lx) instead of radiometric ones (in W) . The optical power (in
Watts) of a monochromatic light of wavelength λ is related to
illuminance I by means of [12] (using Fig. 4)
Prec =

I cosm (φ)
,
683d2 V (λ) cos (ψ)

(2)

V (λ) is the eye sensitivity function [14] 1 , the constant 683
lm
converts from lx to Watt ([lx] = 683 [W
] V (λ), i.e. photometric
to radiometric conversion).
As described in section II-A3, LED illuminants have a
multiple-wavelength spectra in the visible range (380-750 nm).
As a result, to compute the received optical power must
consider that in the model in Eq. (1). That means that any
calculation of illuminance and received optical power must
integrate over the light source wavelengths according to the
eye sensitivity function. Assuming that the power spectral
density of the light source is P (λ) one has that
Prec =

I cosm (φ)

.
683d2 cos (ψ) V (λ)P (λ)dλ

(3)

Where, for simplicity, P (λ) accommodates the transmission
filter and concentrator effects.
b) Optical Interference & Noise
Although the indoor channel may be very well behaved,
smoke, fog and misty may severely hamper VLC since they
occlude and deviate light. As any other communication systems, VLC systems are also subject to noise. Indoors, the main
source of noise is the presence of other illumination devices,
like incandescent and fluorescent lights, or even concurrent
VLC systems. Such sources may even make it impossible to
use the VLC link depending on their power. In an outdoor
scenario, the sunlight appears as a great source of noise.
1 Assuming that the receiver/detector is human, for example V (550nm) =
1 (green) and V (720nm) = .001 (red).
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Fig. 2. Basic general block diagram of VLC systems.

The use of blue LED exciting a yellow phosphor. The two
complementary colors are combined to form a white light,
more efficient than first two methods and more commonly
used for LED lamps.
The last two use short wavelength emitting LED and a
converter (phospor) of the wavelength. The short wavelength
light is absorbed by the phosphor which then emits light of
longer wavelengths. Thus, many wavelengths are observed
as emitted by the “encapsulated device” (a WLED). Fig. 5
tries to illustrate the typical spectrum of Red (wavelength
around 625nm), Green (wavelength around 525nm) and Blue
(wavelength around 470nm) LEDs as well as the so-called
InGaN/GaN LEDs with phosphor. The presented graphs are
inspired in LEDs spectra and descriptions from [4], [15]–
[18]. RGB-LEDs based WLEDs has the combined spectral
curves for blue, yellow-green, and high-brightness red solidstate semiconductor LEDs and their their FWHM (full width
at half maximum) spectral bandwidth is approximately 2427 nm for all three colors. An example of the other technology
is a spectrum composed by a blue light directly emitted
by the GaN-based LED (a peak at about 465 nm) and the
more broadband Stokes-shifted light emitted by the Ce3+:YAG
phosphor, roughly in the 500-700 nm wavelength range.
•

Fig. 3. The visible light spectrum.

TX
T (φ)
φ

d

ψ
G(ψ)

RX

Fig. 4. Line of sight non-directed optical link model.

In addition, thermal or shot noise is always present in any
optoelectronic detector.
3) Light Sources & Detectors
From what we discussed in Section II-A, one obviously has
much more freedom to design the receiver than the transmitter
when the latter also has illumination purposes. This happens
because the WLEDs (white LEDs) used for illuminations can
be produced basically via two procedures: a) by mixing the
emissions of red, green, and blue LEDs or b) by using a
phosphor based material to convert the “monochromatic light”
from a blue or UV LED to light having a broader spectrum
(similar to what occurs in a fluorescent light bulb). That is,
the LED technology providing WLEDs are:
•

•

Intensity

Wavelength

Fig. 5. Typical characteristics of LED sources – a tentative representation of
their color/spectral distribution. The green, red and blue curves correspond to
LEDs of these colors. The black line illustrates the emission of InGaN/GaN
LEDs with phosphor.
.

The mix of the emissions from blue, green and red LEDs.
This is used for backlighting in displays, although it is
not well suited for illumination due to gaps in spectrum;
The use of a near-UV or UV LED exciting an RGB
phosphor. An LED is used to produce narrow band light
which excites an RGB phosphor which in turn emits light
having a larger bandwidth;

The advantage of RGB LEDs mixing are that it is a wellknown technology and it allows for a very fast switching
rate. However, it may present some balancing difficulties what
limits its use and cost. The “blue chip + phosphor” technology
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is the most popular for the lightening industry and has a lower
cost, although it is slower than the previous ones (it has longer
rise/fall times due to it process of absorption and re-emission
– a “two stages emission process” which indeed slows down
the possible switching rate) and its switch may provoke color
shift. OLEDs (organic LEDs) are an emerging technology that
may surpass the formers but is still in development.
Overall, VLC data rate will be highly dependent on the
LED’s modulation bandwidth, this is a relevant issue to be
observed by any possible standard for VLC. Demonstration of
VLC links from tens of Mbps to Gbps have been constructed,
in [19] the authors demonstrated the possibility of achieving
3 Gbps using a single Gallium-nitride LED and OFDM on a
VLC link.
Section III details the characteristics of a few types of LEDs.
The advantages and limitations of transmission and detections
by means of LED and the different photodetectors that can be
employed will be presented with their main features: linearity,
speed, transmission power, sensibility, efficiency and noise.
We focus on the specification of the major characteristics of
the LED and the photodetector.
4) Light Detection
The most common choice of receivers for VLC is the use
of photodetectors. They are also referred as photodiodes and
are semiconductor devices that convert the incoming light
into into electrical pulses (current), which allows to retrieve
illumination variations and demodulated the data they may be
carrying. The current commercial photodetector can be used
to sample the received visible light at rates of tens of MHz.
Other examples of receivers are the ones based on CCD
or CMOS image sensors, these are used in digital cameras
which are in turn embedded into a lot of devices, i.e. obtaining
an imaging sensor based communication. An imaging sensor
consists of many photodetectors (disposed in a matrix) aiming
to enable high-resolution photography, and the number of
photodetectors can be very high. Unfortunately, its physical
construction significantly reduces the number of times per
second that each pixel is read (actually, the unit is fps – frames
per second (fps)), which in smartphones is on the order of
hundreds at best. Therefore, using a camera sensor as receiver
in VLC can provide reliable but only low data rate.
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cate that the first applications should involve location dependent data delivery, for example, indoor positioning systems
that indicate the position of mobile equipment in large complex buildings. This is applicable in large stores and companies
to control their assets but also for indicating shoppers about offers within a store or shopping center. Museums and Galleries
may benefit from this feature to use short-range VLC signals
to deliver content dependent data on the art work, decided
upon the receiver location. VLC based position has been an
active area and is being referred to as VLP (Visible Light
Positioning). The position information can be derived from
different properties of the received signal, such as its power
or angle at which the signal reaches the receiver [25]–[27].
Others bet on a large scale use of VLC to allow vehicles
to communicate, for example to transmit relevant security
information such as sudden breaks, reducing the chance of
collisions. Healthcare industry may benefit from it to deliver
bandwidth inside hospitals as the light does not interfere with
the equipment used, although not all places in hospitals may
have illumination lights on. The same “non-interfering-overRF-channel” argument is used to advocate the use of a VLC
standard by airliners to provide data services without concerns
while not employing RF signals. Let us now describe the
IEEE 802.15.7 Standard and discuss next the so-called LiFi
paradigm.
1) The IEEE 802.15.7 Standard
The IEEE 802.15.7 standard defines the PHY (physical) and
MAC (medium acces control) layer for short-range optical
wireless communications using visible light spectrum from
380 to 780 nm [10]. It provides access to several hundreds
of THz of unlicensed spectrum, exemption to interference
with RF systems and exploits the existing visible-light infrastructures for illumination, display or indication. It supports
multiple network topologies, such as star and peer-to-peer
topologies, with data rates ranging from 11.67 kbps to 96
Mbps. These data rates accommodate audio and video multimedia services, taking into account visible link variations,
compatibility with visible-light infrastructures, as well as noise
and interference impairments due to ambient light.
Regarding eye safety regulation, the standard was devised
in order to face the two main challenges for VLC: flicker
mitigation and dimming support [11]. Flicker refers to the
fluctuation of the brightness of light and can cause noticeable
and harmful physiological changes in humans. To avoid flicker,
the changes in brightness must stay inside the maximum
flickering time period (MFTP). A MFTP smaller than 5 ms is
considered safe. It corresponds to a flicker frequency greater
than 200 Hz. Dimming support is fundamental for VLC and
for the sake of energy efficiency, since communication cannot
be interrupted when light source is dimmed. A lamp that is
dimmed to 1 % of its measured light is perceived as being 10
% dimmed to human eye. Thus, VLC systems must comprise
a large dimming range, typically between 0.1 to 100 % [11],
[28].
The standard specifies three PHY operating modes for VLC
involving combinations among modulation method, coding
scheme and optical clock rate. PHY I is designed for outdoor
usage with low data rate applications, where LED transmitters

B. Applications
Although the disruptive and appealing nature of VLC,
large-scale commercialization of VLC capable devices will
depend on the development of robust and efficient engineering solutions, applications and the execution of incremental
commercialization strategies [20]. Without the objective of
exhausting the subject, we may mention some creative and
interesting proposals and applications that can be classified
within VLC. For example, the authors of [21] push the vision
of the Internet of Things by proposing Linux-based VLC
devices. This principle can be incorporated into consumer LED
light bulbs as in [22]. Another example is the use [23] of VLC
by means of LED and smartphones for toy networking.
Suggested applications for VLC come together with the
techniques development and proposals [4], [24]. Some advo-
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are high-power with slow rate intensity switching, typically
lower than 400 kHz. This mode provides data rates from
11.67 to 266.6 kbps. It uses OOK (on-off keying) and VPPM
(variable pulse) along with run-length limited (RLL) line
codes, more specifically the Manchester and 4B6B codes, respectively. It also uses Reed-Solomon (RS) and Convolutional
Code (CC) for forward error correction (FEC). PHY II is
designed for indoor usage with moderate to high data rate
applications, where the optical switching rate can be as high
as 120 MHz. This mode yields data rates from 1.25 to 96
Mbps. It uses VPPM and OOK along with 4B6B and 8B10B
bipolar line codes, respectively; and for FEC it uses only ReedSolomon code. PHY III is designed for indoor usage with high
data rate applications considering multiple light sources and
detectors. In this case, the optical switching rate can be as
high as 24 MHz, which is the achievable rate for white RGB
tri-LED. This mode affords data rates from 12 to 96 Mbps.
It uses color-shift keying (CSK) modulation along with ReedSolomon FEC code.
The different modulation schemes enable distinct compromises between dimming range and data rate. In regard to
dimming support, OOK modulation accomplishes constant
range and variable data rate through compensation time, as
long as VPPM brings variable range and constant data rate
through pulse width variation. In order to avoid flickering and
CDR (clock and data recovery) detection problems, RLL line
codes have to be judiciously selected so as to prevent long
bit sequences of 1s or 0s. Besides, DC balance is obtained
whether 1s and 0s are uniformly distributed.
As PHY I is suitable for outdoor scenarios with bad channel
conditions, RS and CC codes are jointly used to increase
system robustness. For indoor conditions, one uses only RS
codes for channel coding allowing higher data rates, which
can be achieved by using PHY II and III operating modes.
The main difference between PHY II and PHY III resides
on the employed modulation technique. The VPPM and OOK
modulations, used in PHY II, are more adequate for white
LEDs generated through single blue LED with yellow phosphor. The CSK modulation, adopted in PHY III, are suitable
for white LEDs produced by simultaneously exciting red,
green and blue LEDs (triLEDs). Multi-color LEDs generally
provide optical clock rate greater than phosphor LED. It is
important to remark that CSK with triLED enables data rates
as high as OOK/8B10B with single-color LED, up to 96 Mbps,
with lower optical clock rate.
The interested reader may find further details about the
IEEE 802.15.7 standard in [10], [11].
2) LiFi
A nowadays popular term is LiFi, from light fidelity. LiFi
is the name used to marketing hot-spots that provide the
last hop using light. It simply means the use of a VLC
system to implement the last hop between a host and a
serving network. The idea is that the illumination devices
will provide this downstream link. For the upstream link some
kind of specialized light system could be used or one could
rely on the existent WLAN. This is mainly motivated by
the fact that in general users tend to demand much more
rate downstream than upstream, satisfying the asymmetric
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demands of users. This proposition is further motivated by the
evidence that wireless devices are used in general much more
indoors and in transportation vehicles than outdoors. In the
two first arrangements, illumination is commonly present and
using it for communication may bring advantages (as already
mentioned).
Existing devices have embedded cameras that can be used to
provide low-data rate VLC. However, for high-rate ones (the
LiFi paradigm) additional photo-detectors with the necessary
optical setup and signal processing capabilities need to be
embarked on host devices (smartphones, computers and etc).
The opacity of walls and objects to light provides per se certain
anti-poaching features. Nevertheless, instead of using one WiFi
hotspot for one house, one LiFi hot-spot will be required at
each room. Ironically, the same physical characteristic are used
in favor or against LiFi. Note that if the device is in a bag or
in a pocket, LiFi cannot be used at all.
One readily sees that LiFi is a natural broadcast medium,
which makes it difficult to be used for unicast (usually the
case of upstream data). Fig. 6 illustrates some possible LiFi
scenarios. For the upstream in LiFi, there are several bets on
the table: IR, specialized VLC back-channel and even WiFi.
Fig. 6 illustrates some of these cases. One notes that possibly
LiFi will not preclude WiFi, but will instead provide a large
downstream bandwidth, which is, for example, well suited
for the high data demands of video. However, the mentioned
scenario will require lights to be on during transmission, which
might not be appropriate for video sessions. The presented
scenario is in accordance with the so-called heterogeneous networks, in which multiple and different media and devices use
the available communications resources opportunistically so
that an acceptable performance (and ideally the best possible
one) is achieved.
C. Standardization Activities
In Japan, the Visible Light Communication Consortium
(VLCC) is organized for collaboration between industrial companies, universities, and research institutes [29]. The VLCC
concentrates on activating technology exchange, system development, demonstration, and standardization of VLC inside
Japan. In Europe, the working group 5 of the Wireless World
Research Forum (WWRF) deals with VLC technology as one
of next-generation wireless access technology [30]. In IEEE,
802.15 WPAN has organized the study group on VLC and the
group is now the task group 7 (TG7) [31].
D. VLC Modulation Techniques
Conventional modulation techniques adopted in RF systems
cannot be readily applied in VLC systems, since in VLC one
is not able to encode data by modifying light wave phase,
frequency or amplitude. Hence, the information has to be
transmitted through intensity variation of the emitting light
wave and recovered at the receiver by direct detection. This
VLC modulation framework is usually referred as IM/DD
(Intensity Modulated/Direct Detection). Most practical VLC
systems being currently considered employ the IM/DD scheme
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Fig. 6. Possible LiFi scenarios.

for outdoor as well as indoor applications. Atmospheric conditions considerably reduce light intensity, especially when it
propagates through a dense fog. Instinctively, it appears that
the best way to surpass high attenuation would be to employ
more optical power or concentrate and focus more power into
smaller areas. However, eye safety regulations introduce a
limitation on the amount of optical power being transmitted.
For indoor applications, such regulatio impose an even more
rigid limit on transmit optical power. Therefore, any devised
modulation scheme for VLC should aim at high data rates
constrained to requirements of perceived light for human,
that is, dimming support and flicker mitigation (previously
discussed in the IEEE 802.15.7 section). First, communication
should not be affected when one arbitrarily chooses the local
illuminance level considering different types of activities. For
instance, office building areas such as single offices and
conference rooms need higher levels of illuminance when
compared to circulations areas like corridors and stairs [28].
Second, communication should not imply perceivable fluctuations in light brightness. Flickering can provoke physiological
changes in humans leading to headaches and dizziness. People
suffering from photoepilepsy and migraines are more sensitive
to these brightness fluctuations [32].
In this short course, one intends to provide a discussion
on the modulation techniques, in terms of power efficiency
and bandwidth efficiency, for both indoor and outdoor VLC
applications. The idea is to evaluate and compare these techniques considering spectral characteristics, error probability
performance as well as the power and bandwidth requirements.
Selecting a modulation technique is one of the fundamental
decisions in the design of any communication system. The
following criteria can be used to assess the most suitable
techniques with regards to VLC channel:
1) Power efficiency: in order to comply with the eye and
skin safety regulations, the average optical power emitted
by an optical wireless transceiver is limited. Moreover,
in portable battery-powered equipment, it is desirable
to reach the minimum power consumption, which also
imposes limitations on the optical transmit power. Each
modulation scheme offers a certain optical average power,
and they are usually compared in terms of the average
optical power required to achieve a desired BER perfor-

mance. The power efficiency of a modulation scheme is
given by the average power required to achieve a given
BER at a given data rate. It is equivalent to the ratio
between the energy per pulse and average energy per bit.
2) Bandwidth efficiency: even though the optical carrier can
be theoretically considered as having an unlimited bandwidth, the other system components, like photodetector
area and channel capacity, limit the amount of available
bandwidth with no distortion. The bandwidth efficiency
is defined as the ratio between achievable bit rate and the
receiver bandwidth.
3) Transmission reliability: a modulation technique should
provide a minimum acceptable error rate in adverse
conditions as well as show resistance to the multipathinduced ISI (Intersymbol Interference) and variations in
the data signal DC component. Long sequences of 0s
and 1s may cause problems, since the clock recovery by
a digital phase-locked loop might not work. Furthermore,
the modulation method should be resilient to the phase
jitter due to variations of the signal power, pulse extensions due to diffusion component larger time constant and
pulse distortion due to near-field signal clipping.
When searching literature, one finds that the most popular
VLC modulations methods are the on-off keying (OOK),
pulse position modulation (PPM), pulse width modulation
(PWM), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)
and color-shift keying (CSK). Moreover, there is a myriad
of variants of each of these methods as well as several
combinations among them. A general description of theses
method are given as follows:
• OOK is the simplest technique, in which the intensity of
an optical source is directly modulated by the information
sequence. The data bits are transmitted by turning the
LED on (bit 1) and off (bit 0). In fact, the off state
corresponds to light intensity reduction, so LED is not
fully turned off. There are many proposed systems employing OOK modulation scheme, especially the NRZ
(Non-Return-to-Zero) OOK along with two types of
White LEDs: the one combining blue emitter with yellow
phosphor and the other combining RGB frequencies [33]–
[37]. At the receiver avalanche photodiode can be used
instead of P-I-N photodiode [36]. The reported achievable
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data rates ranges from 10 to 614 Mbps. In spite of OOK
simplicity and ease of implementation, it provides low
data rates when dimming support is considered.
PWM offers an efficient way to modulate signal with
dimming level variation. Information is conveyed through
the width of the pulses, which are tuned according to dimming level. Then, LED can operate with full brightness
during the pulses. PWM has the advantage of providing
dimming support without affecting the pulse intensity
level, avoiding LED color shift. Unfortunately, PWM can
only provide data rate [38]. An alternative way to surpass
this limitation relies on combining PWM along with
Discrete Multitone (DMT), which enables simultaneous
dimming control and communication. By using QAM on
DMT subcarriers, one is able to achieve 513 Mbps [39].
PPM appears as an attractive modulation option in LOS
(line-of-sight) VLC links, where bandwidth constraint is
not so stringent [1]. It presents better power efficiency
with respect to OOK but at the expense of a worse
spectral efficiency and greater complexity. In an L-PPM,
a symbol consists of a pulse of constant power occupying
one time slot within L (2M , where M ∈ N) possible time
slots. The position of the pulse identifies the transmitted
symbol. A number of modified PPM schemes have been
proposed to improve bandwidth efficiency and resilience
to multipath ISI effect in non-LOS links [1], [40], [41].
OFDM consists of a modulation scheme that can efficiently use the available bandwidth. It is a particular case
of DMT modulation in that all the subcarriers frequencies
are orthogonal, putting forward a great capacity of reducing intersymbol interference and multipath fading effect.
In addition, it enables the use of low-complexity equalizers. Specifically in VLC, OFDM must generate unipolar
real-valued signals rather than the complex-valued bipolar
signals employed in RF communication systems. This is
accomplished by using Hermitian symmetry constraint
on the subcarriers followed by the conversion of timedomain signals to unipolar signals. Basically, there are
two types of OFDM VLC methods: the AsymetricallyClipped Optical (ACO-OFDM) [42], [43] and the DCbiased Optical OFDM (DCO-OFDM) [44]–[46]. OFDMbased VLC systems with high PAPR (Peak-to-Average
Ratio) is extremely sensitive to LED nonlinear characteristics [47]. Many researchers have been proposed different approaches to tackle with this inconvenience [43],
[48], [49]. Despite of that, OFDM VLC systems are able
to provide high data rates in the magnitude of Gbps [19],
[50]. OFDM will be further detailed in Sec. IV.
CSK is a intensity modulation scheme, found in IEEE
802.15.7 [10], that transmits data imperceptibly through
the variation of the color emitted by red, green, and
blue light emitting diodes (TriLED). In CSK, the power
envelope of the transmitted signal is constant, reducing
the potential for human health complications related to
fluctuations in light intensity. This modulation scheme is
based on the x-y color coordinates, defined by the international commission on illumination in CIE 1931 color
space [51], shown in Fig. 7. The CIE 1931 color space
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chromaticity diagram represents all the colors visible to
the human eye with their chromaticity values x and y.
The colorful region represents the extent or gamut of
human vision. The curved edge with wavelengths listed in
nanometers is referred to as the monochromatic or spectral locus. The IEEE 802.15.7 standard have proposed
nine valid sets of the three potential sources, to be used
in a CSK system, known as color band combinations [10].
In TriLED CSK, the constellation diagram is of triangular
shape, as the triangle ABC shown in Fig. 7. The mixture
of light produced from the LED sources allows CSK
to regenerate various colors present in the constellation
triangle and represent these colors as data symbols. The
symbols should be equally distributed in the triangle
so that the combined light when transmitting different
symbols do not produce human-perceivable color variation. IEEE 802.15.7 provides 4, 8 and 16 point CSK
constellations for communications at rates of up to 96
Mbps. CSK is attracting increasing attention from research community over recent years [52]–[54]. The use of
QLEDS (blue, cyan, yellow and red) enables quadrilateral
constellation shape allowing QAM-based constellation
configuration [54]. This improves energy efficiency and
ISI resilience. Recently proposed approaches employing
WDM (Wavelength Division Multiplexing) along with
TriLED promise to achieve data rates of 3.22 Gbps [55],
[56].

Fig. 7. CIE 1931 color space chromaticity diagram [51], [54].

III. Optoelectronics Devices
This section describes the physics the optoelectronics devices employed in VLC.
A. Light-Emitting Diodes
Light-Emitting Diodes (LEDs) are devices that rely on
injection eletroluminescence to generate light in a semiconductor. In a forwarded-biased junction, minority carriers are
injected into a region of the device to recombine with majority
carriers and, as a result, recombination radiation is emitted.
A distinction between direct and indirect gap materials has
to be made in order to have a considerable light emission.
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Diodes made from indirect gap materials such as Si or Ge
when forwarded-biased releases energy as heat and are not
suited for light emission, while direct gap such as GaAs,
GaP, InP, and mixed alloys of these compounds are suited
for optical communication system. Recent advances in crystal
growth and doping techniques resulted in new color emission
and in the use of LEDs in domestic and automotive lighting.
LEDs used for general illumination are made of a triple-chip
RGB or phosphor based white LED, as discussed before. The
phosphor based LED is cheaper and is more attractive for
general illumination while the RGB type has potential for three
different communication channels, one for each color.
Another distinction exists between homojunction and heterojunction LEDs. The major difference is that light emitted
from an homojunction LED is back absorbed by the host
substrate reducing device efficiency. The active region of
heterojunction LEDs is made of a narrow gap material in
between two wide gap materials, e.g., AlGaAs/GaAs/AlGaAs
and InAlAs/InGaAs/InP. Photons generated in the narrow gap
material does not have sufficient energy to be reabsorbed by
the wide gap material and light can be redirected to improve
device efficiency.
The power vs. current characteristic of an LED is estimated
following the Shockley model. For an asymmetric junction,
the current injection efficiency is maximized, for example,
with a high doping p-type substrate and a low doping ntype surface. With the definition of radiative efficiency (optical
power generated by the LED with radiative and non-radiative
recombination divided by the optical power as if only radiative
recombination were taken into account) and the transmission
efficiency for normal incidence (photons are not extracted from
the device in the air-semiconductor interface due to internal
reflection), the output power is
Pout = EG (eV )ηx ID

needed to replace charge recombination over time, one can
evaluate the LED modulation response
P̂out = ηr

ω τn
1
IˆD
q τ n, r 1 + jωm τn

(6)

where ω
q is the gap energy, τn is the total lifetime, τn,r is the
n
is
total lifetime associated with radiative recombination, ( ττn,r
the radiative efficiency) . This is a low-pass transfer function
with associated cutoff frequency related to the carrier total
lifetime
1
f3dB =
.
(7)
2πτn
The radiative lifetime is inversely proportional to the carrier
injection so the modulation bandwidth is bias dependent. The
asymptotic value for the total radiative lifetime is τ0 (spontaneous radiative lifetime). Assuming τn ≈ τn,r = K/Qn with
K as a constant, one can relate τn to the total device current
to obtain a relation for the cutoff frequency with the current

(8)
f3dB α ID .
The cutoff frequency increases with the square root of the
current with a limit value of 1/2πτ0 . The limiting value for
τ0 is material dependent. GaAs has a maximum modulation
bandwidth of ∼ 300 MHz. Heterojunction LEDs can be
analyzed in a similar fashion by using charge control analysis
and its dynamic regime gives the same result for its bandwidth
limit.
Phosphor based white LED have a limited bandwidth due
to the time constant associated with the phosphor coating
emission. Therefore, solutions that circumvent this limitation
need to be explored [57].
B. Photodetectors
Photodetectors are the key elements that convert optical
signal into electrical signal. The basic physics mechanism to
explain a photodetector involves the absorption of photons and
the generation of carriers. In a photodiode, an electric field
separates the electron-hole pair and generates current, also
called photocurrent. Here we will briefly cover typical figures
of merit of a photodetector such as responsivity, spectral
response, noise equivalent power (NEP), dark current, specific
detectivity, and response time.
The responsivity is the ratio between the amount of current
generated by incident optical power. In photoconductors it is
measured in amperes per watt (A/W) while in photovoltaics it
is measured in volts per watts (V/W). Responsivity depends
on the wavelength of the incident light and on the material of
which the detector is made. The bandgap of the semiconductor
material is responsible for the spectral response obtained in
different photodetectors. For VLC, the materials used are
typically Si or III-V materials such as InGaAs. Regular
photodetectors present a linear response as a function of the
incident power.
As the name suggests, noise equivalent power (NEP) relates
the power that gives a signal equivalent to the noise. In other
words, the signal to noise ratio is equal to one in a one hertz
bandwidth [58] defining the detector noise floor. The lower
the NEP the better is the sensitivity of the detector.

(4)

where EG (eV ) is the gap energy of the material in eV, ID
is the total diode current, and ηx is the total LED external
efficiency which is the multiplication of injection efficiency,
radiative efficiency, and transmission efficiency. The slope
efficiency of the LED is
dPout
= EG (eV )ηx .
dID
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(5)

One can notice that this relation is lenear, which is an expected
result for low power LEDs. For high power LEDs, the power
vs. current curve saturates at high current and power. The
linear relation no longer holds due to reduction in the nonradiative lifetimes - thermal lifetime (device heating) and
Auger recombination (high injection current). High-brightness
applications usually uses AlGaInP and GaInN2 LEDs and a
more careful analysis needs to be done.
Asymmetric homojunction LEDs bandwidths can be modeled by a charge-control approach. By estimating the excess
electron charge in the p side and relating it to the current
2 The nobel prize in Physics of 2014 was awarded to Isamu Akasaki, Hiroshi
Amano, and Shuji Nakamura for the "invention of efficient blue light-emitting
diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources"
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The dark current also has an straightforward interpretation,
even when no light is incident in the photodetector a current
is still present in the device. The dark current is related to
the thermal generation of electron-hole pairs in the depletion
region. For that reason, detectors have an increased sensitivity
when operating on low temperatures. Defects on the semiconductor crystal structure also increase the dark current of a
device.
The specific detectivity of a photodetector is the figure of
merit used when one wants to compare photodetectors based
on different materials with different sizes. It includes the
analysis of the signal to noise ratio normalized by the incident
power, detector area, and bandwidth, i.e.
√
D∗ = R S/in
(9)
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increasing the area increases the capacitance which in turn increases the RC time constant and decreases the high frequency
bandwidth. By making the intrinsic region wider, the RC time
constant decreases (the intrinsic capacitance decrease) which
would be beneficial. In contrast, the transit time increases
reducing the transit time-limited bandwidth. When analyzing
the external quantum efficiency of the pin photodiode, one
can notice that there is a trade-off between responsivity and
frequency response. To have a better frequency response a
pin photodiode has small area with small intrinsic region, but
the responsivity is larger for large areas and wide intrinsic
region. Thus, pin photodiodes used for high speed would have
a limited responsivity.
Advanced pin photodiodes are overcoming those problems
by increasing the interaction of the light with the intrinsic
region without increasing its width. This can be achieved by
switching from normal light incidence to angular incidence on
the photodetector [60] or by internal multiple reflections [61].
The noise of both photodiodes discussed above are modeled
as shot noise originating by the discrete nature of the carriers
and its dynamic fluctuation. The NEP of a photodiode is
defined in two regions, for photocurrent larger or smaller than
dark current.
• For shot noise limited NEP (photocurrent larger than dark
current): N EP = 2qB/R;
• For dark current limited NEP (photocurrent smaller than
√
dark current): N EP = 2qId B/R.
Where q is the electron charge, B is the bandwidth, R is the
responsivity, and Id is the dark current. It is important to notice
that to obtain these results the noise from the input light was
neglected and a thermal noise current from a resistive load
was considered in parallel to the photodiode noise current.

where R is the responsivity, S is√the detector area and in is
the noise current measured in A/ Hz.
The response time of a photodetector limits the available
bandwidth for signal transmission. For high-speed photodetetors to be used in VLC, the frequency response of the
photodetector has to be limited by the transit time of the charge
carriers. Thus, photodiodes are operated in photoconductive
mode (reverse bias) and the dominant factor for the response
time is the drift time.
The properties of two types of photodetectors will be
analyzed for using in VLC: pn junction photodiodes and pin
photodiodes. Here we will compare their characteristics based
on their linearity, speed, sensibility, efficiency, and noise.
The pn photodiode is made of a thin highly p-doped layer
on top of a bulk n-doped substrate. By illuminating the device,
carriers that contribute to the photocurrent (e-h pairs) are
generated in the depletion region and in the diffusion length
of the carriers (electrons on the p-doped layer and holes in
the n-doped layers). The frequency analysis of input optical
power indicates that carrier lifetime affects the high frequency
response (giving typical frequencies of the order of 100200 MHz [59]). Carriers generated in the diffusion length
have a smaller contribution to the photocurrent with increased
frequencies because of their lifetime when compared to the
transit time and RC time constant.
The frequency response of the detection side can be increased with a pin photodiode. A large reverse bias voltage
would increase a pn photodiode depletion region but would
also increase its dark current. A much larger depletion region
would require an impractically large reverse voltage in a pn
photodiode, and this can be achieved with a pin photodiode. At
high frequencies, contribution to the photocurrent from carriers
generated in the diffusion lenght are reduced in comparison
to the carriers generated in the long depletion region of a
pin photodiode. By the use of III-V semiconductor materials
(like AlGaAs/GaAs, InAlAs/InP), contributions outside the
depletion region can be extremely reduced to negligible values
increasing even more the high frequency cutoff. The speed
is limited now by transit time and RC time constant. The
frequency response bandwidth of such photodetectors can
reach 10 GHz.
Usually one desires high responsivity on a pin photodiode,
leading to large areas and wide intrinsic region. However,

IV. VLC transmitter and receiver design
Proper performance of any communication system requires
careful transmitter and receiver design, which ultimately determines how reliably the source message arrives at its destination. Moreover, good transmitter and receiver design is of
paramount importance to guarantee the system to be robust,
to keep its complexity manageable and to minimize its energy
consumption.
Understanding the medium in which the communication
takes place should be the starting point for successfully designing the transmitter and the receiver. For wireless systems,
in particular, the complexity of the aerial transmission medium
in non-line-of-sight (NLOS) operation poses special challenges for design, especially when user mobility is involved.
Traditional RF systems are designed to mitigate myriad of
undesirable wireless channel effects, such as fast or slow
fading, multipath fading and Inter Symbol Interference (ISI),
Doppler effect, carrier frequency-offset, amplifier nonlinearities, in addition to the ubiquitous background noise [62].
Because VLC is a carrierless-based transmission system and
the lightwave is incoherent, problems such as multipath fading
and Doppler effect are absent. However, intersymbol Interference can occur in NLOS mode due to multipath dispersion,
which motivates techniques to mitigate it [63]. Whilst a vast

cxi

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBRT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

literature exists regarding strategies and tools to compensate
these effects in RF systems, in VLC the research is still in
its infancy, yet rapidly growing. Some particularities of LEDbased communications make the adaptation of those tools
far from straightforward. Notwithstanding the relevance of
nonlinear effects in RF systems, its effects on performance
is by no means as limiting as in VLC [43]. First, for technical
or safety reasons, the LED input is constrained to lie between
specific inferior and superior limits, which severely limits the
irradiated power and ultimately the Bit Error Rate (BER) that
the system can achieve. In addition, even in the permissible
range of operation the LED introduces distortions that need to
be addressed [64].

A. A simplified LED model
In VLC, the LED is the element performing electrical-tooptical power conversion. This involves two steps: voltageto-current (V-I) and current-to-optical (I-O) conversions. In
order for the V-I to be properly performed, LED voltage
v should be above its Turn-On Voltage (TOV). Because of
safety regulations and to prevent damage to the device, LED
current i should be limited to a certain maximum value imax .
Fig. 8 shows the overall LED input-output characteristic,
which emphasizes the minimum allowed input voltage (TOV)
and the maximum output current (imax ). A simplified LED
model that disregards linear effects, and encapsulates its I-V
nonlinear curve and the need to limit its current output was
proposed in [64], and it is defined by:

h(v), if v ≥ 0
i(v) =
,
(10)
0,
if v < 0
where
h(v) = 

1+



f (v)
,
2k 1/2k

(11)

f (v)
imax

where f (v) defines the LED I-V characteristics, which in
practice could be obtained from the device datasheet or
through measurements. This equation is referred to as the Smodel and is based on the Rapps model used to describe power
amplifiers [65]. In the VLC context, parameter k can be chosen
according to how smooth one wishes the curve to be (higher
values of k lead to less smooth curves).
Out
imax

TOV
Fig. 8. LED nonlinear input-output characteristic.
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B. Pre and Post Distortion
Two popular strategies for mitigating both linear and nonlinear effects in VLC are to employ suitable analog or digital
circuits either in the transmitter, before the signals is fed into
the LED, or in the receiver, after the signal is captured by
the photodetector [66]. The former idea is usually referred
to as predistortion or sometimes pre-equalization, while
the latter is often called postdistortation, post-equalization
or simply equalization. The ultimate goal of these strategies
is to force the cascade of the introduced circuits and the
transmitter/receiver devices to be an identity function, in such
a way that the overall system does not introduce distortion in
the transmitted signal. Since the precise model of a particular
LED is usually unknown and possibly time-variant, designing
such circuits is a challenging task.
The structure of the equalizing system should be chosen
based on its position in the transmission chain and the kind of
the distortion it attempts at counteracting. If one is interested
in only compensating the memoryless smooth distortion of
the LED in its invertible range, then a simple polynomial
system introduced before the LED in the transmitter or after
the photodiode in the receiver could be used. That is the
strategy proposed in [48], in which a polynomial is fitted to
a given LED curve (like the one in Fig. 8) and its inverse
is applied to the transmitted signal before being driven to the
LED. The drawback of this fixed predistortion technique is that
it is not adaptive to LED time-varying characteristics and it
does not prevent signal clipping. More complex structures such
as the Wiener, or the Hammmerstein system [66], comprising
combinations of linear and memoryless nonlinear blocks, can
be employed to mitigate dynamic nonlinear distortions. Even
more general systems, such as those based on Volterra series,
could be employed, which allow in principle for very accurate
equalization at a cost of increased system and computational
complexity. An example of the latter approach appeared
in [67], in which a Volterra-based equalization structure is
proposed in the context of decision feedback equalizer (DFE).
Because the devices typically have time-varying characteristics, the equalization system need to be adjusted so that
actual channel inversion is achieved. Adaptive equalization
techniques are a widely adopted for equalization of typical linear RF channels. Their premise is to transmit on an
occasional basis a set of symbols that are known in the
receiver. An adaptive filtering algorithm adjusts the value
of the equalization system in such a way to minimize the
error of the between the output of the equalizer and the
transmitted signal (which, again, is known in the receiver).
The traditional Least Mean Squares (LMS) and Recursive
Least Squares (RLS) algorithms are two popular choices for
fast and reliable adaptive equalizers, but many others exist
with varied level of complexities and performances [68], [69].
The standard version of these algorithms is target at linear
equalizing systems, and thus special accommodations need to
carried out in order to allow their usage in nonlinear systems.
In many cases, the resulting objective function will no longer
be convex, and thus the risk of local minima becomes an issue.
Furthermore, the complexity of the adaptation rule is likely to
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increase, and the time needed for convergence will probably
be higher, both leading to higher energy consumption in the
receiver. An early example of linear adaptive equalization in
VLC can be found in [63], while a more recent proposal can
be found in [70]. An example of blind equalization, in which
no pilot symbol is used for training, can be found in [71].
In [72], predistortion and postdistortion circuits are combined,
and the resulting system is implemented in practice achieving
superior performance. In summary, the richness of the VLC
channel have atract intense research activities aimed at channel
equalization [73]–[78].
C. VLC OFDM systems
Because of its ability to perform channel equalization by
means of a very low complexity receiver, OFDM has become of the most widely adopted modulation technique for
modern wireless communications systems, being employed
in 4G, WiFi, WiMax, and anticipated to be used in future
5G systems. While nonlinear Pre or post distortions strategies
are suitable for standard modulation schemes such as OOK,
PAM or PPM, this approach alone is less effective for OFDM
because of the properties of its time domain symbol, which
does not have well defined superior or inferior limits. In
particular, the well known high Peak-to-Average Power Ratio
(PAPR) problem of OFDM makes it vulnerable to both LED
distortion and range limitation, unless countervailing strategies
are devised. Because of this drawback, the merits of OFDM
in comparison to the aforementioned modulation schemes are
still debatable (see e.g. [79] for a comparison between OFDM
and single carrier frequency domain equalization in VLC). For
this reason, the communications community has been devoting
significant effort on strategies to counteract LED nonlinear
effects in OFDM systems, as we discuss later.
Many variations of Optical-OFDM (O-OFDM) have been
proposed in order to make the time domain symbol real
and non-negative, as required in VLC. Frequency domain
Hermitian symmetry should be enforced so that the time
domain symbol is real. In direct-current O-OFDM (DCOOFDM), a DC bias is added to force the resulting signal to
lie mostly in the positive range. In asymmetrically clipped OOFDM (ACO-OFDM), in contrast, the negative parts of the
time domain signal are clipped at zero and the positive ones
are transmitted without modification. In order to avoid loss of
information in this latter scheme, only odd carriers are loaded
with useful data and the even ones are loaded with zeroes. It
can be shown that the error caused by negative clipping will
affect only the odd frequencies, which will be discarded in the
receiver. In ACO-OFDM, because of Hermitian symmetry and
insertion of zeros, only one fourth of the carries transmit useful
information. The advantage of ACO-OFDM in comparison
with DCO-OFDM is that it requires less power for a given
BER level. Detailed comparison between ACO-OFDM and
DCO-OFDM in a awgn channel has been carried out in [80]. A
recent strategy to improve spectral efficiency of ACO-OFDM
has been proposed [42].
For conciseness reasons, we detail only the structure of
ACO-OFDM systems, which is shown Fig. 9. For an ACOOFDM frame transmitting N (possibly complex) symbols
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S0 , S1 , . . . , SN −1 , the frequency domain signal of length 4N ,
after inserting zeroes and enforcing Hermitian symmetry, is
defined as
0

...

SN −1

0

SN −1

0

...

S0

T

0] .
(12)
Time domain symbol xTD of length 4N is generated as x =
WT X, where W is the DFT matrix. Because every sample
in x can be seen as the sum of many random variables (for
typical values of N ), its distribution approximates a Gaussian,
according to the central limit theorem (CLT). The clipped
version of this signal xclip is generated by simply mapping
negative samples of x into zero. Naturally, xclip is distributed
as a truncated Gaussian. A cyclic prefix sequence is combined
with this clipped signal, as is done in traditional OFDM
systems, in order to make the linear channel matrix circulant,
which is instrumental in allowing the simple frequency domain
equalization. The inverse operations are carried out in the
receiver and are not detailed here for space reasons.
X = [0 S0

D. PAPR Reduction techniques
Because of its popularity, the main drawback of OFDM (the
aforementioned high PAPR) has attracted substantial attentition in the literature [81]. Because PAPR is an even bigger
issue in VLC than in RF, techniques for counteracting it in
this context hot research topic [82]–[84]. This section surveys
some of the most popular techniques for PAPR reduction
targeted at VLC sytems.
First, we characterize more precisely the problem. For a
given block of N OFDM time-samples x, the PAPR is defined
as:
max[x2 (n)]
PAPR = N N −1
(13)
2
n=0 x (n)
Since the maximum time-domain sample changes from
block to block, a common metric used to assess the severity
of the PAPR problem and the merits of a system designed
to counteract it is the probability that certain a certain PAPR
threshold will be reached in a random block. A comprehensive
analysis of PAPR in VLC has been performed in [85], while
an example of simple PAPR mitigation strategy that involves
calculating an optimal DC bias and scaling parameters in a
DCO-OFDM system can be found in [81]. We highlight next
three major strategies for PAPR reduction in O-OFDM.
1) Clipping
Clipping is the simplest PAPR reduction strategy for
OFDM, and it employed by the default in VLC system, as
described below. The PAPR is reduced in a straightforward
way, since the maximum value of the signal will be the value
defined by either the adopted upper limit of the lower limit.
While the average power reduces as well, this reduction is
much more pronounced for the maximum power. The main
feature of the idea is its simplicity and low complexity. An
obvious drawback of this strategy is the noise generated by the
clipping, the so called clipping noise, which directly affects the
Bit Error Rate. While the detrimental effect of clipping is well
undertood [86], only recently efforts have been made aimed
at clipping noise mitigation using various strategies [45], [46],
[87]–[92].
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Fig. 9. Structure of an ACO-OFDM VLC system.

2) Companding
The idea of companding is to introduce a memoryless nonlinear curve in the transmitted, specially designed for lowering
high amplitudes and increasing low ones, thus reducing PAPR.
This curve should be smooth and invertible, in such a way
that the receiver could apply its inverse to the received signal,
thus largely eliminating nonlinear distortions. As compared to
clipping, the technique is somewhat more complex since all
transmitted samples need to be processed by the companding
curve in the transmitter and the receiver. On the bright side,
because the curve is invertible, in principle the amount of noise
caused by the distortion is likely to be small. In VLC systems,
companding is particularly well suited, since the curve can
be designed such that clipping is largely avoided. Recent
advances in companding curves design include [93]–[96].
3) Tone injection
Tone injection [44], [97] is a clever strategy for PAPR
reduction in which the frequency domain OFDM symbol is
allowed to vary to a certain degree in such a way that the
time domain conforms to a pre-specified objective-function.
For example, for QPSK constelation, instead of leaving the
phase of each symbol fixed, a complex-valued perturbation
is added to each symbol. An objective function is defined
as the maximum value of the time domain signal. Then, an
optimization problem is specified in order to minimize this
objective function (minimax criteria) constrained the power of
the signal to be a given value.
4) Selective mapping
Somewhat related to the previous strategy, the selective
mapping strategy (see e.g. [98]), allows the phase of the FD
symbols to be one of several possible set of values (known
in the receiver). For every set of symbols to be transmitted,
the time domain signal is generated for each possible set
of phases, and the one that produces the lowest PAPR is
chosen. Information specifying the index of the chosen set of
parameters is sent alongside the rest of the message, in order
to allow the receiver to proper recover the symbols.

V. Conclusions
This tutorial covered the basics of VLC systems, emphasizing system structures, standardization efforts, physical
modeling of devices, and transmitter and receiver designs. For
space limitation reasons, the exposition had to be far from
comprehensive. Important issues such as the VLC multipath
channel modeling and equalization [99] could not be fully
detailed. In addition, future trends in the field have not been
discussed. We plan to fill these gaps in the actual conference
tutorial.
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Resumo – Devido à grande extensão territorial, no Brasil
as transmissões ionosféricas na faixa de HF são muito
importantes, justificando assim investimentos em pesquisas, desenvolvimentos e inovações no sentido de prover
comunicações cada vez mais eficazes e eficientes para essa
aplicação. Em razão do alcance global, diversas normas
foram desenvolvidas para padronizar essas comunicações,
sendo uma das principais delas a norma militar MILSTD-188-110C. Essa competição tem por objetivo propor
estratégias de equalização adaptativa e/ou de decodificação
de canal para receptores que seguem a norma MIL-STD188-110C.
Palavras-chaves – MIL-STD-188-110C, HF, Forma de
Onda, Equalização Adaptativa, Decodificação de Viterbi
I. I NTRODUÇ ÃO
Transmissões em canais de Alta Frequência (HF, da expressão em inglês High Frequency) ionosféricos são muito
empregadas em todo o mundo, em que pese as baixas velocidades de transmissão, pois possibilitam o estabelecimento
de enlaces digitais de longo alcance, de baixo custo e sem a
necessidade de montagem de infraestrutura de comunicações,
como as comunicações satelitais. Em razão da grande dimensão territorial e dos imensos vazios de infraestruturas de
comunicações em áreas ermas, no Brasil as comunicações HF
ionosféricas assumem a condição de assunto estratégico. Elas
servem para prover uma rede de comunicação de contingência
de abrangência nacional mantida pelo Exército Brasileiro,
alcançar áreas inacessı́veis às comunicações satelitais, bem
como atender com meios de comunicações nos casos de desastres e catástrofes naturais e acidentes em áreas em que não
há nenhum tipo de infraestrutura de comunicações disponı́vel.
A fim de padronizar as comunicações HF ionosféricas,
foram desenvolvidas diversas normas, dentre elas a MILSTD-188-110C [1]. Amplamente utilizada, não apenas para
aplicações militares, mas também para aplicações civis como
as realizadas por rádio amadores, essa norma apresenta requisitos mı́nimos de desempenho (sob diversas condições de
operação e de propagação de canal) e padrões técnicos necessários para garantir a interoperabilidade nas comunicações,
bem como padroniza a estrutura do transmissor.

No entanto, ela não especifica alguns componentes importantes do receptor. Dessa forma, fica aberto o campo para
a investigação de novas técnicas de recepção que permitam
atingir o desempenho almejado com a menor complexidade
possı́vel. As principais questões em aberto giram em torno do
desenvolvimento de eficientes estratégias de equalização adaptativa, técnicas de sincronização (fase, portadora, de quadro e
de sı́mbolo) e de decodificação de códigos corretores de erro
convolucionais.
A competição de inovação ora apresentada tem por objetivo
motivar a comunidade acadêmica nacional a se envolver em
um tema estratégico para as comunicações sem fio, sobretudo
para a Defesa e Segurança Nacional. Equipes de pesquisadores, alunos de pós-graduação e graduação poderão propor
estratégias de equalização adaptativa e/ou de decodificação de
canal para receptores de uma forma de onda especificada na
norma MIL-STD-188-110C, submetendo artigo resumido ao
Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, seguindo procedimentos que serão apresentados na página do evento.
A avaliação das propostas será realizada com base na clareza
e formalismo da proposta, bem como nos resultados obtidos
tendo como figuras de mérito a taxa de erro de bit (BER – do
termo em inglês Bit Error Rate) e/ou a complexidade computacional (memória e operações aritméticas). Os competidores
deverão descrever as técnicas propostas e os resultados em um
documento (artigo resumido) de até 3 páginas, com formato
de 2 colunas, incluindo apresentação da proposta, resultados
e referências bibliográficas.
A fim de simplificar e facilitar os trabalhos de pesquisa,
aos competidores serão disponibilizados, na página do evento,
softwares desenvolvidos pela equipe de P&D do Projeto RDSDefesa lotada no Centro Tecnológico do Exército (CTEx).
Serão fornecidos o transmissor e o canal implementados em
MATLAB em código fechado. Também serão fornecidos o
sinal amostrado, na taxa de sı́mbolo, e outros blocos do
receptor. Além disso, serão apresentadas curvas de desempenho em termos da taxa de erro de bit e erro quadrático
médio (EQM) na saı́da de um equalizador (DFE) e a taxa
de erro de bit na saı́da de um decodificador de Viterbi que
implementa uma regra de decisão abrupta. Tais curvas de
desempenho, particularmente as de BER, devem ser utilizadas
pelos competidores para fim de comparação.
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O restante deste documento é organizado da seguinte forma:
a Seção II apresenta caracterı́sticas da Norma MIL-STD-188110C, bem como descreve os softwares desenvolvidos pela
equipe do Projeto RDS-Defesa e que serão disponibilizados aos competidores. A configuração de referência para a
competição é descrita na Seção III. Informações adicionais
sobre o desafio e considerações finais são apresentadas na
Seção IV.
II. T RANSCEPTOR MIL-STD-188-110C
A norma MIL-STD-188-110C apresenta, além de requisitos
mı́nimos de desempenho, diretrizes técnicas para o projeto
de transceptores militares operando na faixa de HF utilizando
canais de 3 a 24kHz de largura de banda [1].
Em sua parte principal (mandatória), ela estabelece a estrutura de quadros e as técnicas de banda base a serem adotadas
no transmissor em função da velocidade de transmissão da
camada fı́sica, que deve ser escolhida dentre um dos seguintes
valores: 75bps, 150bps, 300bps, 600bps, 1200bps, 2400bps e
4800bps. Em particular, um quadro é composto de preâmbulo
e de sucessivos blocos de dados (payload) intercalados por
sequências de treinamento (miniprobes). Além disso, registrase que o quadro possui duração fixa de 0,6 ou 4,8 segundos,
de acordo com o tipo de interleaver escolhido (curto ou longo,
respectivamente).
A Figura 1 apresenta a estrutura geral do diagrama de
blocos de um sistema de comunicações cujo transceptor segue a norma MIL-STD-188-110C. Nela são representados,
com variados nı́veis de detalhamento, blocos representando o
transmissor, o canal e o receptor. Em destaque na figura, três
dos principais softwares que serão disponibilizados aos competidores: mil110CTransmissor(), mil110CFiltroTransmissor()
e mil110CCanalWatterson().
Cabe destacar que não é objetivo desta Seção discutir as
técnicas de transmissão de um sistema que segue a norma
MIL-STD-188-110C, nem modelagem dos canais e tampouco
as técnicas de recepção. Para isso, o leitor interessado pode
recorrer a própria norma e a literatura especializada no assunto. Busca-se tão somente apresentar, de forma sucinta, os
programas que serão disponibilizados aos competidores, bem

como algumas informações importantes relacionadas ao tema
da competição.
A norma MIL-STD-188-110C especifica detalhadamente
as técnicas de transmissão e seus parâmetros, tais como o
codificador de canal, a matriz de entrelaçamento (interleaver)
e o modulador. A equipe do projeto RDS-Defesa, do Centro Tecnológico do Exército (CTEx), implementou a função
mil110CTransmissor() que compreende parte do transmissor,
conforme mostrado na Figura 1, cujo executável será franqueado aos competidores.
Nesse mesmo diapasão, destaca-se que os modelos de
propagação para transmissão ionosférica em HF utilizados
para validação e avaliação de desempenho dos sistemas de
transmissão são bem conhecidos e difundidos na literatura [2].
A própria norma em comento, especificamente no Anexo E,
discute o modelo a ser utilizado com as formas de onda
especificadas em sua parte mandatória. No intuito de facilitar
as atividades de pesquisa dos competidores, a equipe do
RDS-Defesa do CTEx desenvolveu e disponibilizará a função
mil110CCanalWatterson(), em código fechado, que simula os
distúrbios do canal de HF ionosférico conforme preconizado
na norma. Tal função foi implementada com base na técnica
de simulação de Monte Carlo [3].
Em contrapartida, como de praxe nas normas de sistemas de
comunicações, o projeto do receptor não é detalhado, ficando
a cargo de projetistas a definição das técnicas que serão nele
utilizadas, bem como em aberto o campo de investigação para
a realização de pesquisa a fim de se desenvolver técnicas
de recepção que proporcionem melhores caracterı́sticas de
desempenho segundo as mais variadas figuras de mérito.
No caso concreto ora em discussão, estão em aberto
as técnicas de sincronização de portadora, de quadro e de
sı́mbolo; as estratégias de decodificação de canal, que podem
considerar abordagens abruptas ou suaves, por exemplo; e, por
se tratar de um sistema de comunicação com portadora única
ou singela em canal duplamente seletivo (desvanecimento
seletivo em frequência e variante no tempo), as técnicas
de equalização. Ademais, os pesquisadores podem investigar
ainda estratégias que realizam as tarefas de sincronização,
equalização e decodificação isoladamente, com algum grau de
cooperação ou até mesmo conjuntamente.
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O fulcro da competição reside, portanto, em alguns elementos do receptor, os quais são discutidos na Seção
Seção II-C. Adicionalmente, nas seções II-A e II-B, são
discutidas as funções de implementação do transmissor
(mil110CTransmissor() e mil110CFiltroTransmissor()) e do
canal de propagação (mil110CCanalWatterson()), respectivamente.
A. Transmissor
Na Figura 1 são apresentados blocos da representação,
em banda básica, de um transmissor compatı́vel com a
norma MIL-STD-188-110C. Os processamentos inerentes a
esses blocos foram codificados em duas funções desenvolvidas pela equipe do RDS-Defesa: mil110CTransmissor() e
mil110CFiltroTransmissor().
A função mil110CTransmissor() engloba ou compreende as
etapas de Codificação de Canal, Interleaver, Mapeamento e
Multiplexador, conforme ilustrado na Figura 1. Ela recebe
dois parâmetros de entrada: o primeiro, mil110C, é um objeto
(struct) contendo todos os ajustes que orientam a formação
dos quadros para a velocidade de transmissão e duração
escolhidos. O segundo parâmetro, varMil110C.nFrames, é o
número de quadros a serem formados. Ao ser executada, ela
processa streams de dados em cada etapa da cadeia, que são
armazenados em vetores. Ao final, ela retorna o objeto TxOut,
que disponibiliza os vetores de saı́da de cada uma das etapas,
conforme ilustrado na Figura 1.
O primeiro vetor presente no objeto TxOut é o
TxOut.BitCodIn, correspondente ao stream de bits gerados
internamente na função mil110CTransmissor() e que alimenta
a entrada do codificador convolucional. Seu tamanho depende
do número de quadros a serem formados, da velocidade de
transmissão escolhida e da duração do quadro. No entanto,
para a forma de onda de 2400 bps, ele conterá múltiplos de
1440 bits em uma duração de 0,6s (no caso de ter sido adotado
o interleaver curto), ou múltiplos de 11520 bits na duração
4,8s (no caso de ter sido adotado o interleaver longo).
O processo de codificação é então feito de acordo com
o item 5.3.2.3.3 da norma MIL-STD-188-110C: são usados
dois polinômios geradores de comprimento igual a 7, que
processam um bit por vez na entrada e geram dois bits na
saı́da. Dependendo da velocidade de transmissão desejada,
realiza-se ainda códigos de repetição, reduzindo assim a taxa
do codificador de canal, mediante combinação do codificador
convolucional com o codificador de repetição. Com isso, as
taxas de codificação de canal empregadas pelas formas de
onda da parte mandatória do padrão variam entre 1/2 e
1/8. A forma de onda de 2400 bps não emprega código de
repetição e seu codificador de canal possui taxa igual a 1/2,
que corresponde a taxa do codificador convolucional.
A saı́da do codificador produz o vetor TxOut.CodOutInterIn,
que, como o nome sugere, alimenta a entrada da etapa de
entrelaçamento (interleaving). Seu tamanho é igual ao do vetor
TxOut.BitCodIn dividido pela taxa de codificação. No caso da
forma de onda 2400 bps, para duração 0,6s, ele terá múltiplos
de 2880 bits, sendo 2880 o tamanho de um bloco curto de interleaving; para duração 4,8s, ele terá múltiplos de 23040 bits,

comprimento de um bloco longo de interleaving. O processo
de entrelaçamento é descrito nos itens 5.3.2.3.4 e 5.3.2.3.5
da norma. Em linhas gerais, ele consiste no carregamento das
colunas de uma matriz de interleaving com os bits de entrada,
seguindo uma ordem de inserção preestabelecida na norma.
A recuperação da sequência correta dos bits no receptor é
obtida mediante o descarregamento das linhas dessa matriz
segundo uma ordem estabelecida na norma (processo inverso
do interleaver).
O
interleaver
produz
o
vetor
de
saı́da
TxOut.InterOutMapIn, de mesmo tamanho do vetor de
entrada (TxOut.CodOutInterIn). A saı́da do interleaver segue
para o processo de mapeamento, que codifica os bits nos
sı́mbolos de constelações PSK (Phase-Shift Keying) utilizando
código de Gray. As constelações disponı́veis (modulações
2, 4 e 8-PSK) são utilizadas de acordo com a velocidade
de transmissão selecionada. A saı́da deste bloco é o vetor
TxOut.MapOutMultiplexIn, formado por números inteiros que
especificam os pontos das constelações. O tamanho desse
vetor equivale ao da entrada dividido pelo número de bits
por sı́mbolo da constelação selecionada. No caso da forma
de onda de 2400 bps, cuja modulação é 8-PSK, seu tamanho
será um terço do vetor TxOut.InterOutMapIn. Assim sendo,
considerando a duração de quadro 0,6s, o tamanho do vetor
será de múltiplos de 960 sı́mbolos, enquanto para a duração
4,8s será de múltiplos de 7680 sı́mbolos.
Na etapa aqui denominada de multiplexação, o vetor
TxOut.MapOutMultiplexIn, contendo os sı́mbolos de
dados (payload), passa por três processos: inserção de
preâmbulo/miniprobes, embaralhamento (scrambling) e
modulação, propriamente dita. A inserção de preâmbulo e
miniprobes corresponde à formação da estrutura dos quadros
de transmissão.
A estrutura de quadros padrão da norma MIL-STD-188110C é composta de preâmbulo, payload e miniprobes, conforme ilustrado na Figura 2. Comumente utilizado no lado
de recepção para auxiliar estratégias de sincronização (inı́cio
de quadro e relógio), detecções ou estimaç ões de parâmetros
de quaisquer técnicas eventualmente empregadas na camada
fı́sica, o preâmbulo consiste de repetições de uma sequência
básica de 15 tribits, que são sı́mbolos inteiros variando entre
0 e 7, conforme mostrado na Figura 2. Alguns desses tribits
possuem valores fixos; outros variam de acordo com a escolha
da velocidade de transmissão e da duração dos quadros (neste
caso os tribits D1 e D2 ) ou da posição da sequência básica
dentro do preâmbulo (neste caso os tribits C1 , C2 e C3 ). Cabe
destacar que o número de repetições da sequência básica define
o tamanho do preâmbulo; aquele número, por seu turno, é
determinado pela duração do quadro. Para quadros de duração
de 0,6s, a sequência básica é repetida 3 vezes, enquanto
para quadros de duração 4,8s, ela é repetida 24 vezes. Mais
detalhes sobre a formação do preâmbulo são encontrados no
item 5.3.2.3.7.2 da norma MIL-STD-188-110C.
Convém destacar que o receptor utiliza os tribits D1 e D2
para auxiliar na identificação da forma de onda que está sendo
recebida.
Os dados a serem transmitidos são inseridos nos payloads,
entre os quais são encaixados os miniprobes. Estes contem
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Estrutura de quadros da norma MIL-STD-188-110C.

sequências padronizadas pela norma (sequências de treinamento) que podem ser empregadas para facilitar o rastreio
de parâmetros do receptor que variam com o tempo. A forma
como payloads (dados) e miniprobes (sequências de treinamento) são intercalados depende da velocidade de transmissão.
Na forma de onda de 2400 bps, por exemplo, 16 sı́mbolos
de miniprobes são inseridos a cada 32 sı́mbolos de dados;
nesse caso, cada transmissão de um payload curto de 960
sı́mbolos leva à formação de um quadro de dados-miniprobes
com 30 × (32 + 16) = 1440 sı́mbolos, enquanto cada payload
longo de 7680 sı́mbolos é transmitido em um quadro de
dados-miniprobes com 240 × (32 + 16) = 11520 sı́mbolos.
A geração e inserção dos miniprobes é tratada em detalhes no
item 5.3.2.3.7.1.2 do padrão.
Ainda na etapa de multiplexação, os quadros passam pelo
processo de embaralhamento (scrambling), de acordo com o
item 5.3.2.3.8.1 da norma MIL-STD-188-110C. Resumidamente, esse processo consiste em uma soma módulo 8 dos
sı́mbolos com uma sequência de tribits definida pela norma e
gerada por um registrador de deslocamento.
O embaralhamento confere caracterı́sticas pseudoaleatórias
às informações contidas nos blocos de payload, bem como às
sequências de treinamento, além de distribuir uniformemente
os sı́mbolos a serem transmitidos entre os números inteiros
de 0 a 7, fazendo com que, no processo de modulação
subsequente, todos os sı́mbolos sejam mapeados em uma
constelação 8-PSK, independentemente da velocidade de
transmissão selecionada (ou seja, mesmo para uma forma de
onda que emprega uma modulação BPSK, por exemplo, ela
é efetivamente transmitida como 8-PSK, isso facilita sobremodo o projeto do receotor, particularmente as estimativas
iniciais para a formação da estrutura de quadros a ser adotada
no próprio receptor). Já o embaralhamento do quadro de
preâmbulo ocorre separadamente, conforme descrito no item
5.3.2.3.8.2 da norma. Finalmente, os quadros embaralhados
passam pelo modulador, que converte os sı́mbolos reais inteiros em seus correspondentes valores complexos na constelação
8-PSK.
A saı́da da etapa de multiplexação é o vetor
TxOut.MultiplexOut, que também é a saı́da final da função
mil110CTransmissor(). Esse vetor contém os quadros MILSTD-188-110C prontos para transmissão. É importante notar
que o tamanho desse vetor não depende da velocidade de
transmissão, mas apenas do número de quadros e da duração
do quadro, esta definida pelo tamanho do interleaver. Dessa
maneira, um número de bits equivalente a um bloco de

interleaving curto (longo), independentemente da taxa de bits,
levará sempre à transmissão de um quadro de preâmbulo de
1440 (11520) sı́mbolos e de um quadro de dados-miniprobes
de 1440 (11520) sı́mbolos. Como a taxa de sinalização do
transmissor especificada pela norma é de 2400 baud, chega-se
à duração de 1440/2400 = 0.6s (11520/2400 = 4.8s) por
quadro, conforme esperado.
Considerando o sistema em banda básica, o último passo
antes da transmissão dos quadros pelo canal é a transformação
dos sı́mbolos 8-PSK em pulsos limitados em banda. Para essa
etapa de formatação de pulso, a norma MIL-STD-188-110C
recomenda (não é obrigatória a adoção desse tipo de filtro)
o uso do pulso raiz quadrada de coseno levantado (SquareRoot Raised Cosine - SRRC) com fator de rolloff β = 0.35,
valor que garante confinamento de 99% da energia do sinal
dentro da banda de interesse de 1500Hz (banda base). Os participantes da competição que decidirem seguir a recomendação
da norma podem utilizar a função mil110CFiltroTransmissor()
para a formatação de pulso. Ela recebe, como parâmetros
de entrada, o vetor TxOut.MultiplexOut com os quadros e o
objeto varShapping, que contém os parâmetros de ajuste do
pulso SRRC: fator de rolloff, retardo e fator de superamostragem (varShapping.oversamplingFactor). O processamento
da função consiste, basicamente, na superamostragem dos
sı́mbolos PSK seguida de convolução com o filtro SRRC.
Como resultado, ela retorna o vetor resultante da convolução,
ShappingOut.out, cujo comprimento corresponde ao do vetor
de entrada multiplicado pelo fator de superamostragem, acrescido ainda das amostras de retardo introduzidas pelo filtro.
B. Canal de propagação
Os efeitos inerentes à comunicação na faixa de HF, como
dispersões no domı́nio do tempo e da frequência ocasionados
pelas reflexões ionosféricas, são geralmente reproduzidos com
o modelo proposto por Watterson em [2]. Esse modelo consiste
em um filtro transversal com 2 componentes (raios) de mesma
potência média, variantes no tempo e cujos espectros Doppler
são iguais e possuem formato dado pela função densidade
de probabilidade (fdp) de uma distribuição Gaussiana de
média nula. A variância dessa função caracteriza a intensidade
do efeito Doppler. Assim sendo, define-se uma famı́lia de
modelos, em que um modelo em particular é especificado
por dois parâmetros: o atraso temporal entre os raios e o
espalhamento Doppler (variância da fdp Gaussiana). Cabe
destacar que quanto maiores os valores desses dois parâmetros,
mais difı́ceis tendem a ser as condições de propagação do canal
e mais severo e complexo tende a ser o padrão de interferência
interssimbólica no receptor. Três conjuntos de parâmetros bem
difundidos na literatura [4] são contemplados na norma, os
quais são comumente referidos como canal “Bom”, canal
“Moderado” e canal “Ruim”. A Tabela I resume os parâmetros
que definem esses três modelos.
O modelo de canal proposto na norma para avaliação de
desempenho das técnicas de recepção é bastante complexo e
impõe grandes desafios não apenas para realizar o ajuste de
parâmetros do receptor, mas também para as atividades de
pesquisa que visam a desenvolver novas técnicas de recepção.
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Tabela I
T IPOS DE C ANAL .
Tipo de Canal
Atraso entre os raios (ms)
Espalhamento Doppler (Hz)

Bom
0,5ms
0,1Hz

Moderado
1ms
0,5Hz

Ruim
2ms
1Hz

Cabe destacar que, além dos efeitos de desvanecimento variante no tempo e seletivo em frequências, requerendo o
emprego de técnicas de equalização adaptativa sofisticadas,
os parâmetros do modelo do canal que definem os perfis de
espalhamento de atraso e do efeito Doppler variam de acordo
com as caracterı́sticas de propagação do canal. As pesquisas
realizadas pela equipe do RDS-Defesa do CTEx indicam que a
própria quantidade de parâmetros e ajustes desses parâmetros
podem ser diretamente influenciadas pelos perfis do modelo do
canal (atrasos entre os raios e variância do espectro Doppler).
Para os parâmetros do modelo denominado de “Ruim”,
embora a intensidade de espalhamento Doppler seja aparentemente pequena quando comparada com a de outras aplicações
(comunicações móveis, por exemplo), ela é suficiente para
causar efeito de desvanecimento rápido em razão da baixa taxa
de sı́mbolos adotada pela norma MIL-STD-188-110C em sua
parte mandatória; na presença desse canal, o receptor precisa
contar com algoritmos adaptativos com boa capacidade de
rastreio.
Por outro lado, com os parâmetros do modelo estabelecidos para canal “Bom”, a resposta ao impulso do canal de comunicação varia mais lentamente, não requerendo
do equalizador adaptações tão crı́ticas nem a compensação
de Interferências Interssimbólicas muito longas (long span).
Em contrapartida, a dinâmica lenta do canal pode resultar
em longos perı́odos de “apagamento” (vales profundos de
desvanecimento - provocando, além da Interferência Entre
Sı́mbolos, uma baixa razão sinal ruı́do instantânea), que podem provocar longas rajadas ou surtos de erros na saı́da do
equalizador, dificultando assim as condições de operação do
codificador/decodificador de canal, requerendo elevadas capacidades de correção e/ou interleavers eficientes, com grande
profundidade. Isso, além de tornar a decodificação de canal
mais complexa, pode aumentar o atraso na recepção dos dados,
um aspecto crı́tico, uma vez que o enlace de HF ionosférico
possui, por natureza, uma latência elevada.
Há ainda outros distúrbios associados à transmissão ionosférica que não são abarcados no modelo aqui discutido.
Por exemplo, sinais trafegando por esse canal sofrem intensa
interferência de fontes de ruı́do gaussiano e não-gaussiano.
Outro fenômeno conhecido é o efeito de dutos [5], em que
sinais ionosféricos gerados em uma longı́nqua região do
planeta podem alcançar outros continentes e interferir nas
comunicações neles realizadas.
O simulador de canal disponibilizado aos participantes por
meio da função mil110CCanalWatterson() reproduz o modelo
previsto na norma. Ele foi implementado com base na técnica
de Monte-Carlo, conforme detalhado em [3]. Além disso, essa
função inclui também a possibilidade de inserção de ruı́do
gaussiano branco aditivo (Additive White Gaussian Noise AWGN), que emula fenômenos de natureza interna ao receptor

sobre o sinal (ruı́do térmico) e interferências de outros sistemas
de transmissão. Seus principais parâmetros de entrada são o
vetor de saı́da do formatador de pulso (ShappingOut.out) e o
objeto varWatterson, que contém variáveis para seleção do
submodelo Watterson (parâmetros que definem os espalhamentos nos domı́nios do tempo e da frequência) e a razão
sinal-ruı́do média do enlace, dada por Es/N0 , em que Es é a
energia média do sı́mbolo e N0 define a densidade espectral
de potência do ruı́do. É importante destacar que os efeitos de
dutos e de interferências não gaussianas não foram incluı́dos
no simulador.
O processamento da função mil110CCanalWatterson() é
realizado em duas etapas, conforme ilustrado na Figura 1. Na
primeira, geram-se as duas cópias de sinal distorcidas (multiplica o vetor ShappingOut.out pelas componentes de canal
formadas com o método de Monte-Carlo), introduzem-se as
amostras de retardo entre as duas cópias e as soma, produzindo
o vetor intermediário WattersonOut.WattersonOutAwgnIn. Na
segunda etapa, o AWGN é adicionado a esse vetor, dando
forma ao vetor de saı́da final, WattersonOut.AwgnOut. Um
detalhe importante sobre a primeira etapa é que as amostras de retardo são calculadas pelo produto AER × 2400 ×
varShapping.oversamplingFactor, em que AER representa os
atrasos entre raios, cujos valores são apresentados na Tabela I.
Nesse sentido, o fator de superamostragem ajustado no filtro
de transmissão deve ser tal que o cálculo do retardo resulte em
um número inteiro, para evitar erros na simulação desse importante parâmetro do canal. Para evitar esse tipo de erro, a função
mil110CCanalWatterson() realiza uma checagem interna, a
partir do objeto varShapping a ela fornecida. Após o processamento da referida função, a saı́da final WattersonOut.AwgnOut
terá comprimento igual ao da entrada, acrescido das amostras
de retardo.
C. Receptor
O vetor WattersonOut.AwgnOut representa a versão superamostrada na entrada de um receptor de banda básica, de
um sinal gerado por um transmissor MIL-STD-188-110C,
transmitido através em um canal HF ionosférico e corrompido
por ruı́do gaussiano. Assim sendo, este sinal está em condições
de ser utilizado pelo receptor para recuperar a informação
transmitida.
Em que pese o receptor não ser especificado pelo
padrão MIL-STD-188-110C, essa norma estabelece requisitos
mı́nimos de desempenho a serem alcançados no enlace, bem
como define a estrutura da cadeia de recepção, em face
da padronização do transmissor, requerendo assim a adoção
de alguns processamentos inversos àqueles realizados pelo
transmissor. Componentes que realizam esses processamentos
inversos também são fornecidos, em código fechado, aos
participantes da competição e são discutidos adiante.
Em sistemas de comunicação com portadora única em canal
cuja resposta ao impulso é desconhecida (situação tı́pica de
sistemas sem fio), o inı́cio da cadeia de recepção é geralmente
formada por um filtro de recepção, um amostrador e um
equalizador para compensar os efeitos da interferência interssimbólica [6]. Na prática, há ainda um quarto componente e
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Sincronismo Quadro –
A

Filtro Rx –
mil110CFiltroCasado()

mil110CSincronismoQuadro()

C

B

Amostrador –

D

mil110CSincronismoSimbolo()

Equalizador
mil110CEqualizador()

Demodulador –

G

mil110CDemodulador()

I

Decodificador –

H

mil110CViterbi()

Deinterleaver –

F

Demultiplexador –

E

mil110CDemultiplexador()

mil110CDeinterleaver()

Decisor Soft –

?

?

A: WattersonOut.AwgnOut
B: MatchedFilterOut.out
C: FrameStartSample
Figura 3.

D: SyncSymbolOut.out
E: EqualizerOut.out
F: DemultiplexOut.out

G: DemodulatorOut.DemapOut
H: DeinterleaverOut.out
I: ViterbiOut.out

Diagrama sugerido para o projeto do receptor.

que é fundamental, o sincronizador de inı́cio de transmissão
(ou de quadro), bem como o de identificação do instante ótimo
de amostrageme de sua cadência cujo papel é identificar não
apenas em que instante, dentro do stream de amostras de entrada, começa uma transmissão útil, mas também qual amostra
contém o instante ótimo de amostragem. Essas informações
são fundamentais para conferir bom funcionamento ao restante
da cadeia de recepção. Juntos, esses quatro componentes constituem o que é aqui denominado de subprocesso de detecção,
pois seu objetivo precı́puo é detectar os sı́mbolos a partir dos
pulsos de sinal distorcidos pelo canal. Eles são ilustrados nos
blocos da parte superior do diagrama da Figura 3.
Competidores interessados nesse tema podem abordar o
problema de forma abrangente, isto é, tratá-lo de forma
integrada, ou separadamente, focando em componentes especı́ficos. Neste último caso, o componente mais importante
do subprocesso de detecção é o equalizador. Dependendo da
natureza do canal e de restrições de processamento no receptor,
diferentes tipos de equalizadores podem ser implementados.
Para canais com seletividade mais branda, isto é, que impõem
pouca distorção em frequência ao sinal, equalizadores lineares
convencionais podem proporcionar desempenho adequado e,
como apresentam em geral baixa complexidade computacional, são excelentes opções. Já canais com presença de nulos
espectrais e grandes espalhamentos nos domı́nios de tempo e
da frequência, em geral, requerem soluções mais robustas (e
complexas), a exemplo do equalizador com realimentação de
decisão [7].
Estratégias de equalização adaptativas são indispensáveis
para o estudo de caso em questão [8], porém os competidores
devem atentar para proporem técnicas que propiciem um bom
compromisso entre complexidade computacional e velocidade
de rastreio dos parâmetros do equalizador. Um aspecto importante na aplicação em comento é a necessidade de reduzir ao

máximo a complexidade do processamento digital de sinais,
visto que, entre os principais óbices do desenvolvimento de
rádios táticos portáteis, estão o consumo e o aquecimento.
Soluções de baixo consumo e que requeiram baixa velocidade
de processamento são desejáveis. Os equipamentos devem ser
leves, possuir alcances elevados e ter grande autonomia, pois,
quando em missão, é desejável que eles possam ser operados
por um longo perı́odo de tempo, sem substituição de baterias.
Muitos trabalhos propõem estimar os parâmetros do equalizador a partir do sinal de observação na saı́da do amostrador,
outros a partir da estimação da resposta ao impulso do
canal [9], [10]. Neste caso, a ideia é explorar o fato de que
a quantidade de parâmetros a ser estimada (coeficientes da
resposta ao impulso do canal) tende a ser significativamente
menor do que a quantidade de parâmetros do equalizador,
podendo assim reduzir a complexidade computacional e, ao
mesmo tempo, aumentar a velocidade de convergência. Um
problema crı́tico dessa abordagem é a obtenção recursiva
dos parâmetros do equalizador a partir de atualizações dos
coeficientes da resposta ao impulso do canal. Finalmente, a
esparsidade caracterı́stica de alguns canais de propagação de
HF motiva o desenvolvimento de algoritmos que processem
apenas coeficientes principais de seus filtros, reduzindo a
complexidade do receptor. Trabalhos nessa linha de pesquisa
podem ser encontrados enfocando o problema de estimação
de canal [11] e também de equalização direta [12], inclusive
em HF [13].
Outras linhas de pesquisa lidam com o filtro de recepção, o
amostrador e o equalizador de maneira integrada, com vista ao
melhor compromisso possı́vel entre desempenho próximo do
receptor ótimo e complexidade computacional reduzida [6]. A
estrutura de detecção mais recorrente na literatura é composta
por um filtro casado ao pulso de transmissão, seguido de
amostrador e equalizador, ambos operando na taxa de sı́mbolo.
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Embora essa seja uma opção mais simples, operar na taxa
de sı́mbolo significa, em geral, amostrar o sinal de entrada
a uma taxa inferior à de Nyquist, produzindo distorções
nos sı́mbolos resultantes e levando a um desempenho de
equalização sensı́vel ao instante de amostragem [14], [15].
Uma forma de reduzir esse problema é implementar amostradores mais sofisticados, cujos algoritmos buscam o ponto
ótimo de amostragem iterativamente [16], [17]. É possı́vel,
entretanto, eliminar esse problema com o uso de estruturas de
detecção com superamostragem [14], [15]. Estruturas desse
tipo consistem, geralmente, em um filtro passa-baixas seguido
de amostrador e equalizador, ambos operando a taxas superiores à de sı́mbolo; dessa forma, eles não somente eliminam
a sensibilidade à amostragem como também se aproximam
da implementação do receptor ótimo [18]. Em contrapartida,
receptores trabalhando com superamostragem podem elevar
a complexidade a nı́veis que não compensem o ganho de
desempenho [9], [19].
Após a detecção dos sı́mbolos, procede-se a fase de
decodificação de canal, cujos componentes são representados
na parte inferior da Figura 3. Para o caso de estudo em
discussão, o campo de pesquisa é mais restrito, pois o codificador de canal e o interleaver empregados no transmissor são
especificados pela norma. Os componentes demultiplexador,
demodulador e deinterleaver, por exemplo, extraem o payload
dos quadros, demodulam os sı́mbolos e desentrelaçam os bits
desfazendo processos realizados no transmissor, os quais são
desenvolvidos de acordo com o preconizado na norma MILSTD-188-110C.
Nesse sentido, o decodificador convolucional é o componente principal desse processo. Embora seu funcionamento
também seja condicionado a elementos do transmissor, como
polinômios geradores e tipo de terminação da treliça (truncado,
terminado em zeros etc.), sua implementação pode variar
conforme o algoritmo adotado para a montagem da treliça e
com o tipo de dado processado pelo decodificador. O algoritmo
mais difundido na literatura em decodificação convolucional,
por oferecer melhor desempenho de detecção por máxima
verossimilhança, é o algoritmo de Viterbi [20]. Como sua
complexidade cresce exponencialmente com a memória (constraint length) do codificador, a aplicação dessa estrutura de
decodificação pode ser inviável em alguns cenários, sobretudo
quando a complexidade computacional é uma figura de mérito
importante. Alternativas comuns são o algoritmo sequencial
proposto por Fano em [21] e o algoritmo BCJR, que é baseado
no critério de maximização a posteriori [22].
Cabe destacar que o decodificador pode receber decisões
hard (binárias) tomadas pelo demodulador acerca dos bits
transmitidos, ou pode receber informações soft, munindo-se
assim de confiabilidades sobre essas decisões. A estratégia
hard simplifica o projeto do decodificador, mas não oferece
ganho significativo de desempenho em cenários de baixa
SNR. Já a estratégia soft pode proporcionar desempenho bem
superior, mas sua implementação passa pelo projeto de um
decisor soft capaz de calcular a razão de verossimilhança (LogLikelihood Ratio - LLR) de cada bit transmitido, o que é
uma tarefa consideravelmente complexa [23]. Alguns trabalhos
na área de decodificação soft focam no desenvolvimento de

algoritmos para simplificar o cálculo analı́tico da LLR [23],
enquanto outros aproximam o cômputo da LLR explorando
propriedades especı́ficas das constelações [24], [25], [26].
Os dois subprocessos descritos nesta seção – subprocessos
de detecção e de decodificação – constituem, portanto, as
duas linhas de investigação sugeridas aos participantes da
competição. Grupos que optarem pelo subprocesso de detecção
poderão investigar um ou mais dos blocos em destaque na
parte superior da Figura 3, enquanto aqueles que decidirem
pelo subprocesso de decodificação poderão focar em um ou
ambos os blocos destacados na parte inferior da figura. Nesse
sentido, o papel dos códigos do receptor, do transmissor e
do canal é formar uma cadeia de recepção de referência de
desempenho (conforme será visto na Seção III) e oferecer
estruturas básicas para ambos os subprocessos, de maneira que
participantes que optarem por um subprocesso foquem em seu
desenvolvimento e aproveitem a estrutura básica do outro.
Os componentes fornecidos para o receptor estão em
códigos-fonte separados, cujos nomes são mostrados em diversos blocos da Figura 3. O filtro de transmissão, por exemplo,
corresponde à função mil110CFiltroCasado() e, como o nome
sugere, implementa um filtro casado ao pulso transmitido – no
caso, o pulso SRRC. Como parâmetros de entrada, ela recebe o
vetor de saı́da do simulador de canal, WattersonOut.AwgnOut,
e o objeto varShapping, o mesmo utilizado no lado da transmissão para a formatação de pulso. A saı́da da função é o vetor
MatchedFilterOut.out, contendo o sinal novamente confinado
em 1500Hz (banda base) após eliminação do ruı́do fora da
banda de passagem. Seu comprimento corresponde ao do vetor
de entrada acrescido das amostras de retardo introduzidas pelo
filtro.
O vetor MatchedFilterOut.out segue a entrada do
sincronizador de quadro, implementado pela função
mil110CSincronismoQuadro().
Por
simplicidade,
o
sincronizador fornecido considera que sempre há transmissão:
ele apenas identifica em que momento ela se inicia. Seu
processamento consiste na correlação do vetor de entrada
com uma parte do preâmbulo, a fim de identificar qual dos
dois componentes de multipercurso do canal ionosférico é
mais forte e, então, sincronizar o resto da cadeia de recepção
em torno desse componente. A saı́da da função é um número
inteiro, FrameStartSample, representando a posição detectada
do primeiro sı́mbolo no vetor MatchedFilterOut.out: quando
o primeiro componente (raio) de canal é predominante, a
posição detectada tende a ser em torno da amostra seguinte
à soma dos retardos introduzidos pelos filtros de transmissão
e recepção; quando o segundo raio é o predominante, a
amostra detectada tende a ser aquela seguinte à soma dos
atrasos dos filtros com o atraso entre os raios do canal. Na
realidade, como se trata de uma correlação, pode ocorrer
uma combinação convexa da posição dos dois componentes
em cenários em que eles estiverem muito próximos (canal
“Bom”), resultando em eventuais posições iniciais no meio
dos dois raios.
Uma vez identificada a amostra de inı́cio da transmissão, ela é repassada, juntamente com o vetor MatchedFilterOut.out, ao amostrador, implementado pela função
mil110CSincronismoSimbolo(). Ele simplesmente realiza a
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amostragem do vetor de entrada na taxa de sı́mbolo – 2400
baud – a partir do ponto entregue pelo sincronizador de quadro.
A saı́da é o vetor SyncSymbolOut.out, com sı́mbolos 8-PSK
complexos. O comprimento desse vetor é igual ao do vetor de
saı́da do transmissor (TxOut.MultiplexOut) acrescido de alguns
sı́mbolos no final, correspondentes ao espalhamento de atraso
provocado pelo canal.
É válido ressaltar que um receptor adequado para ser
utilizado com a norma MIL-STD-188-110C precisa identificar
qual forma de onda (taxa de bits e duração do quadro)
foi transmitida, a fim de configurar corretamente a cadeia
de recepção. Isso seria tarefa de um componente adicional
capaz de extrair essas informações constantes no preâmbulo
– os tribits D mencionados na Seção II-A. Para efeito da
competição, entretanto, essa funcionalidade não foi incluı́da
nos programas disponibilizados, por simplicidade, uma vez
que poucas configurações de transmissão serão objeto de
estudo: forma de onda de 2400 bps com durações de quadro
0,6s (interleaving curto) e 4,8s (interleaving longo). Vale
mencionar que, para repassar informações concernentes a essas
configurações, a maioria das funções do transmissor e do
receptor tem, como parâmetro de entrada, o objeto mil110C.
Após a amostragem, o vetor SyncSymbolOut.out segue para
a entrada do equalizador, que, nos programas disponibilizados para os competidores, foi implementado pela função
mil110CEqualizador(). A saı́da do equalizador é o vetor
EqualizerOut.out, formado por sı́mbolos 8-PSK, em notação
complexa, que representam versões detectadas dos sı́mbolos
presentes na saı́da do transmissor (vetor TxOut.MultiplexOut).
Em seguida, o vetor EqualizerOut.out segue para o bloco
aqui denominado de demultiplexador, implementado pela
função mil110CDemultiplexador(). Diferentemente do multiplexador empregado no lado de transmissão e que reúne três
tarefas principais, o demultiplexador realiza a extração do
payload da estrutura de quadros e desembaralhamento dos
dados contidos no payload, assim, desfazendo duas realizadas
no multiplexador. Isso é feito para deixar disponı́veis, na saı́da
do componente, os sı́mbolos complexos não-demodulados,
com os quais os competidores que optarem por investigar a
decodificação podem desenvolver alguma técnica de decisão
soft (não disponı́vel no código). Esses sı́mbolos de saı́da
do demultiplexador estarão no vetor DemultiplexOut.out, que,
em condições de canal ideal, será idêntico ao vetor auxiliar TxOut.ComplexPSKSymbols, disponibilizado na saı́da do
transmissor especificamente para essa comparação.
A demodulação passa então a ser feita em um componente
à parte, implementado pela função mil110CDemodulador().
Essa função, na realidade, realiza duas tarefas: a de demodulador, recuperando os sı́mbolos PSK reais a partir dos sı́mbolos
complexos da entrada DemultiplexOut.out; e a de demodulador
Gray, recuperando os bits representados pelos sı́mbolos. A
saı́da é o vetor DemodulatorOut.DemapOut, contendo decisões
hard sobre os bits transmitidos e que, em condições de
canal ideal, será idêntico ao vetor TxOut.InterOutMapIn no
transmissor.
Os dois últimos componentes da cadeia de recepção
fornecida são o desentrelaçador (deinterleaver) e o decodificador, representados, respectivamente, pelas funções

mil110CDeinterleaver() e mil110CViterbi(). Vale destacar que
ambos podem processar tanto informações hard, provenientes
do demodulador, quanto informações soft, advindas de um decisor. O desembaralhador simplesmente realiza, sobre o vetor
de entrada, o processamento inverso àquele determinado na
norma MIL-STD-188-110C para a etapa de embaralhamento.
A saı́da é o vetor DeinterleaverOut.out, que, em condições ideais, será idêntico ao vetor TxOut.CodOutInterIn. Finalmente, o
decodificador implementa o algoritmo de Viterbi para decodificar a informação de entrada e disponibilizar os bits na saı́da
ViterbiOut.out, que idealmente será uma versão totalmente
recuperada dos bits transmitidos (vetor TxOut.BitCodIn).
III. C ONFIGURAÇ ÕES DE REFER ÊNCIA PARA A
COMPETIÇ ÃO

Como referência da forma de onda narrowband, 3kHz 1 ,
implementou-se um padrão de comunicação de camada fı́sica
de acordo com a parte principal da norma MIL-STD-188110C [1] que oferece taxa de transmissão de 2400 bps,
modulação 8-PSK e largura de banda de 3 kHz. Foi utilizado
o interleaver na configuração ”LONGO”. O canal simulado
foi o canal “Ruim” da Tabela I (canal CCIR Poor [1]).
Implementou-se um equalizador com realimentação de decisão (DFE - Decision-Feedback Equalizer) utilizando o algoritmo Inverse QR-RLS (IQR-RLS), que é uma variação
numericamente estável do algoritmo Recursive Least Squares
(RLS) [8], [19].
Um dos parâmetros de entrada da função que implementa
o equalizador é o objeto varEqualizer, que carrega variáveis
de ajuste do equalizador e do algoritmo adaptativo: número de
coeficientes diretos e de realimentação, retardo de equalização
e fator de esquecimento. O equalizador opera diferentemente
em dois perı́odos: no perı́odo de treinamento, ele extrai miniprobes do vetor de entrada TxOut.MultiplexOut para treinar
o algoritmo adaptativo; no perı́odo de decisão direta, ele
usa sı́mbolos detectados internamente como referência para
o algoritmo. O parâmetro de entrada que orienta a alternância
entre ambos os perı́odos no tempo correto é o vetor binário
auxiliar TxOut.ProbeInfo, gerado pelo transmissor e cujo formato segue a estrutura de quadro apresentada na Figura 2.
A tı́tulo de ilustração, foram usados 16 coeficientes no filtro
avante do DFE e 5 coeficientes no de realimentação. O fator
de esquecimento do algoritmo IQR-RLS foi 0,975. Finalmente,
para a decodificação convolucional, utilizou-se o algoritmo de
Viterbi com decisão abrupta.
A Fig. 4 apresenta o erro quadrático médio (EQM) na saı́da
do equalizador. Já a Fig. 5 mostra os resultados de BER na
saı́da do equalizador (“sem codificação”) e do decodificador
(“com codificação”) obtidos para uma faixa de razão sinalruı́do (Signal-to-Noise Ratio - SNR), aqui definida como
Es /N o, em que Es é energia média do sı́mbolo e N0 é a
densidade espectral de potência do ruı́do AWGN. Cada ponto
1 A norma permite utilizar larguras de banda maiores, mas para efeito
de simplificação e delimitação de escopo, optou-se nessa competição por
escolher apenas uma forma de onda convencional de 3kHz de largura de
banda. No âmbito do projeto RDS-Defesa, essa forma de onda é denominada
de narrowband, em contraposição as formas de onda wideband que empregam
larguras de banda maiores, de até 24kHz
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da curva é o resultado médio de 5000 transmissões independentes, cada uma destas de um bloco de interleaver longo
(11520 bits) e seus valores são apresentados na Tabela II.
IV. D ETALHAMENTO DO D ESAFIO E C ONSIDERAÇ ÕES
F INAIS
A Estratégia Nacional de Defesa [27] preconiza maior
integração entre as Instituições Cientı́ficas e Tecnológicas
(ICT) civis e militares, indústria e universidade, bem como
uma maior participação dos diversos setores civis da sociedade
brasileira em assuntos de Defesa e de Segurança Nacional.
Há diversos assuntos estratégicos para a área de Defesa
e Segurança Nacional que envolvem temas de pesquisas de
emprego dual, ou seja, que possibilitam aplicações e inovações
voltadas tanto para setores civis quanto militares. Uma área em
que isso ocorre com grande intensidade é o das Comunicações
Sem Fio, amplamente utilizados nos sistemas de comunicações

Sem Codificação
0.15287133
0.08573393
0.04052370
0.02684888
0.01788886
0.00874699
0.00542487

Com Codificação
0.31260504
0.07371936
0.00433143
0.00076856
0.00013356
0.00000752
0.00000163

táticos e estratégicos das Forças Armadas, os quais estão
repletos de questões em aberto que se assemelham aquelas
investigadas em diversas áreas de pesquisas destinadas às
comunicações civis.
Malgrado os competidores sejam incentivados a suplantarem os desempenhos fornecidos como referências, o objetivo
principal de curto prazo desta competição é identificar grupos
de pesquisa interessados em pesquisar assuntos voltados para
a área de Defesa e de se integrar com especialistas das ICT
militares na busca de solução de problemas genuinamente
nacionais, bem como colaborar com a inovação no setor e
com a Base Industrial de Defesa.
Em médio prazo, busca-se criar condições para se estabelecer uma “Rede Nacional de Pesquisa em Comunicação
Estratégicas e Táticas” com os grupos de pesquisa que participarem da competição em comento, cujo fulcro será o de promover a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação autóctone
em áreas sensı́veis das comunicações táticas e estratégicas das
Forças Armadas.
Essa rede terá como objetivos precı́puos ampliar a
cooperação entre academia e ICT militares; difundir na comunidade acadêmica temas estratégicos à área de Defesa e
Segurança Nacional na área de comunicações sem fio (RDS,
Rádio Cognitivo, Redes de Cognição, Cibernética operando
nas faixas de HF, VHF e UHF); promover maior interação
entre Academia - Governo (via ICT militares) - e Indústria.
Propiciando assim melhores condições de aumentar a capacidade tecnológica instalada em nosso paı́s no setor e criando
melhores condições para a geração de inovação.
Para participar da competição os interessados poderão utilizar os programas que serão disponibilizados na página do
evento e que implementam procedimentos de transmissão e
recepção, além do canal de comunicação. Os programas são
implementados em MATLAB em código fechado. Caberá aos
competidores implementar propostas para o processamento de
detecção, cujo elemento principal é o equalizador, ou propostas
voltadas para o processamento de decodificação do código
corretor de erros, e comparar o desempenho das estratégias
propostas com os dados de desempenho de referência Fig. 5
e Tabela II. Tais resultados de desempenho podem ser reproduzidos com os programas disponibilizados.
Vale destacar que os competidores que apresentarem propostas de processamento de detecção devem também incluir,
em seus resultados, curvas de desempenho na saı́da do decodificador. Resultados de pesquisas realizadas no bojo do
projeto RDS-Defesa comprovam que tão importante quanto
as caracterı́sticas de rastreio dos parâmetros do equalizador
e baixa taxa de erro em sua saı́da, são as caracterı́sticas de

cxxvi

correlação dos erros na saı́da do equalizador. Quanto mais
correlacionados forem esses erros piores, em geral, serão os
resultados de desempenho na saı́da do decodificar de canal,
que em última instância é a figura de mérito mais importante
de um sistema de transmissão [28], [13].
Por fim, cabe mencionar que apesar de apenas terem sido
fornecidos resultados de desempenho para o Canal Ruim e
interleaver longo, os competidores são incentivados a apresentarem também resultados de avaliação de desempenho de suas
propostas para os demais tipos de canais e interleaver curto.
As curvas de desempenho de referências para esses cenários
podem ser obtidas com os próprios softwares fornecidos aos
competidores.
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Compressão de Imagens Baseada em Quantização
Vetorial e Transformada Discreta do Cosseno
Fellipe André Lucena de Oliveira e Waslon Terllizzie Araújo Lopes

II. Q UANTIZAÇ ÃO V ETORIAL

Resumo— Este artigo discute a utilização das técnicas de
Quantização Vetorial (QV) e da Transformada Discreta do
Cosseno (DCT) na compressão de imagens, visando avaliar
o desempenho da combinação destas técnicas. Os resultados
de simulação da quantização vetorial dos coeficientes da DCT
mostram que a utilização conjunta das técnicas produz, em
média, menor distorção do que aquela oriunda da aplicação
da QV no domı́nio espacial, para a maior parte das taxas de
codificação avaliadas.

O processo de quantização vetorial de um sinal consiste em
codificar blocos de amostras (i.e., vetores), em vez de amostras
individuais [3]. De forma geral, sobre um vetor aleatório
x = {x0 , x1 , · · · , xk−1 } k-dimensional atua o operador de
codificação Q(·), que associa a x um vetor de reconstrução
y = {y0 , y1 , · · · , yk−1 } que se encontra em um conjunto finito
de N vetores discretos, chamado de dicionário (codebook), em
que N é o número de nı́veis do dicionário. Matematicamente,
pode-se representar a quantização vetorial como

Palavras-Chave— Quantização Vetorial, Transformada Discreta do Cosseno, Compressão de Imagens.
Abstract— This paper discusses the use of Vector Quantization
(QV) and Discrete Cosine Transform (DCT) in image compression, in order to evaluate the performance of the combination of
these techniques. Simulation results concerning the quantization
of the DCT coefficients show that the joint use of the techniques
leads, in average, to a smaller distortion when compared to the
use of QV in the spatial domain, for most part of the considered
coding rates.

y = Q(x).

(1)

O vetor y é escolhido no dicionário e associado a x de tal
maneira que a distorção d(x, y) introduzida pela quantização
seja mı́nima. Um exemplo de medida de distorção entre
vetores é a distância euclidiana, tendo sido esta a medida
utilizada nos experimentos abordados por este trabalho.
Desta forma, em um sistema de comunicações baseado em
quantização vetorial, o sinal a ser transmitido é codificado
pelo emissor através dos ı́ndices dos vetores que introduzem
as menores distorções. O receptor, que possui uma cópia do
dicionário, decodifica então o que foi transmitido e reconstrói
o sinal, obtendo no final um sinal quantizado. Esta forma de
codificação permite uma considerável economia de bits, visto
que vários pixels são representados por um único número, que
assume valores entre 0 e N − 1.

Keywords— Vector Quantization, Discrete Cosine Transform,
Image Compression.

I. I NTRODUÇ ÃO
A codificação e a transmissão eficiente de sinais é importante em diversas aplicações, tais como comunicações móveis,
imagens de satélite, imagens médicas, vı́deo conferência e
comunicações multimı́dia. Muitos destes sistemas apresentam
restrições de largura de banda e/ou de memória, o que exige
que os sinais passem por um processo de compressão, no
intuito de adequá-los aos requisitos de transmissão e armazenamento. Dentro deste contexto estão inclusas as técnicas
de Quantização Vetorial (QV) e Transformada Discreta do
Cosseno (DCT) [1], que possuem o objetivo comum de reduzir
a quantidade de bits necessários para a representação dos
sinais.
Neste trabalho investiga-se se a quantização vetorial dos
coeficientes da transformada produz melhores resultados do
que a quantização vetorial no domı́nio espacial, considerando
uma mesma taxa de codificação. Para isto, são avaliadas
e comparadas as distorções produzidas por cada tipo de
compressão, através de duas medidas objetivas de distorção:
Relação Sinal-Ruı́do de Pico (PSNR – Peak Signal-to-Noise
Ratio) e Similaridade Estrutural (SSIM – Structural Similarity) [2].

III. T RANSFORMADA D ISCRETA

DO

C OSSENO

Para obter a DCT de uma imagem faz-se, usualmente, uma
divisão desta em blocos de N × N pixels e aplica-se uma
transformação dada por


N
−1 N
−1
X
X
(2m + 1)kπ
F (k, j) =
f (m, n) cos
2N
m=0 n=0
(2)


(2n + 1)jπ
cos
2N
em que f (m, n) é a intensidade do pixel na posição (m, n) do
bloco e F (k, j) é o valor do coeficiente da matriz transformada
na posição (k, j) [4]. O resultado desta transformação é uma
matriz de coeficientes representativos de frequências espaciais.
Uma das propriedades da DCT é que o bloco transformado
apresenta maiores amplitudes nos coeficientes iniciais, o que
torna possı́vel o descarte (substituição por 0) dos coeficientes
restantes, os quais carregam menos informação e tem valores
que tendem a ser próximos de 0. É esta propriedade que
permite o uso da DCT para fins de compressão de imagens,

Fellipe André Lucena de Oliveira e Waslon Terllizzie Araújo
Lopes¸ Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal da
Paraı́ba, João Pessoa-PB, Brasil. E-mails: fellipe.oliveira@cear.ufpb.br,
waslon@cear.ufpb.br. Este trabalho foi financiado pelo PIBIC/CNPq.
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pois os coeficientes descartados não precisam ser armazenados
ou transmitidos.
IV. R ESULTADOS
Foram escritos programas em Linguagem C para implementar os algoritmos de QV e DCT, de acordo com o fluxograma
apresentado na Figura 1, em que QV−1 e DCT−1 indicam
as operações inversas da quantização vetorial e transformada
discreta do cosseno, respectivamente. O processo é iniciado
com a aplicação da DCT, que transforma a matriz de pixels
da imagem em uma matriz de blocos 8 × 8 de frequências
espaciais; em seguida, de cada bloco são descartados 44
coeficientes, seguindo a ordem inversa da leitura zig-zag;
Finalmente, os 20 coeficientes que restam em cada bloco são
quantizados vetorialmente. Os passos seguintes são feitos pelo
receptor, no qual os ı́ndices dos vetores são decodificados e
é montada a matriz dos blocos de frequências espaciais. Em
seguida é aplicada a DCT−1 para obter a imagem quantizada.

Fig. 1.

(a) QV.
Fig. 2.

(b) QV+DCT.

Imagem Lena quantizada à taxa de 0,4375 bpp.

Na imagem Lena o uso da QV+DCT apresentou melhor
desempenho em todas as taxas de codificação testadas. Porém,
em testes feitos com um conjunto maior de imagens (Airplane,
Boat, Frog, Godhill e Mandrill), verificou-se que essa vantagem nem sempre ocorre para as taxas mais altas. A Tabela II
apresenta o comportamento médio dos ganhos obtidos com o
uso da QV+DCT comparada à QV para os experimentos feitos
com Lena e essas imagens adicionais. Especificamente, houve
uma perda de 0,09 dB na PSNR para a taxa de 0,6250 bpp.

Etapas da compressão, codificação e decodificaç ão.

TABELA II
G ANHOS M ÉDIOS DE PSNR E SSIM.

Como os primeiros coeficientes dos blocos transformados
pela DCT têm maior influência na qualidade final da imagem,
optou-se por utilizar dicionários maiores e dimensões dos
quantizadores menores para eles. A escolha do número de
nı́veis do dicionário de cada grupo de coeficientes foi feita
de maneira a obter taxas de codificação finais iguais àquelas
obtidas com as compressões que utilizaram apenas QV no
domı́nio espacial, para permitir uma comparação justa entre
imagens comprimidas por QV e as imagens submetidas à
QV+DCT através das medidas de distorção.
Na Tabela I podem ser observados os valores de PSNR e
SSIM obtidos para a compressão da imagem Lena (256×256,
8 bpp) considerando várias taxas de codificação para ambos
os tipos de compressão.

R(bpp)
0,3125
0,3750
0,4375
0,5000
0,5625
0,6250

V. C ONCLUS ÕES

TABELA I

0,3125
0,3750
0,4375
0,5000
0,5625
0,6250

QV
PSNR (dB)
25,55
26,25
26,88
27,33
27,85
29,94

SSIM
0,70
0,74
0,78
0,80
0,82
0,90

SSIM
0,04
0,06
0,09
0,04
0,03
0,01

Em se tratando da codificação de imagens digitais, este
trabalho mostrou que a combinação da quantização vetorial
com a transformada discreta do cosseno apresenta melhor desempenho quando comparada a utilização da QV no domı́nio
espacial. Como trabalhos futuros os autores pretendem analisar o desempenho da transformada wavelet no processo de
codificação de imagens.

VALORES DE PSNR E SSIM OBTIDOS PARA IMAGEM L ENA .
R (bpp)

PSNR (dB)
0,37
0,56
1,03
0,52
0,36
-0,09

QV+DCT
PSNR (dB)
SSIM
26,41
0,79
27,52
0,84
28,71
0,89
28,92
0,88
29,58
0,90
30,24
0,92
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A qualidade subjetiva da imagem também foi melhorada.
Isto pode ser visualizado na Figura 2 que apresenta duas
imagens Lena quantizadas a uma taxa de 0,4375 bpp. Nesta
taxa foi obtida a maior diferença de qualidade entre os dois
esquemas de compressão considerando os valores de PSNR e
SSIM.
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Estudo da NMF auxiliada por partitura aplicada à
separação de sons de instrumentos musicais
André O. Françani e Magno T. M. Silva

necessário que Nm ≥ Nf , ou seja, o número de sensores deve
ser maior ou igual ao número de fontes [2].
Considerando a mistura de sons de instrumentos musicais,
foi proposto em 2012 um método de separação baseado na
fatoração de matrizes não negativas auxiliada por partitura (SINMF – score-informed non-negative matrix factorization) [3],
[4]. Este artigo tem por objetivo comparar a SI-NMF, descrita
na seção seguinte, com o infomax e o JADE para separação
de sons de instrumentos musicais. Descrições dos algoritmos
de ICA podem ser encontradas, por exemplo, em [1], [2].

Resumo— Recentemente, a fatoração de matrizes não negativas
auxiliada por partitura (SI-NMF – score-informed non-negative
matrix factorization) tem sido utilizada para separação de sons de
instrumentos musicais. Considerando essa aplicação, apresenta-se
neste artigo uma comparação entre a SI-NMF e dois algoritmos
de separação de fontes baseados na análise de componentes
independentes (ICA – independent component analysis): o infomax (information-maximization) e o JADE (joint approximate
diagonalization of eigenmatrices).
Palavras-Chave— Separação cega de fontes, análise de componentes independentes, fatoração de matrizes não negativas,
processamento de sinais musicais.
Abstract— Recently, score-informed non-negative matrix factorization (SI-NMF) has been used for separation of sounds of
musical instruments. Considering this application, we compare in
this paper the SI-NMF method with two blind source separation
algorithms based on independent component analysis (ICA):
infomax (information-maximization) and JADE (joint approximate
diagonalization of eigenmatrices).

II. A T ÉCNICA SI-NMF
×N
Dada uma matriz V ∈ RM
com elementos não negati+
vos, a NMF busca encontrar a decomposição V ≈ V̂ = WH,
×K
K×N
em que W ∈ RM
e H ∈ R+
, ambas de elementos
+
não negativos, que melhor aproxima WH a V. O algoritmo
se desenvolve a partir da minimização de uma medida de
distância, como por exemplo, a divergência de KullbackLeibler definida como
!
M X
N
X
Vm,n
− Vm,n + V̂m,n , (1)
DKL =
Vm,n ln
V̂m,n
m=1 n=1
em que Vm,n representa o elemento (m, n) da matriz V. Para
garantir que os elementos de W e H sejam sempre não negativos, considera-se o método do gradiente descendente com
um passo de adaptação especı́fico na minimização de DKL , o
que leva às seguintes
[4]
  regras de atualização multiplicativas
 

Keywords— Blind source separation, independent component
analysis, non-negative matrix factorization, music signal processing.

I. I NTRODUÇ ÃO
A Fig. 1 ilustra o problema de separação cega de fontes,
cujo objetivo é obter o vetor y = Sx contendo as estimativas
das Nf fontes, agrupadas no vetor s = [s1 , · · · , sNf ]T . Para
isso, deve-se ajustar a matriz de separação S utilizando o vetor
observável x = [x1 , · · · , xNm ]T = Ms, que contém amostras
de Nm misturas geradas pela matriz M [1], [2].
s1

x1

s2

x2

s3
sNf
Fig. 1.

M
..
.

x3
..
.
xNm

y1

W ← W⊙

..
.

HT

WT

H ← H⊙

V
V̂

, (2)
JHT + εLw
WT J + εLh
em que ⊙ denota a multiplicação elemento a elemento de
matrizes, as divisões que aparecem em (2) também são feitas
elemento a elemento, ε é uma constante utilizada para evitar
a divisão por zero, J, Lw e Lh são matrizes com elementos
iguais a um e possuem dimensões M × N , M × K e K × N ,
respectivamente. Em geral, W e H são inicializadas de
maneira aleatória com elementos não negativos.
Quando se aplica a NMF à separação de sinais musicais, é
comum utilizar restrições nas inicializações de W e H, provenientes da partitura. A NMF que considera essas restrições é
denotada aqui por SI-NMF (score-informed-NMF). A partitura
é representada pelo arquivo MIDI (musical instrument digital
interface) da música, que, por sua vez, contém as frequências
fundamentais das notas e os instantes de tempo em que elas
são executadas. Na SI-NMF, a matriz V é inicializada com o
espectrograma de magnitude da música (mistura), calculado
com a transformada de Fourier de curto prazo (STFT –
short-time fourier transform). A matriz W é inicializada de
maneira harmônica, isto é, o elemento (m, k) dessa matriz é

y2
S

V
V̂

y3
yNf

Diagrama simplificado de separação de fontes.

Um dos métodos mais conhecidos para separação de fontes
é o da análise de componentes independentes (ICA), que tem
como hipótese a independência das fontes [1], [2]. Diferentes
critérios de independência levam a diferentes algoritmos. O
infomax maximiza a entropia conjunta das fontes utilizando o
método de ascensão do gradiente estocástico e uma adequada
função não linear g(y) [1], [2]. Em contrapartida, o JADE
não necessita da função g(y), pois faz o uso de estatı́sticas
de ordem superior e busca a independência das fontes pela
diagonalização conjunta de matrizes de cumulantes [1], [2].
Para que esses algoritmos consigam recuperar as fontes, é
André O. Françani e Magno T. M. Silva, , Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, e-mails: {andre.francani,
magno.silva}@usp.br. Este trabalho foi financiado pela FAPESP (2015/25992-1) e CNPq (304275/2014-0).
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P Nh
inicializado como Wm,k = n=1
ϕ m − nf0k , em que ϕ(·)
corresponde ao espectro de magnitude da janela de análise,
f0k é a frequência fundamental da coluna k e Nh o número
de harmônicos da frequência fundamental. A matriz H é
inicializada com informações temporais, ou seja, se atribui
valor um no intervalo de tempo em que a nota é tocada e
zero quando ela não é tocada [4]. O esquema geral da SINMF é mostrado na Figura 2. Observa-se que é necessário
conhecer o arquivo MIDI dos instrumentos da mistura, pois
suas informações são usadas para inicializar as matrizes Wi,0
e Hi,0 e gerar os sinais sintetizados de cada instrumento
i separadamente. O espectrograma de magnitude do som
sintetizado do instrumento i é usado como matriz Vi,sint
na fase de aprendizagem. Utilizando essas inicializações, a
NMF é executada, obtendo-se as matrizes Wi,1 e Hi,1 de
cada instrumento. Essas matrizes são então concatenadas e
utilizadas na fase de separação. Nessa fase, a matriz V
corresponde ao espectro de magnitude da mistura. Executandose novamente a NMF, as matrizes W e H são obtidas. Em
seguida, calcula-se a máscara de Wiener de cada instrumento
i dada por Mi = Wi Hi /(WH) em que a divisão é feita
elemento a elemento e as matrizes Wi e Hi são extraı́das das
matrizes W e H a partir de informações do arquivo MIDI.
Calcula-se Yi = Mi X para cada instrumento, em que X é o
espectrograma complexo da mistura. Por fim, calculando-se a
STFT inversa de Yi , consegue-se obter os sinais yi de cada
instrumento no tempo [4].
MIDI

Wi,0
Hi,0

fagote
clarinete
flauta
trompa
oboé

Yi

SDR (dB)
infomax
39,338
26,094
26,575
35,569
37,337

SDR (dB)
JADE
34,252
37,240
31,619
31,487
33,799

SDR (dB)
SI-NMF
11,558
13,168
15,986
10,657
5,5981

IV. C ONCLUS ÕES
Deste estudo, observa-se que a SI-NMF depende de vários
fatores para estimar as fontes: (1) a disponibilidade do arquivo
MIDI, (2) a necessidade de um sintetizador para sintetizar
os sons a partir das informações da partitura, (3) a adequada
escolha dos parâmetros da STFT e (4) a sincronização entre
a partitura e os sinais sintetizados e gravados. O item (4)
é essencial para se obter um bom resultado de separação,
o que exige técnicas adicionais de sincronismo quando isso
não ocorre [3]. Em contrapartida, o infomax necessita apenas
do conhecimento prévio das distribuições de probabilidade
das fontes para a correta escolha da função não linear g(y)
e o JADE não necessita desse conhecimento prévio. Pelos
resultados de simulação, observa-se que os algoritmos de ICA
podem apresentar um desempenho superior à SI-NMF com
um custo computacional da mesma ordem de grandeza. Diante
disso, cabe questionar a vantagem de se usar a SI-NMF dados
o desempenho inferior em alguns casos e a quantidade de
informações necessárias para realizar a separação.
R EFER ÊNCIAS

Wi,1 Fase de
Fase de
aprendizagem Hi,1 separação
STFT
inversa

OBTIDOS COM OS ALGORITMOS DE SEPARAÇ ÃO .

Instrumento

V

yi
Fig. 2.

TABELA I
VALORES DE SDR

Vi,sint

Sinal
sintetizado
Inicialização

na tabela correspondem ao melhor desempenho utilizandose uma análise subjetiva realizada com 29 pessoas, que não
tinham envolvimento com áudio e/ou música. Nessa análise, os
voluntários ouviam o sinal original e depois escolhiam o áudio
que julgavam mais próximo do mesmo sem saber o método
utilizado na separação. Analisando a Tabela I, é possı́vel
concluir que, nem sempre o maior valor de SDR coincide
com o melhor resultado da análise subjetiva, já que a SINMF apresenta o melhor desempenho para a flauta e a trompa
e o algoritmo JADE para o fagote e o oboé. Observando
os sinais estimados no tempo, nota-se que há uma distorção
quando comparados aos sinais originais. Esse fato será melhor
investigado em um trabalho futuro. O formulário utilizado
na análise subjetiva, os sinais originais e os separados estão
disponı́veis em [5]. Cabe observar que há diversos fatores que
interferem na estimativa da SI-NMF, tais como a adequada
escolha de parâmetros nas operações STFT e STFT inversa,
a correta escolha do número de iterações na NMF para que
a aproximação seja boa o suficiente e, principalmente, a
sincronização entre a partitura e os sinais [4].

WH
Máscara i

SI-NMF para recuperação do som do instrumento i.

III. S IMULAÇ ÕES
A avaliação dos métodos de separação foi feita por meio
da razão fonte/distorção (source-to-distortion ratio – SDR)
definida como SDR = 10 log10 (ksalvo k2 /ky − salvo k2 ), em
que k·k corresponde à norma Euclidiana e salvo e y representam
o sinal a ser estimado e o sinal estimado, respectivamente [2].
A base de dados utilizada na comparação é um arranjo para
um quinteto de sopros de madeira, composto originalmente
por Ludwig Von Beethoven para um quarteto de cordas
(op.18 n.5, III. Andante Cantabile, var. V.) [4]. A mistura
(música) considerada se encontra em perfeito sincronismo com
o arquivo MIDI correspondente. O espectrograma do sinal
foi obtido por meio de uma janela Hanning de 4096 pontos
(93ms), frequência de amostragem fa = 44,1 kHz e 87,5%
de sobreposição. A inicialização harmônica da matriz W teve
como parâmetro Nh = 50 e a inicialização temporal da matriz
H teve como parâmetros ti = tf = 100 ms (ver [4] para
mais detalhes sobre esses parâmetros). Utilizaram-se também
o JADE e o infomax [função g(y) sigmoidal e passo de
adaptação µ = 0,001].
Os valores de SDR se encontram na Tabela I, cujos melhores
resultados estão marcados em negrito. Os valores sublinhados

[1] A. Hyvärinen, J. Karhunen, and E. Oja, “Independent Component
Analysis”, John Wiley & Sons, Inc., 2001.
[2] J. M. T. Romano, R. Attux, C. C. Cavalcante, and R. Suyama, Unsupervised Signal Processing: Channel Equalization and Source Separation,
CRC Press, Inc., Boca Raton, 2010.
[3] E. Vincent, N. Bertin, R. Gribonval, and F. Bimbot, “From blind to
guided audio source separation: How models and side information can
improve the separation of sound,” IEEE Signal Processing Magazine,
vol. 31, no. 3, pp. 107–115, May 2014.
[4] J. Fritsch, “High quality musical audio source separation”, M. S. thesis,
UPMC/IRCAM/TELECOM Paris-Tech, Paris, França, 2012.
[5] Resultado da simulação com o arranjo para um quinteto de sopros de madeira: www.lps.usp.br/magno/matlab/francani/quinteto.htm.
Página web acessada em 12/04/2017.
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Superpositions of Bessel Beams and Optical Force
Modeling in Python
Ivan E. L. Rodrigues, Carlos H. Silva Santos, Leonardo André Ambrosio.
possibilidade de descrever o espalhamento de um feixe incidente
arbitrário, requerendo o cálculo de coeficientes conhecidos
como coeficientes de fatores de forma (Beam-shape Coefficients
ou BSC). Isso, por consequência e na ausência de soluções
analíticas para os BSCs, requer um elevado poder
computacional para resolver esses cálculos que passam a contar
com integrais duplas e triplas em coordenadas esféricas. Um
feixe de luz alternativo e recentemente introduzido no quadro de
trabalho da GLMT ficou conhecido como Frozen Wave (FW)
[1], construído a partir da superposição discreta de feixes de
Bessel (FBs) de mesma frequência e com diferentes números de
onda longitudinais.

Resumo—A complexidade lógica e matemática requerida nas
modelagens do eletromagnetismo computacional demandam o
desenvolvimento de ferramentas que possibilitem o processamento
numérico. Nesta área do conhecimento vem sendo estudada a
Teoria Generalizada de Lorenz-Mie (GLMT – Generalized
Lorenz-Mie Theory), a qual possibilita descrever o espalhamento
de luz criada a partir de partículas ideais atingidas por um laser
Gaussiano. Apresentamos então uma nova ferramenta para
atender esta complexa tarefa de modelagem numérica em relação
a GLMT, especialmente no tema de feixes de Bessel, e voltadas aos
cálculos de forças ópticas utilizando a linguagem Python e seus
recursos.
Keywords— Eletromagnetismo Computacional, Métodos
Numéricos, Teoria Generalizada de Lorenz-Mie, Forças Ópticas,
Feixes de Bessel, Linguagem Python.

I.

FWs vêm sendo aplicadas na construção de novos lasers para
sistemas de telecomunicações fotônicos, para a detecção,
aprisionamento e manipulação de moléculas biológicas ou
outras aplicações que estejam diretamente relacionadas às
emissões direcionais de átomos e moléculas fotônicas [2].
Nesse trabalho, construímos a teoria a partir da definição de
uma função computacional (def) para se estabelecer o
comportamento dos coeficientes constantes 𝐴𝑞 (1).

INTRODUÇÃO

O Eletromagnetismo Computacional é uma área que requer
sofisticados recursos computacionais por haver soluções, tanto
analíticas
quanto
numéricas, que são
complexas
matematicamente. Também, nesse contexto, destaca-se sua
natureza multidisciplinar envolvendo Física, Matemática e
Computação que, por consequência, requerem profissionais
qualificados para o desenvolvimento. Além disso, sob a
perspectiva computacional, passam a ser necessários recursos
computacionais que simplifiquem o cotidiano desses
profissionais e a capacitação de novos membros das equipes.

1

2𝜋𝑞
𝑧
𝐿

𝑑𝑧

(1)

sendo que 𝐿 é a distância máxima para o padrão de intensidade
desejado da FW no eixo de propagação 𝑧, 𝑘𝑧0 é o número de
𝑛
2𝜋𝑞
onda longitudinal para 𝑞 = 0 dado por 𝑘𝑧𝑞 = 𝑖 (𝑄 +
),
𝑛𝑟

Todas essas afirmações se enquadram com a Teoria
Generalizada de Lorenz-Mie (GLMT – Generalized Lorenz-Mie
Theory), a qual possibilita descrever o espalhamento de luz
criada a partir de partículas esféricas atingidas por um feixe
Gaussiano, de Bessel ou de perfil espacial arbitrário. Para isso,
esse trabalho apresenta uma nova ferramenta (toolbox) para
atender essas modelagens numéricas tidas como complexas e
voltadas aos cálculos de forças ópticas utilizando a linguagem
Python e seus recursos. Para tanto a seção II traz uma breve
descrição numérica da GLMT em Frozen Waves e cálculos de
força óptica. A seção III a modelagem e os resultados numéricos
obtidos com o desenvolvimento aqui proposto. Por fim, a quarta
e última seção traz as considerações finais e os trabalhos em
desenvolvimento por essa equipe.
II.

𝐿

𝐴𝑞 = ∫−𝐿 𝐹(𝑧)𝑒 𝑘𝑧0𝑧 𝑒 𝑖
𝐿

𝐿

onde 𝑛𝑖 e 𝑛𝑟 são, respectivamente, a parte imaginária e real do
índice de refração do meio externo e Q é um parâmetro constante
da FW (relacionado ao grau de paraxialidade e de concentração
radial de campo). A função 𝐹(𝑧) varia dependendo do tipo de
FW que está sendo tratada, podendo ter comportamento
constante, exponencial, dentre outras descritas em [1]. Pelo
comportamento constante dos 𝐴𝑞 ′𝑠 e seu uso frequente em
outras equações na análise de FWs e BSCs, são utilizados os
recursos de “listas” do Python para criar uma sequência dos
coeficientes de 𝑞 entre –N e N (N = 15). Para tanto, a equação
em coordenadas cilíndricas (,,z) da componente transversal do
campo elétrico de uma FW deslocada ao longo do eixo z por z0,
incidente sobre uma partícula centrada na origem, é dada por

   , z; t   ei0t e

FROZEN WAVES E FORÇAS ÓPTICAS COM FEIXES DE
BESSEL

 iQ  z  z0 

N



q  N

A Teoria Generalizada de Lorenz-Mie (GLMT –
Generalized Lorenz-Mie Theory) possibilita descrever o
espalhamento de luz criado a partir de partículas esféricas
homogêneas ou heterogêneas (multi-camadas) quando atingidas
por um campo óptico de perfil espacial arbitrário (Gaussiano, de
Bessel, etc.).
De forma sucinta, ao se considerar partículas de tamanho
arbitrário e relacionando-a com equações de Maxwell, surge a

e

Aq J 0  k  q  

(2)

 i  2 q L  z  z0   ik zq z

e

Em (2), 𝐽0 (. ) é a função de Bessel 𝐽𝜈 (𝑥) com 𝜈 = 0 (que é
acessada pela função mpmath.besselj(v,x) na biblioteca Sympy),
𝜔0 é a frequência angular no meio externo e 𝑘𝜌𝑞 é o número de
onda radial. Nesse contexto, esse trabalho apresenta o uso do

1
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Linguagem de Programação Python para a modelagem de FBs e
FWs, com o necessário cálculo dos BSC. Estes coeficientes que
são divididos entre transverso elétricos (TE) e transverso
magnéticos (TM) e têm suas formas exatas e aproximadas a
partir de vários métodos. Como exemplo para este artigo,
apresentamos apenas as expressões para modos TM, a partir da
forma exata (exa) obtida em [3] e da aproximação localizada
integral (ila) em [4]:
,𝑒𝑥𝑎
= −(−1)
𝑔𝑛𝑚,𝑇𝑀

(𝑚−|𝑚|)
(𝑛−𝑚)!
2

(𝑛+|𝑚|)!

∑𝑁
𝑞=−𝑁

𝐴𝑞

×

cos 𝛼𝑞
× [𝜏𝑛𝑚 (𝛼𝑞 )

{𝑖 𝜈−𝑚+1 𝑒 𝑖(𝜈−𝑚+1)𝜙0 𝐽𝜈−𝑚+1 (𝜌0 𝑘 sin 𝛼𝑞 )
+ (3)
𝑚𝜋𝑛𝑚 (𝛼𝑞 )] + 𝑖 𝜈−𝑚−1 𝑒 𝑖(𝜈−𝑚−1)𝜙0 𝐽𝜈−𝑚−1 (𝜌0 𝑘 sin 𝛼𝑞 ) ×
[𝜏𝑛𝑚 (𝛼𝑞 ) − 𝑚𝜋𝑛𝑚 (𝛼𝑞 )]}𝑒 𝑖𝑘𝑧𝑞 𝑧0
,𝑖𝑙𝑎
=
𝑔𝑛𝑚,𝑇𝑀

𝑚
𝑍𝑛

2

𝑖𝑘𝑧𝑞 𝑧0
∑𝑁
×
𝑞=−𝑁 𝐴𝑞 𝑒

[𝐽1+𝑚 (𝜛𝑞 )𝐽1+𝑚−𝜈 (𝜌0 𝑘 sin 𝛼𝑞 )𝑒 −𝑖(1+𝑚)𝜙0 +
𝐽−1+𝑚 (𝜛𝑞 )𝐽−1+𝑚−𝜈 (𝜌0 𝑘 sin 𝛼𝑞 )𝑒 −𝑖(−1+𝑚)𝜙0 ] ×

IV.

(4)

Ambas as versões de BSCs em (3) e (4) dependem dos
números inteiros 𝑚 e 𝑛 (– 𝑛 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛) , além da posição
relativa do feixe, (𝜌0 , 𝜙0 , 𝑧0 ). Além disto, 𝛼𝑞 é o ângulo de
axicon do q-ésimo FB que compõe a FW. 𝜋𝑛𝑚 (_) e 𝜏𝑛𝑚 (_) são
funções generalizadas de Legendre, 𝑍𝑛𝑚 um fator dependente
apenas de n e m, e 𝜛𝑞 = (𝑛 + 0,5) sin 𝛼𝑞 [5]. Na próxima seção
são apresentados com mais detalhes a metodologia de
desenvolvimento e alguns resultados.
III.

CONCLUSÕES

Apesar do rigoroso formalismo matemático e
multidisciplinaridade envolvida nesta tarefa, a linguagem
Python demonstrou, durante o curso deste trabalho, uma alta
precisão e flexibilidade para os casos estudados, o que permitiu
uma satisfatória análise e modelagem em eletromagnetismo
computacional como esperado. Além disto também provou parte
do potencial da linguagem para questões relacionadas tal área.
Entretanto é preciso considerar o poder de processamento
necessário para tais simulações, o que implica na possível
necessidade
de
implementação
de
recursos
de
multiprocessamento.
Seria importante futuramente analisar o tempo de
compilação e execução do código em comparação com o mesmo
código transcrito em outras linguagens computacionais como
Mathematica ou Fortran para uma melhor análise de
otimização, assim como testes das forças óticas do BB e torque
ópticos. Também deve-se analisar os possíveis conflitos entre as
várias bibliotecas usadas, um problema que foi recorrente
durante o trabalho, visto que os arrays do Numpy não são aceitos
em certas funções do Sympy, assim como os mpfs, uma classe
de objetos numéricos reais gerados por funções do Sympy, não
são aceitos em certas funções do Numpy. Entretanto, pelo fato
de que ambas as bibliotecas têm funções importantes e distintas
no código, percebe-se uma grande dificuldade em restringir a
escrever com apenas uma delas.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

A inclusão das bibliotecas Scipy oferece comandos com foco
para a área científica como valor de constantes, equações
recorrentes dentre outros, além de Sympy, biblioteca avançada
de matemática e de boa precisão, Matplotlib para a modelagem
de gráficos e tabela e Numpy com recursos para os métodos
numéricos e a organização de dados em forma de arrays. Todas
elas estão no pacote Anaconda, disponível gratuitamente online
(Fig. 1).
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[1]
Fig. 1.

Esquemático código Python com suas bibliotecas para uma FW.

Para lidar com os somatórios extensos das equações (4) e (5),
foi usado um loop em for que consiste do uso de uma estrutura
de repetição para iterar uma sequência de comandos um número
arbitrário de vezes, neste caso igual ao número de itens em 𝑞 ∈
[−𝑁, 𝑁], e o resultado de cada iteração é somado a uma variável
que é ao fim de todo o loop apresentado como resultado do
somatório.
Para validar a transcrição das equações (3) e (4) efetuamos
diversos testes com diferentes configurações de FWs e valores
de 𝑛, 𝑚, 𝜌0 , 𝜙0 , 𝑧0 . Por exemplo, no gráfico a seguir,
reproduzimos com sucesso o gráfico da figura 1 de [5] nas
,𝑒𝑥𝑎
mesmas condições, além de compará-lo com 𝑔𝑛𝑚,𝑇𝑀
.
Fig. 2.

1
𝑔𝑛± ,𝑇𝑀

exatos e aproximados para uma FW constante e com 𝜈 = 0.
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Detecção de Eventos Sonoros para Sistemas de
Segurança
Tito Caco Curimbaba Spadini e Ricardo Suyama

extraı́das as Features Zero-Crossing Rate (ZCR), Root Mean
Square (RMS), Brightness, Spread, Skewness, Kurtosis, entropia,
Spectral Flatness Measure (SFM) e Mel Frequency Cepstral
Coefficient (MFCC) de cada áudio, totalizando 21 Features,
visto que o MFCC envolve 13 coeficientes.
Para a classificação dos trechos de áudio foram utilizadas 4
abordagens: LDA, QDA, Decision Tree e KNN em conjunto
com um Wrapper [8] baseado em Greedy Forward Search
para selecionar a melhor composição de Features para o Input.
Após o Wrapper encontrar a melhor composição de Features,
foram feitos testes com diferentes composições de áudios de
entrada que não compunham as bases utilizadas nas etapas de
treinamento e validação.

Resumo— O presente trabalho visa investigar técnicas para
classificação de eventos sonoros atı́picos para sistemas de
segurança baseados no monitoramento por meio do som
ambiente. Para isso, são comparadas diferentes técnicas de
classificação, considerando a acurácia e o tempo de classificação,
com o intuito de encontrar as mais vantajosas para cenários
de vigilância, minimizando a possibilidade de eventos relevantes
passarem despercebidos. Foram confrontadas técnicas de LDA,
QDA, Decision Tree e KNN. Os resultados obtidos indicam que
o KNN é a técnica mais indicada para as finalidades descritas.
Palavras-Chave— Processamento Digital de Sinais, Processamento Digital de Áudio, Aprendizagem de Máquinas, Reconhecimento de Padrões, Sistema de Vigilância.
Abstract— This work aims to investigate different techniques
for the classification of atypical sound events, considering the
accuracy and classification time, in order to find which of these
techniques are most advantageous for surveillance scenarios,
minimizing the possibility of relevant events to go unnoticed.
LDA, QDA, Decision Tree and KNN techniques were compared.
The results obtained indicate that the KNN is the most indicated
classification method for the purposes described.

Features
ZCR

Extração de

Áudio 1

SFM

Áudio 2

Features

MFCC

Áudio N

Subconjunto
Candidato

I. I NTRODUÇ ÃO

1
2

Selecionado
Aleatoriamente

A área de segurança demanda aprimoramentos que culminem
em maiores precisão e velocidade na identificação de eventos
de risco. A partir de técnicas de reconhecimento de padrões é
possı́vel identificar tais situações através do áudio do ambiente
vigiado. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é
investigar técnicas de classificação de padrões que permitam
a classificação correta de eventos sonoros - como Linear
Discriminant Analysis (LDA) [1], Quadratic Discriminant
Analysis (QDA), Decision Tree [2] e k-Nearest Neighbors
(KNN) [3] - a fim de encontrar a soluções que proporcionem
maiores precisões e velocidades.

Teste de
Classificação

FC
M

SF
M
RM
S

ZC
R

C

Keywords— Digital Signal Processing, Digital Audio Processing,
Machine Learning, Pattern Recognition, Surveillance System.

Divisão da
Base de Áudios

RMS

Treinamento
Validação

N

Escolha do

Features

melhor Feature

selecionados

Teste

Teste
Final

Resposta
Fig. 1. Passos do trabalho, desde a base de áudios até a resposta (classificador
treinado com os Features selecionados).

No diagrama da Fig. 1 é possı́vel ver os passos ao longo do
desenvolvimento do projeto.

II. D ESENVOLVIMENTO
Os testes foram realizados com uma base de milhares de
amostras de áudios, obtidas de diferentes bases gratuitas, como
freesound [4], soundbible [5] e freesfx [6], com 4 categorias:
“casual” (sem qualquer evento de risco), “explosão”, “tiro” e
“sirene”. Os áudios foram gravados em padrão Mono, 16 kHz,
8-bit Signed em WAV e separados em grupos de treinamento,
validação e teste. Com o auxı́lio da MIRtoolbox [7], foram

III. R ESULTADOS E D ISCUSS ÃO
A Tabela I oferece uma visão global dos classificadores
abordados neste trabalho nos quesitos acurácia e tempo
de classificação. Por ela, podemos constatar a discrepante
diferença de acurácia (de mais de 20%) entre os classificadores
LDA e KNN, bem como o Tree ter se apresentado como
aproximadamente 82% mais rápido que o KNN.
Conforme mostra a Tabela I, o classificador Tree se destacou
pela sua velocidade de classificação e o classificador KNN se
destacou por sua acurácia elevada.

Tito Caco Curimbaba Spadini e Ricardo Suyama. Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do
ABC, Santo André-SP, Brasil, E-mails: tito.caco@aluno.ufabc.edu.br, ricardo.suyama@ufabc.edu.br. Trabalho parcialmente financiado pelo CNPq.
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TABELA I
D ESEMPENHO DOS CLASSIFICADORES EM TERMOS DE ACUR ÁCIA E
INTERVALO M ÉDIO DE TEMPO PARA REALIZAR UMA CLASSIFICAÇ ÃO (∆T).
∆T [ms]
3.5 ± 0.30
3.1 ± 0.26
1.8 ± 0.17
9.9 ± 0.83

Classificador
LDA
QDA
Tree
KNN

se conferir o histograma de distribuição da acurácia (Fig. 3),
que exibe um comportamento de considerável estreitamento,
indicando elevada confiabilidade de sua acurácia.

Acurácia [%]
70.12 ± 0.88
76.19 ± 0.93
81.72 ± 0.74
90.47 ± 0.64

IV. C ONCLUS ÕES
Este trabalho indica que, para fins de classificação de
situações de potencial risco à segurança com base no áudio
ambiente, após terem sido confrontadas as técnicas de LDA,
QDA, Decision Tree e KNN, o classificador KNN exibiu a
maior acurácia, enquanto a Decision Tree exibiu o menor tempo
de classificação. Em futuros trabalhos, pretende-se estudar o
comportamento de misturas de classificadores e confrontar os
resultados obtidos com os deste trabalho.

Alvo

O classificador Decision Tree exibiu acurácias relativamente
baixas para as categorias 0 (“casual”) e 1 (“explosão”), além
de uma elevada taxa de misclassifications para o grupo em
que a categoria “casual” é a predição, sendo que este é o
grupo de maior preocupação. As misclassifications deste grupo
representam os eventos que realmente se tratam de riscos, mas
que foram classificados como inócuos, o que pode ser entendido
como o pior cenário possı́vel. Porém, esse classificador se
mostrou muito eficiente na classificação da categoria 2 (“tiro”).
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84.73% 88.77% 96.73% 96.02%

Fig. 2.

Matriz de confusão do classificador KNN.

A matriz de confusão do KNN (Fig. 2) mostra um classificador bem mais confiável por conta de suas maiores acurácias,
sobretudo quanto ao grupo de maior risco, onde eventos de
verdadeiro risco são erroneamente classificados como “casual”.
4

104

3.5

Ocorrências

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

Acurácia
Fig. 3.

Histograma de distribuição da acurácia do classificador KNN.

Para comprovar a confiabilidade do classificador KNN, pode-
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Um estudo sobre separação não supervisionada
de misturas convolutivas
Renan D. B. Brotto

João M. T. Romano

filtradas das fontes originais, dando origem, portanto, a um
segundo problema: a desconvolução não-supervisionada [1],
como é ilustrado na Figura 3:

Resumo— Este trabalho apresenta os resultados de um estudo
de separação de misturas convolutivas via descorrelação, tanto
linear quanto não linear. Estas duas estratégias também foram
empregadas para a desconvolução, de modo a explorar a dualidade entre estes dois problemas.
Palavras-Chave— Processamento não supervisionado de sinais,
Misturas convolutivas, Desconvolução.
Abstract— This paper presents the results of a study in separation of convolutive mixtures by means of linear and nonlinear
decorrelation. These techniques have also been applied to the
problem of channel deconvolution, exploring the duality between
these two fields.

Fig. 3.
Diagrama simplificado do problema de desconvolução nãosupervisionada.

onde h[n] representa o canal responsável pela distorção sobre
o sinal s[n] e w[n] é o filtro que realizará a desconvolução.
De maneira simples, a separação de fontes busca eliminar
a interferência entre dois (ou mais) sinais, enquanto que a
desconvolução busca suprimir o efeito de uma amostra sobre
outra de um mesmo sinal. À vista deste fato, existe uma
dualidade entre os dois problemas, de modo que soluções para
um deles podem ser empregadas na resolução do outro, tal
como explorado neste trabalho.

Keywords— Unsupervised signal processing, Convolutive mixtures, Deconvolution.

I. I NTRODUÇ ÃO
O problema da separação de fontes consiste em recuperar
sinais distintos, que foram combinados através de um sistema,
a partir de amostras dessas misturas [1], [2]. O problema
pode ser então formulado modelando-se o sistema misturador
como um sistema com múltiplas entradas e múltiplas saı́das
(MIMO):

Fig. 1.

II. M ETODOLOGIA
A. Separação
Para a separação de misturas convolutivas, foram usadas
duas senóides de fase aleatória para as fontes e dois casos
de sistemas misturadores: 1) misturador composto por subsistemas de fase mı́nima (e, portanto, a descorrelação linear
é um critério suficiente para a separação das fontes [3]); 2)
misturador composto por subsistemas de fase não mı́nima.
Em ambos os casos, o sistema misturador é composto
por subsistemas FIR (filtros de resposta finita ao impulso,
do inglês, Finite Impulse Response), com 10 coeficientes
aleatórios, enquanto que o sistema separador é formado por
dois filtros F IR com 15 coeficientes e que são a solução do
seguinte problema de otimização:

Sistema misturador.

onde si [n], com i = 1, 2, ..., N denotam as fontes e xj [n], com
j = 1, 2, ..., M , são as misturas obtidas na saı́da do sistema.
A separação consiste, portanto, em obter um segundo sistema MIMO, denominado separador, que tem como entradas
as misturas observadas e que produz em suas saı́das estimadores para as fontes:

w1∗ , w2∗ =arg min

w1 ,w2

XX
i

E[f (y1 [i]).g(y2 [j])]2

j

(1)

sujeito a: y1 [n] ⊥ y2 [n]
Fig. 2.

Sistema separador.

com y1 [n] = x1 [n] − w1 [n] • x2 [n], y2 [n] = x2 [n] − w2 [n] •
x1 [n], sendo • a notação para a convolução discreta [1] e
f (.) e g(.) escolhidas de maneira conveniente. Para o caso
em que f (x) = g(x) = x, a solução de (2) conduz à
descorrelação linear entre os estimadores yi [n], i = 1, 2; para
o cenário de descorrelação não linear foi adotado f (x) =
g(x) = 1+e1−x . O uso de funções não lineares busca capturar
estatı́sticas de ordem superior dos sinais, sendo, portanto, um
critério relacionado à independência das fontes. Além disso,

Para o cenário de misturas convolutivas, os estimadores
obtidos, yi (n) para i = 1, 2, ..., N , consistem em versões
Renan D. B. Brotto¸ Departamento de Engenharia de Comunicações.
João M.T. Romano, Departamento de Engenharia de Comunicações. Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual
de Campinas, Campinas-SP, Brasil, E-mails: rbrotto@decom.fee.unicamp.br,
romano@decom.fee.unicamp.br. Este trabalho de iniciação cientı́fica foi financiado pela FAPESP (2015/19234-7).
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as funções não lineares devem ser ı́mpares, evitando, assim,
anular as estatı́sticas pares dos estimadores (como é o caso da
variância, por exemplo).
B. Desconvolução
Para a desconvolução, o sinal s[n], a tempo discreto, corresponde a um sinal com amostras independentes e com uma
distribuição uniforme, assumindo valores no intervalo de -1 a
1. Novamente, dois cenários foram considerados: 1) canal de
fase mı́nima (no qual a descorrelação linear entre as amostras
é suficiente para a desconvolução): h[n] = [1; −0, 5]; 2) canal
de fase mista: h[n] = [1; 0.6; −0.55] (zeros em 0.5 e -1.1).
A sı́ntese do filtro para a desconvolução, w[n], passa pela
solução do seguinte problema de otimização:
w∗ =arg min

P
X
(E[f (y[n]).g(y[n − i])])2
i=1

Fig. 10.

x1 [n].

Fig. 11.

x2 [n].

Fig. 12.

y1 [n].

Fig. 13.

y2 [n].

Em vista de tais resultados, a descorrelação linear se mostrou uma técnica capaz de lidar com a separação de fontes
em canais de fase mı́nima e enquanto que a descorrelação não
linear foi eficaz para o cenário de fase não mı́nima, uma vez
que os estimadores obtidos são versões filtradas das fontes
originais.

(2)

s.a w1 = 1.
com y[n] = w[n] • x[n] e f (.) e g(.) escolhidas pelos mesmos
critérios dados em (1). Para o caso da desconvolução não
linear, foi adotado f (x) = g(x) = tanh(x).
Por se tratar de um problema de otimização não linear,
foi empregada a meta-heurı́stica populacional de evolução
diferencial [4] na solução de (2).

B. Desconvolução
A Tabela I apresenta a média do MSE para cinco realizações
da evolução diferencial para os casos de descorrelação linear
e não linear:
TABELA I
E RROS QUADR ÁTICOS M ÉDIOS PARA DESCORRELAÇ ÃO LINEAR
LINEAR .

III. R ESULTADOS
A. Separação

Média
Desv. Pad.

As figuras 4 e 5 ilustram duas realizações das fontes para o
caso de fase mı́nima; as figuras 6 e 7, por sua vez, apresentam
as misturas obtidas e as figuras 8 e 9 os estimadores obtidos.

Fig. 4.

s1 [n].

Fig. 5.

Linear
0.0022
6.04.10−4

E N ÃO

Não Linear
0.0186
0.0022

Analisando a Tabela I, a descorrelação se mostrou adequada
em ambos os cenários, com a descorrelação linear sendo aplicada ao canal de fase mı́nima, enquanto que a descorrelação
não linear foi aplicada ao canal de fase não mı́nima, de modo
que os pequenos erros observados se devem à ordem limitada
do filtro empregado e ao número limitado de amostras no
cálculo das esperanças.

s2 [n].

IV. C ONCLUS ÃO

Fig. 6.

x1 [n].

Fig. 7.

Diante dos resultados apresentados, as técnicas de
descorrelação linear e não linear se mostraram adequadas
tanto para o problema de separação de misturas convolutivas
quanto para o problema de desconvolução, sendo, portanto,
uma maneira de explorar a dualidade entre os dois problemas,
propriedade esta que pode ser investigada em trabalhos futuros.

x2 [n].
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Resultados similares foram obtidos para o cenário de fase
não mı́nima, como apresentado nas figuras 10, 11 (misturas),
12 e 13 (estimadores obtidos):
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Uso de Plataformas Embarcadas na caracterização de
um Gerador Físico de Números Aleatórios
Aparecida Falcão de Andrade, Jorge Fredericson de Macedo Costa da Silva, Fábio Alencar Mendonça

indicará qual metodologia ideal. Em geradores para fins
criptográficos, a avaliação por testes estatísticos não é
adequada para assegurar a escolha de um bom gerador. Em
esquemas de Criptografia, os geradores são elementos
primordiais e, portanto, considerados primitivas criptográficas
[3].

Resumo—A geração de números aleatórios é uma técnica que
possui inúmeras aplicabilidades: simulações numéricas para
eventos meteorológicos, jogos, protocolos de segurança e
criptografia, etc. Pode ser implementada por meio físico ou
lógico. Utilizando método físico, chegamos a fontes de entropia
não determinísticas fundadas em efeitos físicos aleatórios ou
quânticos. Este trabalho propõe a criação de um sistema
embarcado capaz de realizar leituras de uma fonte de entropia,
baseada no efeito avalanche de semicondutores, e verificar as
amostras com base nos testes propostos pela entidade
certificadora para checar a eficiência do sistema apresentado
para aplicações em Sistemas de Comunicações.

Este trabalho visa caracterizar um gerador físico de
números aleatórios, como também a prova das sequências
geradas em um pacote estatístico composto de 15 testes que
foram desenvolvidos para testar a aleatoriedade das sequências
binárias produzidas por hardware ou software fornecidos pelo
National Institute of Standards and Technology (NIST) em
duas plataformas computacionais embarcadas.

Palavras-Chave—Geração de Números Aleatórios; Sistemas de
Comunicações; Circuitos e Dispositivos de Comunicações.
Abstract— The generation of random numbers is a technique
that has numerous applicabilities: numerical simulations for
meteorological events, games, security protocols and
cryptography, etc. It can be implemented physically or logically.
Using the physical method, we arrive at nondeterministic entropy
sources based on random or quantum physical effects. This work
proposes the creation of an embedded system capable of
performing readings of an entropy source, based on the
avalanche effect of semiconductors, and verifying the samples
based on the tests proposed by the certifying entity to check the
efficiency of the presented system for applications in
Communications Systems.

II.

Um número aleatório é um número gerado por um
processo cujo resultado não pode ser previsível e que
futuramente não possa ser representado de maneira confiável
[4].
Segundo [5], uma sequência de números aleatórios é uma
sequência de números independentes com uma distribuição
específica e uma probabilidade especifica para assumir
qualquer valor em um dado intervalo de valores. De acordo
com [6], uma sequência que tem as mesmas propriedades
estatísticas como bits aleatórios, é imprevisível e não pode ser
reproduzida de forma confiável.
Assim, Geradores de Números Pseudoaleatórios são, na
maioria dos casos, modelos matemáticos que produzem
sequências determinísticas a partir de uma entrada inicial,
chamada semente. Já, Geradores Físicos de Números
aleatórios são aqueles que usam algum princípio físico como
base para geração das sequências e, em alguns casos, podem
ser considerados aleatórios.

Keywords—Random Number Generation; Communications
Sytem; Circuit and Devices of Communications.

I.

GERADOR DE NÚMEROS ALEATÓRIOS

INTRODUÇÃO

Diversos ramos das Ciências Exatas e Engenharias carecem
de números aleatórios para o estudo e análise de fenômenos
atrelados à natureza. Estes números são obtidos através de
geradores de números aleatórios (RNGs – Random Numbers
Generators), que fazem uso de processos físicos, tais como
decaimento de uma substância química ou turbulência em
discos rígidos. Para geração de tais sequências outra forma
seria com inclusão de um hardware ao sistema ou através de
algoritmos para geração de sequências pseudoaleatórios
baseadas em uma semente. Na literatura, algoritmos assim são
facilmente encontrados, são exemplos: geradores congruentes
lineares, autômato celulares, geradores baseados em sistemas
caóticos, etc. [3]

III.

METODOLOGIA

A fonte de Entropia não determinística usada neste trabalho
é baseada no efeito avalanche extraída por meio da polarização
reversa da junção “pn” de um transistor polarizado
reversamente com coletor aberto. Com o sinal gerado, ele é
amplificado também por um transistor igual aos geradores do
sinal, pois, ele apresenta baixo ruído. A alimentação do sistema
é contínua e com um máximo de 18V, a depender do transistor
usado e após a etapa de amplificação o sinal é limitado por um
Diodo Zener de 4,7 V, para não danificar os componentes
digitais usados, uma vez que todos são TTL (operam de 0 até
5V). A saída do sinal analógico passa por um inversor tipo
Schmitt Trigger para depois ser lida pelas plataformas

A escolha de um gerador deve satisfazer os requisitos da
aplicação destinada, ou seja, com margem nula para escolhas
arbitrárias. Uma forma de avaliar a qualidade de um gerador de
números pseudoaleatórios é por meio da execução de testes
estatísticos. Para alguns procedimentos, isso nem sempre
Aparecida Falcão de Andrade, Jorge Fredericson de Macedo Costa da
Silva, Fábio Alencar Mendonça¸ Departamento de Telemática, Instituto
Federal do Ceará (IFCE), Fortaleza-CE, Brasil, E-mails: {cidafalcao18,
jorge.fredericson, fam.alencar}@gmail.com. Este trabalho foi parcialmente
financiado pelo CNPq (488402/2013-1).
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computacionais embarcas, Arduino Uno e Arduino Due. Na
Figura 1, é mostrado o circuito gerador de sinal.
Fig. 4.

Funcionamento do algoritmo de von Neumann.

Por meio desse algoritmo, grandes sequências de zeros e uns
são evitadas a um custo computacional baixo. Por exemplo, os
quadrados vermelhos podem ser os bits 1 e, portanto, os pretos
serão os bits 0. Após o pós-processamento, há uma redução do
número de bits, neste caso de 30 para 13, tal redução é
chamada de eficiência do algoritmo.
TABELA 1.
Comparativo das Plataformas e seu desempenho nos Testes
Teste Estatístico

Fig. 1.

IV.

Arduíno
UNO
SIM
SIM
NÃO

Frequência (Monobit)
Frequência de um Bloco
Teste de Corrida
Maior Corrida de uns dentro de
NÃO
um Bloco
SIM
Posto da Matriz Binária
Espectral da Transformada
SIM
discreta de Fourier
Casamento de padrão sem
SIM
superposição
Casamento de padrão com
SIM
superposição
SIM
Estatística universal de Maurer
N/I*
Complexidade Linear
NÃO
Serial
NÃO
Entropia Aproximada
N/I
Somas Cumulativas
SIM
Excursões Aleatórias
SIM
Variantes de excursão aleatória
*N/I – Teste não implementado

Esquema elétrico do GFNA.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A fonte de entropia baseada no efeito avalanche apresenta
várias curvas a depender da tensão de alimentação do sistema
que varia de um valor inicial a depender do transistor, devido
ao seu processo de fabricação conter imperfeições e impurezas
nos semicondutores, até o valor máximo de 18 volts. Então,
temos duas curvas, uma com efeito avalanche na saída do
transistor gerador e a curva após passar pelo ST já
digitalizada. Elas podem ser observadas nas Figuras 2 e 3.

V.

Arduíno
DUE
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
N/I
NÃO
NÃO
N/I
SIM
SIM

CONCLUSÕES

Foi possível caracterizar uma fonte de entropia não
determinística, baseada no efeito avalanche, em duas
plataformas computacionais embarcadas. Os testes do NIST
para esta fonte com alguns ajustes podem validar
definitivamente o protótipo para sua fabricação e uso nas
aplicações citadas. Ressalta-se o baixo custo da solução.
Fig. 2.

Sinal analógico gerado pelo efeito avalanche.
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Sobre o Transiente Inicial da Velocidade Média dos
Nós no Modelo Levy-Walk e em Traces Humanos
Rogério B. Santos e Renato M. de Moraes

simulação do modelo de mobilidade, com a expectativa de
descartar os efeitos do transiente [4], [1].
Este trabalho verifica que tanto no modelo de Levy-Walk
como nos traces obtidos de movimentos reais de seres humanos de fato o transiente inicial existe e se assemelham.
Sendo assim, para um correto procedimento de testes de
protocolos de comunicação em redes sem fio que empregam
tais movimentos, o transiente inicial não deve ser descartado
da simulação.
O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma.
A Seção II descreve o modelo de mobilidade Levy-Walk e
apresenta resultados de simulações destacando o transiente
inicial na velocidade média dos nós. A Seção III apresenta
resultados de traces de seres humanos indicando transiente
inicial na velocidade média dos nós em função do tempo.
Finalmente, a Seção IV conclui o artigo.

Resumo— É bem conhecido que o movimento humano possui
padrões estatı́sticos comuns com o modelo de mobilidade LevyWalk. Em simulações experimentais de modelos de mobilidade
para estudos de redes sem fio, costuma-se descartar parte do
tempo inicial da simulação para remover os efeitos do transiente. Este artigo mostra que o movimento humano possui
caracterı́sticas de estado transiente da velocidade média dos nós
em comum com o Levy-Walk e, portanto, o estado transitório
inicial é importante nesses casos e não deve ser descartado.
Palavras-Chave— Levy-Walk, modelos de mobilidade, velocidade média dos nós, transiente de simulação.
Abstract— It is widely known that human movement has
common statistical patterns with the Levy-Walk mobility model.
In experimental simulations of mobility models, part of the initial
time of the simulation is usually discarded to remove the transient
effects. This paper shows that human movement has transient
state characteristics of node average speed in common with Levy
Walk and the transient state should not be discarded.
Keywords— Levy walk, mobility model, node average speed,
simulation transient.

II. O M ODELO DE M OBILIDADE L EVY-WALK
O movimento aleatório Levy-Walk é definido em [2] como
uma sequência de passos, cada um representado por uma tupla
S = (l, θ, ∆tf , ∆tp ), em que é realizado um voo seguido de
uma pausa. θ é a direção do voo, l > 0 é o comprimento
do voo, ∆tf > 0 é a duração do voo e ∆tp ≥ 0 é o
tempo de pausa. A cada passo, é escolhida uma direção
uniformemente entre 0 e 2π, um tempo de voo baseado
em alguma distribuição e um comprimento de voo e tempo
de pausa a partir das distribuições de probabilidade p(l) e
ψ(∆tp ), que são distribuições de Levy com coeficientes α e β,
respectivamente. Para as simulações deste artigo foi utilizada
a seguinte distribuição de Levy com um fator de escala c e
expoente α, em termos de sua transformada de Fourier [2],
Z ∞
α
1
fX (x) =
e−itx−|ct| dt.
(1)
2π −∞

I. I NTRODUÇ ÃO
Os modelos de mobilidade são vastamente utilizados para
simular o movimento de nós em redes sem fio [1]. Eles devem
descrever as caracterı́sticas de posição, velocidade e aceleração
do movimento dos nós móveis e permitem que sejam feitas
simulações para testes de protocolos de redes sem fio.
O modelo Levy-Walk tem sido de interesse de estudo por
possuir semelhanças estatı́sticas com o movimento de animais
e de seres humanos [2]. Movimentos aleatórios baseados no
Levy-Walk são caracterizados pela maioria de movimentos
curtos combinados com raros movimentos longos. Estes movimentos, chamados de voos, são a distância entre dois pontos
que é percorrida sem pausas ou mudanças de direção.
Em [2], várias amostras de movimento humano (também
denominadas traces) são adquiridas a partir de dados de GPS
envolvendo voluntários. As amostras, disponı́veis em [3] e aqui
empregadas, foram analisadas e comparadas com simulações
com parâmetros estimados dos traces.
Neste artigo foi estudada a velocidade média dos nós, que
é uma propriedade de um ambiente de simulação dos modelos
de mobilidade. Espera-se que ela se mantenha em torno de um
valor constante não nulo após um certo tempo de simulação.
Para testes de protocolos de redes sem fio e também em outras
simulações, costuma-se eliminar algumas porções iniciais da

A. Simulação do Modelo de Mobilidade Levy-Walk
No intuito de verificar o transiente inicial na velocidade
média dos nós no modelo Levy-Walk, o seguinte cenário de
simulação foi realizado [5]. A área de simulação é de 2000m
x 2000m. O fator do tempo de pausa (β) foi definido como
0,5 e o fator do comprimento de voo (α) para variar entre
0.5 e 1.5. O comprimento máximo por voo (τl ) e tempo
máximo de pausa (τp ) foram 1 km e 1000 s, respectivamente,
correspondentes ao ponto de truncamento. O fator de escala
(c) das distribuições do comprimento de voo e tempo de
pausa foram 10 e 1, respectivamente. A velocidade do voo foi
verificada como correlacionada com o comprimento do voo e
foi modelada a partir dos dados dos experimentos pela relação
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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife-PE, Brasil, E-mails:
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∆tf = kl1−ρ , em que k e ρ são constantes definidas pelos
experimentos citados neste artigo como k = 18.72 e ρ = 0.79
quando l < 500m, e k = 1.37 e ρ = 0.36 quando l ≥ 500m.
As tuplas que representam os passos foram descartadas caso
ultrapassassem as bordas da área de simulação.
A Fig. 1 mostra a evolução da velocidade média de 100
nós em 50 simulações do Levy-Walk truncado para α com
valores 0.5, 1.0 e 1.5. O valor de α influencia na difusividade
do movimento, atuando também na velocidade média dos nós.
No primeiro momento da simulação a velocidade atinge um
valor máximo, começando depois a diminuir até um valor
em que se mantém estável. Fica claro que nos três casos
simulados é possı́vel perceber o transiente inicial presente até
aproximadamente os 750 segundos iniciais da simulação.
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IV. C ONCLUS ÕES
Os resultados encontrados mostram a existência de um
estado transitório tanto nos traces de humanos quanto na
simulação de nós móveis executando o modelo de mobilidade
Levy-Walk truncado. Isto é contrário ao costume observado na
literatura em que se havia estabelecido com outros modelos
de remover o transiente inicial de uma simulação. É possı́vel
conjecturar que este efeito é causado pela interferência das
bordas da área onde foram feitos os testes. O Levy Walk
truncado se diferencia do movimento humano por não refletir
aspectos culturais, humanos e da própria área de teste, mas
mesmo assim nossos resultados reforçam a semelhança entre
ele e o movimento humano.
Fica em aberto para pesquisas futuras comparar protocolos
de comunicação de redes sem fio empregando o Levy-Walk
truncado com e sem a remoção do transiente para entender
como isto afetaria o desempenho da rede.

0
2000

0

4

Fig. 2. Velocidade média dos nós em (a) KAIST, (b) NCSU, (c) New York,
(d) Orlando, (e) State fair.
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traces ou de um modelo de mobilidade como o Levy-Walk, e
portanto, não devem ser descartados para análise de protocolos
de comunicação em redes sem fio que consideram mobilidade.

4000

Tempo (seg)
Fig. 1. Velocidade média dos nós na simulação do Levy Walk truncado para
três valores de α.

III. Traces H UMANOS
Esta seção analisa dados de mobilidade (traces) humanos
que foram adquiridos por GPS em dois campi de universidades
(NCSU e KAIST), uma área metropolitana (New York), um
parque temático (Disney) e uma feira estadual [3].
Os pontos dos traces possuı́am intervalos de trinta segundos,
correspondendo à média das leituras realizadas a cada dez
segundos da posição XY em relação a um referencial. A partir
dos traces foi aqui computado o gráfico da velocidade média
dos nós. O tempo foi truncado ao menor tempo entre todos os
voluntários para cada local para que se mantivesse o número
de pessoas por local durante o tempo.
Uma análise visual dos gráficos da Fig. 2 permite perceber
que a velocidade média dos humanos durante o experimento
não inicia no regime estacionário. Na figura correspondente
ao parque temático da Disney em Orlando nota-se que o
transiente inicial atinge velocidades médias mais altas seguido
de um decaimento até atingir o regime estacionário após
aproximadamente 4000 segundos. Os traces correspondentes
a NCSU e New York também possuem um claro transiente
inicial seguido de um decaimento médio até um valor menor.
Nas figuras que correspondem a KAIST e à quermesse estadual (ou State fair) percebe-se bastante flutuação, mas também
fica claro que os maiores valores da velocidade média foram
observados no inı́cio dos gráficos e apresentam, portanto, um
transiente inicial.
Desta forma, fica claro que o movimento de seres humanos
de fato apresenta transiente inicial a partir de dados obtidos de
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Melhorando a Identificação do Período Transiente
em Simulações de Eventos Discretos
João P. J. V. da Silva e Renato M. de Moraes

O MSER-5 aplica a Eq. (1) na série de dados sequenciais Yi
dividindo-a em cinco partes (os batches) [1]. Aqui se explora
os impactos de se utilizar a Eq. (1) com expoentes N maiores
que 2 e de substituir o termo Y n,d pela média do último quarto
de simulação (LQ), introduzindo no método uma informação
já representativa do estado estacionário do sistema, com o
objetivo de diminuir a quantidade de falhas, definida como
qualquer estimativa de ponto de corte que esteja na segunda
metade do tempo total de simulação [1].
Em contraste, em [5], o MSER-5Y pressupõe que a série
temporal considerada já possui dados representativos do estado
estacionário suficientes, e atua somente sobre a primeira
metade dos dados. O método também define o comprimento
do intervalo de confiança sobre a média truncada dos dados e
verifica se este comprimento está dentro de uma precisão relativa em torno da média, recomendada como 10% [5]. Se esta
condição não for respeitada, faz-se um teste de Von Neumann
conforme descrito em [5] para determinar quantos dados mais
seriam necessários para obter a precisão especificada.
O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma.
A Seção II descreve como os experimentos foram realizados
e a Seção III traz os resultados e sua discussão. Finalmente,
a Seção IV conclui o artigo.

Resumo— Determinar o final do período de transiente é um
problema recorrente em simulações de eventos discretos. O
método MSER-5 de detecção de transiente é consolidado e um
dos mais citados na literatura por sua simplicidade e resultados
interessantes. Este trabalho sugere adaptações neste método para
melhorar sua taxa de falha e tempo de execução. Essas sugestões
também são aplicadas a uma variante, o MSER-5Y, e considerado
um avanço sobre o método original. Os resultados do presente
trabalho mostram que é possível melhorar o desempenho do
MSER-5 e ao menos igualar o do MSER-5Y para tempos de
execução muito menores com adaptações simples.
Palavras-Chave— Simulação de eventos discretos, período transiente, fila M/M/1, RWP.
Abstract— Establishing the warm-up period is a recurrent
problem in discrete event simulation. The MSER-5 method for
transient detection is consolidated and one of most cited work in
the literature due to its simplicity and interesting results. This
work suggests adaptations in the method to achieve better error
rates and execution times. These suggestions are also applied to
a variant of this method, the MSER-5Y, which is considered an
advancement over the original method. The results of present
work show that it is possible to achieve better results compared
to MSER-5 and at least match MSER-5Y’s performance using
far less execution times with minor adaptations.
Keywords— Discrete event simulation, M/M/1 queue, RWP,
warm-up period.

I. I NTRODUÇÃO
O problema da determinação do período transiente aparece
frequentemente em simulações de eventos discretos, especialmente em processos que convirjam lentamente para o estado
estacionário, pois é possível que a inclusão do transiente distorça o valor das variáveis de interesse uma vez que geralmente
é o comportamento do sistema no estado estacionário que
se deseja estudar. Nesse caso, este efeito demandaria tempos
de simulação muito longos e inconvenientes para amenizar a
distorção.
Uma das abordagens mais comuns para enfrentar o problema é o truncamento das séries temporais, excluindo o período de aquecimento. Dentre os vários métodos propostos na
literatura com este objetivo, o MSER-5 vem sendo considerado
um dos mais promissores em vários trabalhos, como [1], [2]
e [3]. O MSER define o seguinte ponto de truncamento [4]


n
X
1
N
∗
d = argmin
|Yi − Y n,d | ,
(1)
N
n>>d≥0 |n − d|
onde n é número de pontos da série, d é o atual candidato a
ponto de truncamento, Yi é o i-ésimo termo da série, N = 2
e Y n,d é a média a partir de Yd+1 .

II. E XPERIMENTOS
Para avaliar o MSER-5 e as modificações propostas neste
trabalho foram realizados dois experimentos. O primeiro consiste em estudar o comportamento dos métodos para o tempo
de espera de cada processo numa fila M/M/1, reproduzindo
[6], [7] e [3], considerando a média das estimativas de ponto
de corte, seu desvio-padrão e quantidade de falhas. O segundo
experimento avalia o desempenho dos métodos de truncamento
para a velocidade instantânea média dos nós (IANS) no
modelo de mobilidade Random Waypoint (RWP) o qual é
bastante empregado para simulação de redes sem fio. Em
ambos os experimentos foram tomadas 1000 replicações de
cada sistema, onde cada uma das réplicas era por si a média
de 10 rodadas com 10000 segundos de simulação cada. O
software utilizado foi o MATLAB. Como o MSER-5Y não
define falha como o MSER-5 original, no seu caso estudou-se
se a média das séries truncadas está em conformidade com
valores teóricos conhecidos usando os mesmos experimentos,
comparando o MSER-5Y com o MSER-5Y LQ proposto neste
trabalho. Verificou-se também a frequência com que cada um
não obtém a precisão relativa recomendada de 10% sobre a
média truncada.

João P. J. V. da Silva e Renato M. de Moraes, Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Emails: {jpjvs, renatomdm}@cin.ufpe.br.
Este trabalho foi financiado em parte pela Fundação de Amparo à Ciência e
Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e pelo CNPq.

III. R ESULTADOS
Para a fila M/M/1, o MSER-5Y não atingiu a precisão
relativa em 362 dentre as 1000 replicações, contra 351 do

i=d+1
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temporais em comparação com o MSER-5. Outra característica
pouco desejável em aumentar demais os expoentes é que
desvio-padrão das estimativas torna-se crescente a partir de
geralmente N = 6 (estes casos foram omitidos das tabelas).
Considerando estes dados, N = 3 parece atingir o melhor
equilíbrio. Os gráficos e os dados relativos à precisão do
intervalo de confiança mostram um comportamento muito
parecido entre MSER-5Y e MSER-5Y LQ em ambos os casos.
Contudo, o MSER-5Y LQ obtém estes resultados com um
tempo de execução de uma ordem de grandeza menor.

MSER-5Y LQ. Além disso, em 74 destas replicações o MSER5Y estimou precisar de menos dados que o MSER-5Y LQ
para obter a precisão relativa requerida, contra 71 no caso
contrário. No modelo RWP nenhum dos métodos falhou em
obter a precisão relativa. As tabelas mostram os resultados dos
parâmetros estudados para o MSER-5 e suas variantes propostas (N > 2), enquanto as figuras mostram a concordância da
média truncada com o valor teórico esperado para MSER-5Y
e MSER-5Y LQ apresentados para 20 replicações tomadas
como exemplo dentre as 1000.
TABELA I
λ = 0.9 E TAXA

CHEGADA

Média do Tempo de Espera dos Processos

Método
MSER-5
MSER-5
MSER-5
MSER-5
MSER-5
MSER-5
MSER-5
MSER-5

(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N

=
=
=
=
=
=
=
=

2)
3)
4)
5)
2)
3)
4)
5)

Média
361.6096
248.5501
210.3340
215.7851
354.2316
260.3320
247.9477
265.2708

LQ
LQ
LQ
LQ

DE SERVIÇO

MSER-5Y
MSER-5Y LQ

µ=1

Desvio-Padrão
774.4805
641.4064
606.6105
628.2620
748.5939
687.4986
692.0057
733.7244

6.2

Falhas (%)
21.1
6.2
4.2
3.2
2.4
0.6
0.6
0.3

6
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Fig. 2.
6.1132.

11

Modelo de mobilidade RWP com valor teórico de convergência

IV. C ONCLUSÕES
Este trabalho propôs melhorias ao método consolidado
MSER-5 de detecção de transiente inicial em simulações de
eventos discretos melhorando a taxa de falhas e o tempo de
execução. Trabalhos futuros podem considerar a sensibilidade
a dados com forte autocorrelação.
R EFERÊNCIAS
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Fila M/M/1 com valor teórico de convergência igual a 9.
TABELA II

R ANDOM WAYPOINT COM 50 NÓS , ÁREA DA REDE SIMULADA 1500 M
300 M , Vmin = 1 M / S E Vmax = 19 M / S
Método
Média
Desvio-Padrão
Falhas (%)
MSER-5 (N = 2)
357.3937
268.5806
17.7
MSER-5 (N = 3)
300.6390
188.3783
6.1
MSER-5 (N = 4)
283.6169
182.2972
4.2
MSER-5 (N = 5)
272.2755
182.9132
3.1
MSER-5 (N = 2) LQ
373.6094
286.8131
0.4
MSER-5 (N = 3) LQ
315.6100
223.6885
0
MSER-5 (N = 4) LQ
292.9150
209.7633
0
MSER-5 (N = 5) LQ
288.2450
229.4542
0

X

De maneira geral, as alterações propostas diminuíram consideravelmente a taxa de falha quando comparadas ao MSER-5.
Em especial a introdução da média do último quarto de simulação mostrou-se uma maneira eficiente de tornar o método mais
robusto, já que permitiu otimizações de código que aceleraram
o cálculo do ponto de truncamento em aproximadamente
40 vezes considerando a implementação em MATLAB deste
trabalho. A taxa de falha tende a cair com o uso de expoentes maiores, porém notou-se que essa modificação também
subestima cada vez mais o ponto de truncamento das séries
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A Factor Graph Approach to Nonuniform Power
Distribution
Igor M. Guerreiro, Dennis Hui and Charles C. Cavalcante

Abstract— This work addresses distributed processing methods
to precoder selection in wireless systems. To explore the spatial
correlation of the medium, an additional step of nonuniform
power distribution over data streams is proposed. The min-sum
algorithm in factor graphs is then applied to reach a near-optimal
solution. The system capacity is optimized in a distributed manner assuming that it is simply the sum of individual sum rates.
Also, spatially-correlated MIMO channel matrices drawn from
measured data are considered. Evaluations on the potential of
weighted precoder are provided and its performance is compared
to the case with uniform power distribution. Simulation results
are presented and discussed. As expected, the min-sum algorithm
obtains gain in system capacity over a baseline greedy approach.
Keywords— Factor graphs, distributed processing, precoder
selection, MIMO systems.

I. I NTRODUCTION
Factor graph and the associated sum-product algorithm have
been widely used in probabilistic modeling of the relationship among inter-dependent (random) variables or parameters.
There are numerous successful applications [1] including,
most notably, various fast-converging algorithms for decoding
low-density parity check (LDPC) codes and turbo codes,
generalized Kalman filtering, fast Fourier transform (FFT),
etc. Similar (but different) applications of factor graphs have
also been recently proposed for the problem of fast beam
coordination among base-stations in [2]–[5]. The basic idea
in those works is to model the relationship between the local
parameters to be coordinated among different communication
nodes of a network and their respective performance metrics
or costs using a factor graph [1]. In [2], [3], the belief propagation algorithm is adopted to solve the downlink transmit
beamforming problem in a multi-cell multiple-input-multipleoutput (MIMO) system for single data stream transmission,
considering a one-dimensional cellular model in [2] and a
hexagonal cellular model in [3]. Moreover, in [4], [5] some
message-passing algorithms (including the sum-product algorithm) are deployed to coordinate parameters of downlink
beamforming in a distributed manner in a multi-cell singleinput-single-output (SISO) system.
In this work we address the problem of distributed precoder
selection along with nonuniform transmit power distribution
I. M. Guerreiro and C. C. Cavalcante are with Wireless Telecommunications
Research Group, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Brazil.
Emails: {igor,charles}@gtel.ufc.br
D. Hui is with Ericsson Research, San José, California, USA, Email:
dennis.hui@ericsson.com
This work was partially supported by CNPq (309055/2014-8) and by
Ericsson Research, Sweden and from the Ericsson Innovation Center, Brazil,
under EDB/UFC.43 Technical Cooperation Contract.

over data streams. Different from the work in [3], we assume
multi-stream precoders to be selected from a pre-defined
codebook and also spatially correlated MIMO channels. The
distributed approach is founded on the min-sum algorithm in
factor graphs [1], [6]. Besides, different from our work in [6],
we propose the use of a weighting matrix to allocate different
power levels to data streams. Such a matrix is combined with
precoding matrices in the 3GPP long-term evolution (LTE)
codebook [7]. The nonuniform transmit power distribution
explores the spatial correlation of the MIMO channel where
multiple eigenmodes usually have different gains.
The rest of this paper is organized as follows: Section II
presents the system model and generally introduces the distributed parameter coordination problem. Then, the case study
on nonuniform power distribution is addressed. In Section III,
we address the distributed approach based on the min-sum algorithm as a solution to the problem in hand. Some simulation
results are presented in Section IV. Finally, we conclude this
work in Section V.
II. S YSTEM M ODEL
Consider a multi-cell wireless communication network with
several communication nodes. Here, a communication node
represents a pair of base-station (BS) and its associated user
equipment (UE) in downlink. Let N be the number of cells.
Then, assume there are N communication nodes, each one in
a cell, sharing a certain set of resources. This condition can
be typically obtained with the use of some sort of multiple access technique, such as orthogonal frequency-division multiple
access (OFDMA).
The ith BS, or simply BS i, transmits precoded and spatially
multiplexed vector xi to the ith UE, or simply its associated
UE i. The vector xi is defined as
r
PT
Wi si ,
(1)
xi =
Ns
where si is the Ns × 1 spatially multiplexed (SM) symbol
vector, Ns is the number of data streams, PT stands for the
transmit power, Wi ∈ W is the Nt × Ns precoding matrix
satisfying
tr(Wi Wi H ) = Ns ,
and Nt is the number of available transmit antennas. Here, W
is a finite set of all precoding matrices (precoder codebook)
available for every communication node in the network.
On the receiver side, the sampled incoming signal vector at
th UE i is given as being
X√
√
gji Hji xj + vi ,
(2)
yi = gii Hii xi +
j∈Ni
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where Hji denotes the Nr × Nt MIMO channel matrix from
BS j to the UE served by BS i, spatially correlated1 and quasistatic over a data block, and vi is a zero-mean circularly
symmetric complex Gaussian (ZMCSCG) noise vector. The
constant gji is a gain that corresponds to the path loss of each
signal, here modeled in a simplified way as being
 α
1
,
(3)
gji =
dji

Our goal is for each node i to find, in a distributed fashion,
its own optimal parameter p∗i , which is the corresponding
component of the optimal global parameter vector p∗ that
minimize the global performance metric M (p) given by
M (p) ≡

Mi (pAi ) ,

(7)

i=1

where

where the constant α refers to the path loss exponent and dji
is the distance between the transmitter j and the receiver i.
The second term on the right-hand side of (2) refers to the
interference caused by the neighboring communication nodes,
where Ni stands for the neighbor list of node i. For each
transmitter, the average transmit power PT is constant and
given by

PT = E xi H xi .
(4)


p = p1

p2

· · · pN

T

(8)

is a vector collecting all the parameters in the network.
B. Weighted Precoder

The symbols are assumed to be uncorrelated
and have unit

average magnitude, which means that E si sH
= INs .
i
A. Problem Formulation

Let pi denote a discrete parameter of the communication
node i, whose value is drawn from a finite set P. Assume
that P is an index set defined as P , {1, 2, . . . , |W|} , for
all the communication nodes. In order to index the elements
of W, a bijective function f : P ↔ W maps the elements of
P onto the elements of W properly. Thus, each parameter pi
represents a precoding matrix index (PMI) for BS i indicating
which precoder from codebook W that BS i should use at a
certain radio resource block to transmit signals.
Each node i is associated with a list Ni of proper neighbor
nodes (i.e. excluding node i) whose choices of parameter
values can affect the local performance of node i. For convenience, also let Ai ≡ Ni ∪{i} denote the “inclusive” neighbor
list of node i. Let pAi denote the vector of those parameters
of nodes in Ai , with its ordering of parameters determined
by the sorted indices in Ai . Associated with each node i is
a performance metric or cost, denoted by Mi (pAi ), which is
a function of those parameters in the list Ai of node i. Each
node i is assumed to be capable of communicating with all
nodes in Ai .
The local performance metric Mi (pAi ) represents the negative of the data throughput [8], [9] of node i and is given
by

H H
Mi (pAi ) = − log det I + |gii |R−1
i Hii Wi Wi Hii , (5)
where Ri , defined herein as
X
Ri , Rvi +
|gji |Hji Wj WjH HH
ji

N
X

(6)

j∈Ni

denotes the covariance matrix of the noise-plus-interference
experienced by the UE served by BS i in the downlink given
that Rvi is the covariance matrix of the noise vector vi .
1 To obtain more realistic results, each MIMO channel response was drawn
from a data set of measured channel matrices acquired by Ericsson Research
(see more details in [6]).
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The precoder codebook W is based on the codebook WLTE
specified by the LTE [7], which is defined as a set of complex
weighting matrices for combining the Ns data streams before
transmission. However, the codebook WLTE for closed-loop
SM transmission contains precoding matrices that equally
allocates the transmit power PT over the Ns data streams.
As an example, for Nt = Ns = 2, the codebook WLTE is
given by






1 1 1
1 1 1
1 0
,√
,
(9)
WLTE =
,√
0 1
2 1 −1
2 j −j
where each matrix in WLTE is a particular precoding matrix.
In this case, it is straighforward to realize that the transmit
power PT is equally distributed because every column of such
matrices is a vector whose norm equals 1. Firstly, it is worth
noting that all the precoders in (9) are design so that each one
achieves the same capacity with different spatial signatures.
That is, any value that vector p takes on will lead to the same
value for the global metric M (p) , given a channel realization.
Therefore, the metric in (5) along with the codebook in (9) are
not suitable for precoder selection. For this reason, a subset
of the codebook in (9) is defined as being



1 1 1
(1)
,
(10)
WLTE = √
2 1 −1
which contains only one precoding matrix.
The idea here is to assign different weights to precoded
data streams. The motivation for such idea is to take full
advantage of possibly different quality channel responses for
each antenna pair. For “better channel” links we could send
more information through those since the probability of higher
distortion is smaller when compared to the “worse channel”
links. In our previous work [6] we have only considered the
uniform power allocation case. In general, this assignment of
different powers can be performed by multiplying each precoding matrix by a weighting matrix. To reach the optimality,
channel knowledge at the transmitter is needed to apply the
well-known water-filling solution [10]. Instead, we define a
diagonal weighting matrix Λ ∈ L with fixed weights. The
transmission mode is assumed to be fixed so that the precoding
matrix rank is always two. Consequently, Ns = 2 . Taking one
in (9), the set L may be defined such that


√



1
1 1 √0
1 0
3 0
,√
.
(11)
L=
,√
0 1
3
2 0
2 0 1
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Initial Steps

Now let W be the codebook of weighted precoding matrices,
defined as being
n
o
(1)
W = Wk Wl : Wk ∈ WLTE , Wl ∈ L .
(12)

Next Iteration

The resulting codebook W is, then,
√ 



√


1 1
1
1 1 1
3
3
1
√ ,
√
,
.
W= √
3 −1
2 1 −1 2 1 − 3 2
(13)
As aforementioned, the precoding matrix Wi in (1) is drawn
from set W .
III. S OLUTION

VIA

Compute and Pass

Fig. 1. Graphical model of the initial procedures of the min-sum algorithm
for 2-node factor graph. Note that messages have a superscript indicating the
current iteration index.

M ESSAGE -PASSING

In our problem at hand, the global performance metric
M (p) is factorized into a sum of N local performance metrics
Mi (pAi ), which is described in (7). Such factorization can be
graphically represented as a factor graph. A message-passing
algorithm [1] can be performed in such a factor graph to find
the set of marginal functions of (7). In this paper, we apply the
variant of sum-product algorithm that is based on the min-sum
commutative semi-ring [6], [11], whose elements satisfy the
distributive law. In turn, marginal functions can individually
be optimized to yield the optimal parameter vector p∗ .
A factor graph is a bipartite graph consisting of a set of
variable nodes and a set of factor nodes. Specifically, each
variable node is associated with a parameter pi and each factor
node with a local performance metric Mi (pAi ). An edge
connecting a factor node with a variable node exists if and
only if k ∈ Ai . We assume a number of communication nodes,
each associated with a factor node v (Mi ) representing the
local performance metric Mi (pAi ) and a variable node v (pi )
representing the parameter pi . One must note that those graphs
may contain loops [6] and unfortunately, the convergence of
message-passing algorithms is not guaranteed for loopy factor
graphs. Nevertheless, numerical results present in Section IV
show the min-sum algorithm for our problem at hand converge
in most of the simulation runs.
The min-sum algorithm iterates between two kinds of message computations and exchanges:
1) Factor node to Variable node:




X
µpj →Mi (pj ) ,
µMi →pk(pk ) = min Mi (pAi ) +
pAi \{k}

j∈Ai \{k}

(14)
where the notation \{k} means the underlying operator
is performed over all associated variables except to variable k. To prevent messages from increasing endlessly,
the messages are normalized to have zero mean.
2) Variable node to Factor node:
X
µpk →Mi (pk ) =
µMj →pk (pk ) ,
(15)
j∈Ak \{i}

which aggregates all the incoming messages at variable
node v (pk ) except to the one from factor node v (Mi ).

The parameter for communication node i is determined at
its variable node v (pi ) by


X

p∗i = arg min
µMj →pi (pi ) .
(16)


pi
j∈Ai

The algorithm then iterates until a stopping criterion is
reached, either a pre-determined maximum number of iteration
λ or when the set of parameters computed in (16) converges
to a fixed state, that is, the updated messages are equal to the
previous computed messages, or equivalently,
(n+1)

pi

(n)

= pi ,

∀i = 1, 2, . . . , N ,

for sufficiently large n, where n is an iteration index. Figure 1
illustrates part of the message-passing for a simple 2-node
loopy factor graph.
Note that both messages computed in (14) and (15) depend
only on the value of pk . Since pk ∈ P and P is assumed to be
discrete and finite, each of the messages can be represented
by a table of |P| entries. In particular, the computation in (15)
is just adding up the corresponding entries of multiple tables
of the same size together.
A. Signaling Load Analysis
A reasonable way to analyze the signaling load involved
in the information exchange is to count the number of real
numbers which are exchanged by each node. In the messagepassing algorithm, each node sends a number of |P||Ni | real
numbers and receives the same amount, per iteration. Let λave
be the average number of iterations until convergence and
assume L = |Ni | tends to be uniform over nodes for large N
in hexagon layout and equals Nhex . Then, each node exchanges
IGB ≈ 2(λave L|P|) .

(18)

A greedy technique (e.g. noncooperative game [12]) demands
much less information to be exchanged. For instance, each
node may exchange only its current own choice (parameter)
per iteration, that is, IG ≈ 2λave real numbers. On the other
hand, a centralized approach, which demands a central unit
to gather the information of every node to perform a joint
optimization, causes a high signaling load over the network.
Roughly, each node sends its complete local performance
metric and receives its optimal parameter afterwards. That is,
each node exchanges
IC ≈ |P|L+1 + 1
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(17)

(19)
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A hexagon layout with N = 19 cells and a single communication node in each cell was adopted. The position of
each communication node is at random following a uniform
distribution. The precoding codebook defined in (13) was
used as the parameter set for weighted precoder selection.
For uniform transmit power distribution (TPD), the precoding
codebook in (9) was considered. The transmit power PT equals
the unity. The MIMO setup is such that each transmitter has
Nt = 2 available transmit antennas and Ns = 2 data streams to
be transmitted, and each receiver has Nr = 2 receive antennas.
Consequently, the parameters to be coordinated are three
PMIs. Such parameters index the elements of the codebook
in (13). As |P| = 3, messages have three values.

real numbers. Figure 2 shows the amount of real numbers
exchanged per node assuming λave equal to five iterations and
1 ≤ L ≤ Nhex = 6 . Clearly, the function IC increases exponentially and causes more signaling load than the messagepassing algorithm for L > 3 .
Centralized
Graph-based
Greedy

Number of Real Numbers

2,000

1,500

1,000

1
0.9
0.8
Cumulative Distribution

500

0
1

2

3

4

5

6

Number of Neighbors L

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
Coord. Descent
Graph−based
Graph−based (uniform TPD)
Greedy

0.2

Fig. 2. Signaling load analysis showing the amount of information exchange
per node against the number of neighbors. For L > 3 , a centralized approach
causes more signaling load.

0.1
0
5

IV. S IMULATION R ESULTS
In this section, the global performance metric defined in (5)
in the precoder selection problem is investigated in order to
evaluate how it behaves statistically in terms of cumulative
distribution functions (CDFs). The graph-based technique is
compared with a greedy solution [6], which is expected to
provide a sub-optimal result, and with the coordinate descent
technique [13], which is expected to provide a near-optimal
solution. For the coordinate descent technique, a total of ten
iterations was considered as the stopping criterion. Moreover,
the 50th CDF percentile of system capacity is evaluated to
realize how much gain each distributed technique obtains over
the iterations. The convergence speed, inversely proportional
to the average number of iterations until convergence per
simulation run, of both distributed approaches is qualitatively
assessed in terms of CDF curves for only the cases in which
the algorithms converge, following (17). Additionally, the
convergence rate, defined as the ratio of the number of runs
in which the algorithms converge to the total number of
simulation runs, is shown for both distributed techniques.
A total of 850 runs were conducted for statistical purposes
considering a simultaneous message-passing scheduler2 for
both algorithms.
2 Simultaneous scheduling is based on the flooding schedule [14], where all
the nodes participate in the message pass at the same time at each iteration,
i.e. all the nodes pass/receive messages to/from their neighboring nodes.
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Fig. 3. Performance analysis of graph-based technique to weighted precoder
selection in terms of system capacity in 19-node network.

The graph-based technique provides approximately the same
performance compared to the coordinate descent technique for
the nonuniform TPD case, as can be seen in Figure 3. Also, it
clearly outperforms the greedy solution. Figure 3 also shows
the significant gain obtained by applying nonuniform TPD
against uniform TPD. This is due the effect of transmitting
data streams with higher power through the channel links with
better quality (smaller power dispersion) instead of selecting
all streams with the same power and loosing, on average, about
the same performance across all data streams.
At last, Figure 4 shows the CDF of convergence speed for
all the methods with nonuniform TPD discussed above. The
uniform TPD case is omitted for the sake of simplicity as it
does not perform any selection of precoders. Clearly, all the
methods demand less than three iterations to converge in 90%
of the cases. The greedy approach converges slightly faster
than the graph-based method, whereas the coordinate descent
technique converges at the second iteration almost in 100%
of the simulation runs. All the methods demand less than 8
iterations to converge. At last, both the graph-based and the
greedy techniques do converge in 99% of the simulation runs,
while the coordinate descent technique converge in 100% of
the cases.
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whose entries are continuous values. Then, the metric in (5)
would be a convex function. The solution provided by the minsum algorithm would possibly be near the globally optima but
reached in an iterative manner. However, one potential issue is
the exchange of messages, now continuous functions. In this
sense, solutions for continuous-message pass in factor graphs
have been investigated. In [15] some remarks on continuous
variables are addressed and have proved to be useful for
message-passing algorithms.
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Abstract— The interference suffered by users at the CRE area
of pico cells is one of the main factors that affects performance
of a HetNet. In order to assist pico downlink transmissions, the
Macro-eNB can mute all downlink transmissions to its users
in certain subframes termed ABS. In this paper, we propose
a genetic algorithm to find optimal ABS pattern that maximizes
the network capacity and provides better fairness in resource
allocation between all users. Results indicate that the ABS pattern
provided by GA achieve a Fainess Jain Index 59,63% better
compared with use of random pattern.
Keywords— HetNet, eICIC, ABS, GA

I. I NTRODUCTION
Mobile broadband traffic has been growing very fast through
the past few years due to the new generation of wireless
gadgets (e.g smartphones, tablets,etc.), it has surpassed voice
traffic and is expected to grow even more due to current
shift in the traffic pattern from data-centric to video-centric
applications. The concept of HetNet (Heterogenous Network)
has attracted a lot of interest recently to optimize the network
performance. A HetNet consists of regular macro cells transmitting typically at high power level, overlaid with low-power
small cells such as pico cells, femto cells, Remote Radio Head
(RRH), Relay Node (RN), etc. [1], as shown in the Fig. 1.

Fig. 2.

The dominant DL cross-tier interference scenario in HetNet.

deployment of picocells, challenging technical problems, such
as interference management need to be overcome. Note, that
in this architecture, the user located in the edge of picocell
suffers of high level interferences. The Fig. 2 shows that.
The eICIC new technique overcomes this problem by reserving for the edge of picocell area a part of macrocell
resources through Almost Blank Subframes (ABS) approach.
This paper is organized as follows. Section II provides a
background on eICIC highlighting ABS approach to mitigate
interference suffered by user located in edge of picocells and
describes some important related work. Section III presents
the system modeling. In Section IV, we present the proposed
schema. In Section V we present the numerical results. Finally,
we conclude this work in Section VI.

Fig. 1. A typical LTE HetNet architecture with macro and pico cells. Pico
cell 1 is used for throughput enhacement in a possible traffic hotspot location,
Pico cells 2 and 3 are used for improving edge throughput [4].

II. BACKGROUND : E ICIC AND RELATED WORK

The main approach to enhance performance is to improve
the network topology that is done in the Hetnet scenario by
overlaying the planned network of high Macro base stations
with smaller low power Pico base stations that are distributed
in an unplanned manner or simply in hotspots where a lot
of traffic is generated. These deployments can improve the
overall capacity and the cell edge user performance.
The heterogeneous architecture also introduces several concerns regarding the cell access and mobility procedures. Despite the significant network performance expected from the

In a HetNet, the Macro-eNB transmission, due to high
tranmission power of the Macro-eNBs, is associated with a
high interference to the Pico-eNB users which denies them
to use the same physical resources. Due to the difference in
transmission powers of the Macro-eNBs and Pico-eNBs, in
the edge of the pico-cell.
The Enhanced Inter-Cell Interference Coordination (eICIC)
proposal in LTE standards serves two important purposes:
allow for time-sharing of spectrum resources (for downlink
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transmissions) between macros and picos so as to mitigate
interference to pico in the downlink, and, allow flexibility in
user equipament (UE) association so that picos are neither
underutilized nor overloaded [2][3][4][7].

III. S YSTEM M ODEL

Since the eICIC proposal by LTE standard aims to protect
downlink pico transmissions and our goal is to develop a
genetic algorithm for optimal ABS pattern setting, we only
consider downlink transmission in this work.

A. Cell Range Extension (CRE)
Cell selection in LTE is based on terminal measurements of
the received power of the downlink signal or more specifically
the cell specific reference (CRS) downlink signaling. This
approach for cell selection would be unfair to the low power
nodes (Pico-eNBs) due different type of base stations that
have different tranmission powers including different powers
of CRS. Thus, the terminal most probably will choose the high
power base stations (Macro-eNBs) even if the path loss to the
Pico-eNB is smaller. This can lead to problems such as:
• Uplink coverage: terminal will select the Macro-eNB
even if has a lower path loss to the pico-eNB.
• Downlink capacity: Pico-eNBs will be under-utilized as
fewer users are connected to them while the Macro-eNBs
could be overloaded even if Macro-eNBs and Pico-eNBs
are using the same resources in terms of spectrum, so the
cell-splitting gain is not large and resources are not well
utilized.
• Interference: Macro-eNB transmission is associated with
a high interference to the Pico-eNB users due to the high
transmission power of the Macro-eNBs.
The eICIC technique overcomes these two first problems by
extending the picocell radius by adding the so called Extesion
(CRE). As a consequence, the coverage area of the PicoeNB is extended increasing the number of users served by
the small cell. On the other hand, the user in the extended cell
area, where the power received from the Macro-eNB is much
higher than the power received from Pico-eNB, are subject to
severe interference from the Macro-eNB. In order to mitigate
the interference effects associated with CRE is used Almost
Blank Subframes approach.

Network Topology: We consider the network topology that
contains 1 Macro-eNB and 1 Pico-eNB, as shown in Figure
2.
In this scenario, we will consider three types of UEs:
•
•
•

Type 1 UE: UE located inside of the macrocell coverage
area.
Type 2 UE: UE located inside of the picocell coverage
area.
Type 3 UE: UE located inside of the edge of the picocell
coverage area.

The macrocell only need to stop transmission during ABS
subframes to protect UEs connected to the picocells that
located on its edge. Pico-eNBs sends data to the type 3 UE
during ABS subframes and to the Type 2 UE using non-ABS
subframes, as illustrated in Fig. 3.

Fig. 3.

Interference management using ABS [7].

B. Interference Management using ABS
In order to assist pico downlink transmissions, each macro
remains silent for certain periods, termed Almost Blank Subframes (ABS periods), during which a Pico-eNB can transmit
at reduced interference. These subframes are called ”almost
blank” because a macro-eNB can still transmit some broadcast
control signals over these subframes. Since these control
signals only occupy a small fraction of the OFDMA subcarries,
the overall interference caused by macro-eNB, in the picocell,
is much less during these ABS periods. Thus, the pico-eNB
can transmit to its UEs at a much higher data rate during ABS
periods. It is important to note, a pico-eNB can transmit to its
UEs during non-ABS periods, which can provide good enough
performance to UEs very close to the it.

Interference Modeling: For the purpose of eICIC algorithms,
it is important to distinguish macro-pico interference from the
rest.
•
•

Macro-pico interference: The UEs of pico-cell can be
interfered by macro-cell only during non-ABS subframes.
Macro-Macro and pico-pico interference: Picos can interfere with each other and similarly for a macros. A pico
UE can be interfered by another pico both during ABS
and non-ABS subframes.

To better understand these two kind of interferences, consider a given user u associated to the Pico-cell. Suppose the
total interference power it receives from all other interfering
pico
pico-cells and all interfering macro-cells be PInt
(u) and
macro
pico
PInt (u), respectively. Denoting by Pr (u) the received
downlink power of UE-u, the downlink SINR of UE u that
belongs to a given pico-cell can be modeled as

The relevant previous work focused on studying the influence CRE parameters on the performance and find optimal
values for ABS ratio [2].
The goal of this paper is to developer a genetic algorithm
that find optimal ABS sequence for a given network scenario.
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TABLE I

SIN R(u) =

Prpico (u)


, for ABS subframes
 pico
PInt (u) + No
Prpico (u)


 pico
, for non-ABS subframes
macro (u) + N
PInt (u) + PInt
o
(1)

BASIC PARAMETERS OF PROPAGATION

Parameter

In the equation 1, we can interpret that during ABS subframes all interfering macros remain silent and so the only interference is from the interfering picos-cells. However, during
non-ABS subframes there is interference from all interfering
pico-cells and macro-cells both. However, for a given UE-u
that belongs to a given macro-cell, during non-ABS subframes,
will suffer with interference from all interfering picos-cells and
macros-cells both. Thus the SINR expression can be modeled
as
SIN R(u) =

Prmacro (u)
pico
PInt
(u)

macro (u) + N
+ PInt
o

Value

Ref.

Macro cell radius

500 m

[2]

Pico cell radius

50 m

[2]

Macro-eNB transmit power

43 dBm

[6]

Pico-eNB transmit power

38 dBm

[6]

Macro cell pathloss model

128.1 + 37.6 log10(d)

[6]

Pico cell pathloss model

38 + 30 log10(d)

[6]

Shadowing std. dev. (Macro)

8 dB

[6]

Shadowing std. dev. (Pico)

10dB

[6]

Thermal noise power

-112dBm

[6]

Monte Carlo

800000

d is the distance between communicating devices in meters

(2)

like traditional methods, which search from a single point.
Thus, we implemented an genetic algorithm to find the best
ABS pattern that maximizes the performance of the network.
The ABS pattern is periodical with 40 subframes for FDD
mode, while the value in TDD mode depends on the uplink/downlink configuration [6]. In the simulations, we will
adopt an ABS pattern composed of a sequence 40 subframes
that comprises 4 frames. Thus, an individual for GA is a
sequence composed of 40 chromosomes that represents an
ABS sequence, as shown in Fig. 4.

pico
macro
(u) denote the interference from
where PInt
(u) and PInt
interfering pico-cells and macro-cells, respectively.

Pathloss Model: The received power (PRx ) is calculated
assuming a path loss model Lpico for users attached to PicoeNB that transmits with a power Ptpico is given by
Prpico = Ptpico S − H − Lpico

ENVIRONMENT FOR THE CHANNEL

MODEL

(3)

where Ptpico is the transmit power of pico-eNB, S is shadow
loss and H is the Slow fading loss. The path loss is calculated
according to
Lpico = 38 + 30log10 (R)

(4)

with R in meters. In the same way, the receive power for users
attached to Macro-eNB that transmits with a power Ptmacro is
given by
Prmacro = Ptmacro S − H − Lmacro

(5)

where Lmacro is defined by
Lmacro = 128.1 + 37.6log10 (R)

(6)

with R in kilometers.
The basic system parameters are presented in Table I.
Fig. 4.

Chromosome that represent an ABS sequence for GA.

IV. P ROPOSED S CHEME
To evaluate individuals performance of a given population,
we need to define a fitness function. The fitness function
is responsible for performing this evaluation and returning
a fitness value, that reflects how optimal the solution is: the
higher number, the better solution. In ABS pattern optimization problem, we trying to improve the throughput of UEs
located in edge of the picocells, as well as of all other users.
The goal of this algorithm is to find the best ABS sequence
that maximizes the sum of throughput of all users, as described
in equation

Genetic algorithms (GA) is inspired by the mechanism
of natural selection, a biological process in which stronger
individuals are likely be winners in a competing environment.
It presumes that the potential solution of a given problem is
an individual and can be represented by a set of parameters.
These parameters are regarded as the genes of a chromosome
and can be structured and represented by a set of parameters
[3].
GA search parallel from a population of points. Therefore, it
has the ability to avoid being trapped in local optimal solution
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PN
F itness(i) =

j=1

V. P ERFORMANCE A NALYSIS
Cj

n · ||C||

The objective of our research is to create an genetic algorithm that find the optimal ABS sequence pattern for a
given network setup. The experiments are conducted in a basic
cluster that consists of: one Macro-eNB and one Pico-eNB that
share the same bandwidth.
We first develop an algorithm to find optimal values for α
and Pabs described in Section IV.The values of α and Pabs are
defined as 0.4 and 0.6, respectively. These values are obtained
in a Monte Carlo experiment that test the GA behavior for the
0 < α < 1 and 0 < Pabs < 1. In order to measure the gain, we
analize behavior of fitness function throughout eight hundred
thousand subframes when set ABS pattern by the sequence
provided for GA and compare with the results obtained when
use random sequences.
For a user the throughput, in terms of bits/Hz, is given by
Shannon equation, as described in Eq. 10:

(7)

where Cj denote the throughput of user j.
In order to provide fair throughput for all users, we will
use the Fairness Jain Index (J). For a given vector x ∈ <N
+,
J : <N
−→
<
is
given
by
the
following
expression
+
+
PN
( j=1 xj )2
(8)
J(x1 , x2 , ..., xN ) =
PN
N · j=1 x2j
where x is a vector.
Thus, our fitness function can be rewritten as
Pn

Pn
( j=1 Cj )2
Pn
F itness(i) = α ·
+ (1 − a) ·
n · ||C||
n · j=1 Cj2
j=1

Cj

(9)

where α is a weighting parameter.

C = B · log2 (1 + SIN R)

(10)

We delop a MATLAB software to study HetNet performance, in terms of users throughtput based on Eq.9.

Fig. 5.

Genetic algorithm diagram.

Throughout a genetic evolution, a fitter chromosome tends
to yield good-quality offspring, which means a better solution
for the problem. In ABS pattern optimization problem, the
GA starts creating a initial population. The initial population
is created according to Pabs parameter that controls the ABS
ratio for each individual. For example, given that a frame
consists of ten subframes, a Pabs = 0.6 means that six of
these subframes are ABS. In each cycle of genetic operation,
a subsequent population is created from the chromosomes
in the current population through the tournament selection
process. In this process, the genes of parents are to be mixed
and recombined for the production of offspring in the next
generation. It expected that from this process of evolution, the
fitter chromosome will create a larger number of offspring, and
thus has a higher probability of surviving in the subsequent
generation. This evolutionary cycle is repeated until a desired
stop criteria is reached and the best ABS pattern is returned,
as shown in Fig 5. We will use as criteria the number of
evolution cycles. After several experiments were carried out, it
was observed that the GA tends to converge before a hundred
generations. Therefore, we use one hundred generations as
stop criteria. There are two fundamental operators required in
evolution cycle, crossover and mutation. The crossover probability (Pc ) and mutation probability(Pm ) control parameters
are defined with values 0.65 and 0.001, respectively [8].

Fig. 6.

Fairness Jain Index over 800000 subframes.

In terms of fairness, we note in Fig. 6 that using the
sequence provided by GA we obtain better values for Jain
Index. The ABS sequence provided by GA achieve an average
Jain Index 59,63% better compared with results obtained when
we use random sequences. It can be observed in the Fig. 7 that,
although lower than the values obtained by the random pattern,
the average throughput keeps in an acceptable range for the
system.
VI. C ONCLUSION
CRE technique aims to balance the Macro and Pico cell
loads by enlarging the Pico cells area and increasing the
number of user attached in Pico cell. To mitigate the large
interference in the Range Extesion Area ABS, schem is
introduced in eICIC. In this work, we have developed a genetic
algorithm for optimal ABS pattern configuration based on
actual network topology, propagation data, traffic load etc. Our
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Fig. 7.

Throughput curve over 800000 subframes.

results demonstrates the gains that can be reached using an
ABS pattern sequence generated by GA when compared with
random ABS pattern. Although, the random pattern achieve
better average throughput, the farness is sacrificed. GA reaches
better results in terms of fairness keeping throughput within
an acceptable range.
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Estudo do Compromisso entre Eficiência Espectral
e Justiça na Alocação de Recursos de Rádio
Thiago Duarte de Paula, Diego Aguiar Sousa, Tarcisio Ferreira Maciel

de 5G propõem suprir as novas tendências da tecnologia,
que tendem a ficar mais sobrecarregadas de usuários, e os
recursos, mais escassos. De acordo com a Ericsson [2], o
número de assinaturas móveis será de 9,3 bilhões até o final de
2018, com um volume de dados trafegados nas redes sem fio
superior a 190 exabytes, podendo ultrapassar 500 exabytes em
2020 [3]. Esse aumento no tráfego móvel é impulsionado pelo
crescimento do número de dispositivos móveis e pela crescente
demanda por aplicativos multimı́dia. Diante dessas exigências
da evolução tecnológica e centenas de dispositivos conectados,
manter a eficiência e a justiça entre diferentes dispositivos de
usuários e taxas de dados é um problema desafiador para redes
celulares de 5G.
Na literatura alguns trabalhos propuseram diferentes abordagens. Em [4], abordaram o problema da maximização da
taxa total do sistema considerando um cenário multisserviço,
onde cada serviço deve ter, pelo menos, um certo número
de usuários com o requisito de qualidade de serviço (QoS)
satisfeito. Já, em [1], propôs-se um novo algoritmo para
resolver o problema de alocação proposto em [4], contudo generalizando a limitação de QoS para uma restrição de qualidade
de experiência (QoE). Em ambos os algoritmos, os dispositivos
de usuários (UEs) que possuem a melhor relação sinal-ruı́do
(SNR) são beneficiados com mais recursos, o que, em geral,
resulta em maiores taxas para o sistema. Por outro lado, os
UEs com as piores SNRs (por exemplo, aqueles posicionados
nos limites da área de cobertura da célula ou sujeitos a uma
maior atenuação de canal) tendem a obter apenas o mı́nimo
de recursos necessários para suprir seus requerimentos de
satisfação, caso sejam escolhidos para serem satisfeitos pelo
algoritmo. Caso contrário, tais usuários não receberão recursos
e permanecerão insatisfeitos. Essa caracterı́stica oportunista
faz com que os algoritmos propostos em [4] e [1] tendam
a ser injustos.
Outros trabalhos estudaram formas de balanceamentos justo
para os usuários individualmente ou para o sistema, conhecidos como algoritmos justos. Por exemplo, em [5], foi apresentado e comparado três algoritmos distintos com diferentes
requisitos de QoS para os dispositivos de usuários. Utilizouse o ı́ndice de Jain para avaliar a justiça total sistema. Em
[6], o algoritmo proposto no enlace direto, visa maximizar
a taxa mı́nima priorizando os usuários com baixa taxa de
dados e assim suprir o problema de inanição dos usuários
por falta de recursos. Já, em [7], propôs-se um algoritmo que
maximiza o escore médio de opinião (MOS) mı́nimo do sistema, considerando uma restrição de que um número mı́nimo
de usuários deva ter seus requerimentos de QoE satisfeitos,
similar a [1]. Contudo, nesses algoritmos, a eficiência espectral

Resumo— Este trabalho estuda o compromisso entre eficiência
espectral e justiça para a alocação de recursos de rádio em um
sistema multiusuário, considerando restrições de qualidade de
experiência para cada usuário e serviço. O foco é reduzir a
não uniformidade das taxas atingidas pelos usuários, as quais
advêm da distribuição oportunista de recursos realizada pelos
algoritmos de alocação de recursos. Assim, propõe-se aqui a
introdução de uma penalidade na função objetivo original do
problema de alocação de recursos a fim de proporcionar um
compromisso entre a justiça (em termos de taxa) no meio dos
usuários e a capacidade total do sistema. Os resultados obtidos
foram analisados através do ı́ndice de justiça de Jain, em que
foram avaliadas diferentes variações de múltiplos parâmetros que
impactam a satisfação dos usuários. Os resultados mostraram que
a abordagem proposta proporcionou um melhor compromisso
entre justiça e capacidade atingindo até 0,9 no ı́ndice de Jain,
com taxas bem próximas daquelas obtidas no caso da função
objetivo sem penalização.
Palavras-Chave— Alocação de recursos de rádio, compromisso
capacidade-justiça, sistemas sem fio, otimização.
Abstract— This work studies the trade-off between spectral efficiency and fairness considering the alocation of radio resources
in a multi-user system which considers quality of experience
constraints for each user and service. The focus herein is to
reduce the non-uniformity among the throughput values achieved
by the users, which originate from the opportunistic resource
distribution performed by the resource allocation algorithms.
Thus, it is proposed herein the introduction of a penalty term
in the objective function of the resource allocation optimization
problem as to provide a better trade-off between fairness (in
terms of users’ throughput) and the total system capacity. The
obtained results were analyzed in terms of Jain’s index of
fairness, where different variations of several relevant parameters
which impact the users’ satisfaction have been evaluated. The
results have shown that the proposed approach provided a better
trade-off between fairness and capacity reaching Jain’s index of
fairness values of up to 0.9 with rates close to those obtained in
the case without the penalty in the objective function.
Keywords— Radio resource allocation, capacity-fairness tradeoff, wireless systems, optimization.

I. I NTRODUÇ ÃO
As redes de telecomunicações móveis estão em constante
evolução, visando atender a demandas cada vez mais desafiadoras, ampliando seu leque de possibilidades. Atualmente,
novos estudos, algoritmos e normas estão sendo estudados
e discutidos pela academia e indústria na 5a Geração (5G)
de redes móveis [1]. Os estudos e a infraestrutura das redes
Os autores são vinculados ao Grupo de Pesquisa em Telecomunicações
Sem Fio (GTEL), Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE.
Diego Aguiar Sousa é vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Ceará (IFCE), Acaraú-CE. E-mails: {thiago, diego, maciel}@gtel.ufc.br
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do sistema tende a ser prejudicada devido à caracterı́stica
de justiça contida nesses algoritmos, visto que usuários com
piores SNRs tenderão a receber mais recursos do que os com
melhores SNR.
Neste artigo, formulou-se um problema de alocação de
recursos similar a [1], em que os usuários estão divididos em
planos de serviço com um fator de satisfação mı́nimo a ser
atendido, ou seja, que pelo menos uma fração dos usuários
de cada plano atinja um valor mı́nimo de satisfação. Contudo,
o objetivo do nosso problema é maximizar um compromisso
entre a eficiência espectral e a justiça do sistema. Para isso,
será adaptado o problema de otimização formulado em [1]
adicionando uma penalidade na função objetivo.
A estrutura desse artigo está organizada da seguinte forma:
a Seção II descreve o problema de maximização e detalha
a função utilizada, a Seção III expõe o modelo de cenário
adotado, a Seção IV apresenta os resultados do estudo proposto em comparação ao problema de maximização de taxa e
a Seção V conclui este trabalho.

Assim, assumindo uma alocação igualitária de potência (EPA),
temos que a potência pk alocada para o k-ésimo RB é dada
por pk = PKt , onde K é o número total de RB.
Já a SNR do UE u no RB k é expressa por:
pk |hu,k |2
(1)
σ2
onde o σ 2 denota a potência média de banda de frequência
ocupada por um RB e hu,k , o ganho de canal para cada usuário
u em cada RB k.
Outra consideração do modelo é que a eNB emprega uma
função de adaptação de enlace f (·) que consiste em ajustar
dinamicamente os parâmetros de transmissão, tais como os
esquemas de modulação e codificação (MCSs). Os UEs transmitem o indicador de qualidade de canal (CQI) para o eNB no
enlace reverso. O eNB, em resposta, seleciona o MCS mais
adequado para usar na transmissão considerando o estado do
enlace. Desse modo, a taxa de dados alocada pela eNB para
o UE u no RB k é ru,k = f (γu,k ), onde f (·) representa a
função de adaptação de enlace que mapeia valores de SNR
para valores de taxa.
A taxa total de dados alocada para o UE u é representada
por:
X
Ru =
ru,k ,
(2)
γu,k =

II. M ODELAGEM DO S ISTEMA
O modelo de sistema a ser considerado neste trabalho
é baseado no que foi discutido em [1]. Primeiramente,
considerou-se uma transmissão no enlace direto de um sistema
de comunicação sem fio que utiliza o padrão evolução em
longo prazo (LTE) e a estação rádio-base (eNB) encontra-se
no centro da célula. As células empregam esquemas de acesso
múltiplo por divisão de frequências ortogonais (OFDMA) e de
tempo (TDMA), alocando um conjunto de κ = {1,2,...,K} de
bloco de recursos (RBs) para um conjunto u = {1,2,...,U }
de UEs distribuı́dos na área de cobertura da célula. Devido às
restrições de sinalização, um RB é o recurso mı́nimo alocável.
Cada RB consiste de Q subportadoras adjacentes espaçadas
de ∆f Hz no domı́nio da frequência e um conjunto de T
sı́mbolos consecutivos no domı́nio do tempo, cuja duração
total corresponde a um intervalo temporal de transmissão
(TTI). No problema, aloca-se cada RB para um UE por
TTI. A resposta do canal de um RB k deve permanecer
aproximadamente constante ao longo das Q subportadoras
durante o perı́odo de um TTI. Os RBs são ortogonais entre si
no tempo e na frequência e não há reúso de frequência dentro
do setor, então não se considera interferência intracelular entre
os UEs. No entanto, na modelagem, as UEs experimentam
a interferência cocanal proveniente entre células de cada
setor que compartilham os mesmos recursos [11]. Devido ao
comportamento estocástico do tráfego de dados, considerou-se
um cenário com um único setor de célula com a interferência
intercelular incorporada como parte do ruı́do gaussiano aditivo
branco (AWGN).
Assume-se que tanto a eNB como UE estão equipados
com uma única antena. Supõe-se também que o sinal de
transmissão da eNB para UE experimenta um desvanecimento
em larga escala, em termos de perda de percurso médio,
sombreamento e desvanecimento em pequena escala. Por
simplificação de notação, sem perda de generalidade, foi
omitido qualquer ı́ndice de TTI.
Considerou-se que a eNB tem uma potência total disponı́vel
Pt , sendo esta alocada para as RBs durante a transmissão.

k∈Ku

onde Ku é um subconjunto de RBs alocados para o UE.
As medições de QoE dos UEs são dadas em termo de MOS,
que depende da aplicação multimı́dia do UE. Considerou-se
que o MOS de cada UE u pode ser convertido para taxa de
dados, ou seja:
M OSu = φu (Ru ) ,
(3)
onde φu (.) é uma função crescente que mapeia a taxa obtida
de um UE u em valores de MOS.
O trabalho considerou que os usuários assinam planos de
serviço com requerimentos de satisfação diferentes. Definiuse S = {1,2,..,S} como um conjunto de planos de assinatura
e Us como um conjunto de assinantes do S
plano de serviço
sS ∈ S. Além disso, foi considerado que s∈S Us = U e
s∈S Us = ∅, ou seja, que cada usuário inscrito está em único
plano de serviço.
A. Problema de Maximização da Eficiência Espectral Sujeito
a Requerimentos de QoE
Para dar uma maior completude ao trabalho, nesta seção
será descrito o problema de otimização apresentado em [1],
que possui como objetivo maximizar a taxa total do sistema
sujeito a que um número mı́nimo, ms , de UEs tenham seus requerimentos de QoE satisfeitos, para cada plano s. A descrição
matemática do problema é dada por:
XX
maximizar
ru,k xu,k
(4a)
u∈U k∈K

sujeito a

X

xu,k = 1, ∀k ∈ K

(4b)

u∈U

X

 X
 
H φu
ru,k xu,k ,ϕs ≥ ms

u∈Us

xu,k ∈ {0,1},
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(4c)

k∈K

∀u ∈ U e ∀k ∈ K

,

(4d)
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onde xu,k é uma variável binária que indica se o PRB k será
alocado para o UE u (xu,k = 1). O objetivo descrito em (4a)
indica que se deseja maximizar o somatório da taxa total do
sistema. A restrição (4b) estipula que um RB k só poderá ser
alocado para um UE. Em (4c), H(a,b) é a função degrau que
assume o valor 1 quando a ≥ b e 0, caso contrário. Na qual,
P
a = φu
é a taxa alocada para o usuário
k∈K ru,k xu,k
mapeada em MOS. O b = ϕs é o mı́nimo valor de MOS
necessário para um UE u do serviço s ser satisfeito. Deste
modo, a restrição (4c) indica que a quantidade de UEs a serem
satisfeitos por plano deve ser no mı́nimo ms . Por fim, (4d)
define cada xu,k como uma variável binária.

uma antena inclinada para baixo (ou seja, em uso downtilt) que
fornece ganho horizontal e vertical, segundo o modelo descrito
em [13]. Inicialmente, considerou-se que o raio da célula é
fixo, R = 1,5 km, com 30 usuários distribuı́dos uniformemente
em sua área. Posteriormente, alguns parâmetros foram variados
para a análise de sua influência sobre o desempenho dos
métodos estudados neste trabalho.
Os resultados a seguir foram obtidos através da aplicação do
método de Monte Carlo com um total de 1000 experimentos
realizados para cada configuração. Em cada realização, os
usuários foram distribuı́dos na célula e todos os cálculos de
enlace e as métricas de desempenho necessários foram realizados. Os resultados finais correspondem à média (máxima
ou mı́nima) das métricas de desempenho utilizadas calculadas
sobre o número de amostras simuladas.
Na Tabela I, apresentaram-se os principais parâmetros adotados na modelagem do sistema.

B. Maximização do Compromisso entre Eficiência Espectral
e Justiça
Nesta seção, será descrito o problema investigado. A fim
de adaptar o problema descrito em (4) para maximizar o
compromisso entre taxa total e justiça do sistema, formulou-se
uma penalidade a ser aplicada a cada usuário, dada por:
!
X
?
pu = w · ru,k log ϕs − φu
ru,k ,
(5)

TABELA I
PAR ÂMETROS DE SIMULAÇ ÃO

Parâmetro
Pot. Máx. Transmitida pela eNB (Pt )
Padrão de Radiação da Antena da eNB
Raio da Célula
Velocidade UE
Frequência Portadora
Largura de Banda do Sistema
Largura da Subportadora (∆f)
Número de RBs (K)
No de Subportadora por RB (Q)
No de Sı́mbolos por RB (T )
Perda de Percurso
Ganho da Antena
Ângulo de Inclinação da Antena
Desvio Padrão de Somb. Log-Normal
Desvanecimento em Pequena Escala
Potência AWGN por Subportadora
Figura de Ruı́do
Adaptação do Enlace
TTI
Número de Amostras

k∈K
?
ru,k

em que
= max (ru,k ) para todo u ∈ U e k ∈ K. O
parâmetro w ≥ 0 é um fator multiplicativo que pondera a
penalidade pu .
Adicionando (5) em (4), obtemos:
XX
Maximizar
(ru,k − pu ) xu,k
(6)
u∈U k∈K

Sujeito a (4b), (4c), (4d).
A penalidade pu foi projetada com intuito de penalizar
usuários que tenham maiores taxas, de modo que a solução
do problema de otimização distribua os recursos também para
usuários com menores taxas. O parâmetro w ≥ 0 determina
como será a relação entre a taxa total e a justiça do sistema.
Quando w = 0, a função é ignorada e o problema se reduz
ao problema original (4). Quando w → ∞, a função tende a
reduzir a função original com uma penalidade maior.

Valor
43 dBm [8]
3 setores [8]
1,5 km
3 km/h [9]
2 GHz [9]
10 MHz [8]
15 kHz
50
12
14
34.5 +35log10 (d) [10]
Gh (θh ) + Gv (θv ) [13]
8 graus
8 dB
IID
-123.24 dBm
9 dB
Curvas de [12]
1 ms
1000

Em todas as simulações, considerou-se que os serviços
foram de navegação na web com base em [15] e [16], sendo
MOS dado por:

III. M ODELAGEM DO C EN ÁRIO
O modelo de cenário adotado nas simulações está alinhado
com os padrões da LTE do 3GPP ([9] e [8]). Considerouse uma célula hexagonal de raio R com três setores, estando
o eNB localizado no centro da célula. O sistema opera no
enlace direto com a frequência central de 2 GHz e com um
total de K = 50 RBs disponı́veis para alocação. Cada RB é
composto por Q = 12 subportadoras adjacentes espaçadas de
∆f = 15 kHz e de T = 14 sı́mbolos OFDM consecutivos.
Na modelagem do canal hu,k entre o eNB e o UE u no RB k,
consideraram-se os principais efeitos de propagação, isto é, a
perda de percurso média, o sombreamento e o desvanecimento
de pequena escala conforme os modelos indicados na Tabela I.
Em particular, considerou-se que o desvanecimento de pequena escala é do tipo identicamente e independentemente
distribuı́do, seguindo uma distribuição de Rayleigh. A fim de
reduzir a interferência entre células, também considerou-se

578

φu (Ru ) = 5 −
1+



Ru +541.1
45.98

.

(7)

IV. E XPERIMENTOS E RESULTADOS
Inicialmente, analisou-se a variação do valor do parâmetro
w da função proposta. Na função proposta, à medida que o
parâmetro aumenta, o valor assumido pelo ı́ndice de Jain tornase maior. Contudo, as taxas de dados totais do sistema caem
proporcionalmente. Isso porque a função proposta funciona
como um atenuador na função objetivo. Deste modo, quanto
maior w for, maior será a penalização dada à função objetivo,
o que, por sua vez, desacoroçoa a escolha de soluções que
apresentem uma distribuição injusta da taxa entre os vários
usuários. Na Figura 1, mostra-se a taxa do problema de
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entre os usuários, o resultado final é que todos os usuários
sofram uma redução de taxa, o que eleva o ı́ndice de Jain,
mas reduz, significativamente, a taxa total do sistema para
função proposta. Já na função de maximização, à medida que
o raio aumenta, teve-se uma queda mais acentuada no ı́ndice
de Jain, devido aos acréscimos de usuários, com piores SNRs,
que foram minimamente satisfeitos, e, com isso, também, a
queda na taxa máxima de dados. Nota-se que quando o raio
é pequeno, as taxas e as justiças são próximas e um pouco
elevadas, principalmente para o problema de maximização de
taxa. Isto se explica porque como todos UE que estão perto
da eNB todos são candidatos a receberem altas taxas.
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Índice de Jain × Variação do raio

0
0.2

0.4

0.6

0.8

1
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maximização e o problema proposto em relação à variação
de w. Nota-se que, quando w é 0,2, as taxas de ambos são
próximas, isso mostra que w quase não interfere no problema
de otimização original. Já, na variação de 0,2 para 0,4, existe
um pequeno decaimento na taxa do problema proposto, mas,
em compensação, um pequeno acréscimo no ı́ndice de Jain,
como mostrado na Figura 2. Variações mais bruscas, em torno
de 40 %, ocorre entre 0,4 e 0,6 para taxa e justiça, contudo,
para valores acima de 0,6, a taxa continua a decair, mas justiça
mantém-se constante.

0
1.0 km

Comportamento do ı́ndice de Jain para variação do w

1.5 km
Prob. (4)

A partir da relação entre o ı́ndice de Jain e a taxa de
dados, foi escolhido um valor empı́rico para o parâmetro w
objetivando analisar, em diferentes cenários, o balanço entre
justiça e eficiência. O valor de w foi escolhido para w = 0,6.

Fig. 4.

2.0 km

2.5 km

Prob. Proposto (6)

Taxa de dados × Variação do raio

B. Variação da quantidade de UEs
A. Variação do raio

Em segunda análise, avaliou-se o comportamento da solução
em relação à modificação da quantidade de dispositivos sendo
servidos pela eNB.
Nesse contexto, a função proposta iniciou com uma taxa
mais baixa de dados, pois a função propõe manter uma justiça
alta mesmo com poucos usuários no sistema. À medida que
aumentou-se a quantidade de usuários, a função apresentou
uma progressão na taxa e no ı́ndice de Jain, e a taxa total do
sistema próxima da função de maximização.
Na função de maximização, ao satisfazer o acréscimo de
usuários, houve um decaimento da taxa. No ponto em que

Avaliou-se o impacto da variação do raio da célula sobre
a justiça na distribuição dos recursos do sistema para as
diferentes formulações do problema de otimização apresentado
anteriormente. As Figuras 3 e 4 mostram que para variação
do raio, os recursos estão melhor distribuı́dos entres os UEs,
considerando a função proposta. Isso porque, à medida que
o raio aumenta, há uma maior probabilidade de ter usuários
distantes do centro da célula ou uma baixa SNR, o que
precisaria de mais recursos para que os usuários satisfeitos.
Como a alocação justa busca balancear a distribuição das taxas
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94
94

89

através do ı́ndice de Jain, que ficou entre 69% e 94%, sempre
acima do ı́ndice de Jain referente à função que apenas se
preocupa em maximizar a taxa total do sistema. Além de todos
os usuários terem sido servidos, houve a preocupação de atender a satisfação mı́nima de MOS. Em trabalhos futuros, será
estudada a função utilizada como uma barreira aproximando
o ponto ótimo para o interior da região factı́vel.
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o número de usuários é igual ao de RB, praticamente cada
usuário recebe uma RB e, consequentemente, a justiça é alta
para ambos os casos. Contudo, como mencionado anteriormente, ocasiona o decaimento da taxa.
O problema proposto 6 manteve um melhor balanço de taxa
e, portanto, melhor equidade na alocação de recursos do que
a função de maximização, como pode ser visto nas Figuras 5
e 6.
V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, mostrou-se que aplicações de funções na
função objetivo em um problema de otimização podem auxiliar
a resolver balanceamento em alocação de recursos em redes
celulares de forma mais justa para os usuários, sem prejudicar
a eficiência para o sistema. Avaliou-se a eficiência por meio
da análise e comparação das taxas de dados e justiça entre,
o algoritmo em que se maximiza a taxa total do sistema e
com o limiar mı́nimo de satisfação, mas onde a distribuição
justa dos recursos não é fator preponderante e com adição
de uma penalização na função objetivo. Dos casos analisados,
conseguiu-se atingir taxas próximas às daquelas de referência,
apesar do desafio de alocar de forma mais justa. Ao mesmo
tempo em que se manteve uma boa eficiência para o sistema,
enfatizou-se o equilı́brio na distribuição dos recursos, foco
maior deste trabalho, comprometendo-se com a satisfação dos
usuários. A equidade na alocação de recursos foi mensurada
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PARATUCK-3 Semi-Blind Receivers for Three-Hop
Cooperative MIMO Relay Systems
Pedro M. R. de Oliveira and C. Alexandre Rolim Fernandes

models (PARAllel FACtor - PARAFAC and PARATUCK2), that enables the joint estimation of the symbols and the
channels of the source-relay and relay-destination links. Also
in a two-hop MIMO AF relaying system, in the work [10] a
Nested-PARAFAC tensor model is formulated and two iterative semi-blind receivers are proposed, jointly estimating the
symbol and the channels of the communication links. In [12]
a Tensor Space-Time (TST) coding is used in MIMO wireless
communication systems, while in [11] this TST coding is used
with a Nested Tucker decomposition in a MIMO relaying
system. A blind receiver based on a generalized PARATUCK-2
decomposition is proposed in [13] for Space-Time Frequency
(STF) MIMO systems.
Due to its simplicity, in this work it is considered an AF
relaying system. More specifically, it is considered a three-hop
scenario, with a multiple-antenna source node, two multipleantenna AF relay nodes and a multiple-antenna destination
node. This scenario is an one-way half-duplex relaying system,
where the source node transmits to the destination during three
consecutive transmission phases.
This work proposes two semi-blind receivers based on the
Kronecker product, that jointly estimate the symbol and the
channels in a three-hop AF MIMO relay-assisted system.
We consider a transmission scheme using a simplified KRST
coding [14] at the source node, combined with an AF coding
scheme at the relay nodes. We show that the third-order
tensor of signals received by the destination node satisfies a
PARATUCK-3 decomposition [15]. This tensorial modeling
enables a semi-blind estimation of symbols and channels with
the use of a few pilot symbols. We propose two non-iterative
receivers algorithms that are based on the Kronecker product.
In the first one, Singular-Value Decomposition (SVD) is used
to jointly estimate the symbol, the channel of the last hop link
and a global channel that contains information of the other
links. The second one, is based on an estimation algorithm
proposed in [16], in which a rearrangement of the Kronecker
product matrix is done in order to achieve a rank-1 matrix.
The symbols and the matrix of the last hop are estimated
using the SVD of this rank-1 matrix, and a the so-called global
channel is estimated as the first algorithm. These algorithms
have the advantage of being non-iterative, providing a good
performance. Also, the multi-hop cooperative systems provides an additional advantage due to its transmission power
gain, as previously described.
The rest of this paper is organized as follows. In Section
II, the notations used are defined and two important matrix
properties are recalled. In Section III, the system model for
the present scenario is described. In Section IV, two noniterative receivers algorithms are proposed. In Section V the

Abstract— In this paper, it is considered a three-hop oneway AF cooperative communication system, using a Khatri-Rao
Space-Time (KRST) coding at the source. It is shown that the
third-order tensor of signals received at the destination node
satisfies a PARATUCK-3 tensor model. This tensorial modeling
enables a joint semi-blind estimation of the transmitted symbols,
the relay-destination channel and a global channel that contains
the gains of the other channels. Two non-iterative estimation
algorithms based on the Kronecker product are then proposed.
The performance of these receivers is evaluated by means of
computational simulation results.
Keywords— Cooperative Systems, MIMO, PARATUCK-3, Kronecker Product, Semi-Blind Receivers.

I. I NTRODUCTION
Aiming to provide a considerable increase in the received
power and a better signal quality, the concept of cooperative
communications relay systems was developed, in which at
least one relay node is used to assist the communication
between the source node and the destination node [1]. A cooperative communication can be done according to several protocols, that are classified in fixed (Amplify-and-Forward (AF),
Decode-and-Forward (DF), Compress-and-Forward (CF), and
others) and adaptive (selective decode-and-forward, incremental relaying, and others). In particular, multi-hop systems have
the advantage of needing less transmission power than twohop networks, as the distance between the source and the
destination is divided in several smaller links.
Moreover, Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) systems
provided a great advance in the wireless communication field,
due to its considerable increase in both the coverage area
and the capacity. This technology quickly developed and is
an important research field nowadays, being present in several
standards (WIMAX-IEEE 802.16, WLAN-IEEE 802.11N, and
many others) [2].
On the other hand, due to its advantages in exploring the
multidimensional nature of a problem, tensor decompositions
are applied in several areas, including digital signal processing
[3], [4], [5] and telecommunications [6], [7], [8]. Also, tensor
analysis has shown to be an efficient approach for channel
and/or symbol estimation in cooperative MIMO systems [9],
[10], [11], [12], [13].
In [9], it was proposed three semi-blind receivers in a twohop MIMO AF relaying system using the Khatri-Rao SpaceTime (KRST) coding [14]. These receivers combine two tensor
Pedro M. R. de Oliveira is with the Department of Teleinformatics
Engineering, Federal University of Ceará, Fortaleza, Brazil. (e-mail: pedromarinh8@gmail.com). C. Alexandre Rolim Fernandes is with the Department
of Computer Engineering, Federal University of Ceará, Sobral, Brazil. (e-mail:
alexandre ufc@yahoo.com.br). This work was partially supported by CNPq
and CAPES.
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where p = 1, ..., P , X..p is the transmitted signal, G0 ∈
CP ×MS is the coding matrix of the source node, and P is
the number of transmission blocks. The signal received by the
relay R1 during the pth transmission block is given by
(SR1 )

Ỹ..p

Fig. 1: MIMO cooperative system model.

II. N OTATIONS
Scalars, vectors, matrices, and tensors are represented, respectively, by lower-case (a, b, c, ...), boldface lower-case (a,
b, c, ...), boldface capital (A, B, C, ...), and calligraphic (A,
B, C, ...) letters.
The transpose, the Hermitian transpose, the Moore-Penrose
pseudo-inverse, the conjugate, the mth row and the nth
column of A ∈ CM ×N , are respectively represented by AT ,
AH , A† , A∗ , Am. and A.n . The ||·||F represents the Frobenius
norm, ⊗ represents the Kronecker product and  represents the
Khatri-Rao (column-wise Kronecker) product. The operator
diag(a) generates a diagonal matrix with the vector argument
a forming its diagonal, Dm (A) represents the diagonal matrix
with the mth row of A forming its diagonal, the operator
vec(·) vectorizes its matrix argument by stacking its columns,
while the operator unvec(·) unvectorizes its vector argument
to the original matrix. The operator SV D(A) computes the
singular-value decomposition of its matrix argument A
In this work, it were used the two following properties
vec(ABC ) = (C ⊗ A)vec(B).
T

T T

Dp (A) ⊗ Dp (B) = Dp ((A  B ) ).

(4)

(SR1 )
where V..p
∈ CMR1 ×N is the Additive White Gaussian
Noise (AWGN) matrix during the pth transmission block in
the SR1 link. Considering G1 ∈ CP ×MR1 the coding matrix
(SR1 )
of the relay1 node, the amplified signal Dp (G1 )Ỹ..p
∈
MR1 ×N
C
is transmitted by the relay R1 to the relay R2 .
The signal received by the relay R2 during the pth transmission block can then be written as

computational simulation results are presented and finally, the
Section VI presents the conclusion of this work, as well as the
prospects for future works.

T

(SR1 )
= H(SR1 ) X..p + V..p
∈ CMR1 ×N ,

(SR1 R2 )

(SR1 )

(R1 R2 )
+ V..p
∈ CMR2 ×N .
(5)
(R1 R2 )
where V..p
∈ CMR2 ×N is the noise matrix during the
pth transmission block in the R1 R2 link. Then, considering
G2 ∈ CP ×MR2 the coding matrix of the relay2 node, the
(SR1 R2 )
amplified signal Dp (G2 )Ỹ..p
is transmitted by the relay
R2 to the destination.
Finally, we have that the signal received by the destination
during the pth transmission block is

Ỹ..p

= H(R1 R2 ) Dp (G1 )Ỹ..p

(SR1 R2 D)

(SR1 R2 )

2 D)
∈ CMD ×N ,
+V(R
..p
(6)
(R2 D)
∈ CMD ×N is the noise matrix during the pth
where V..p
transmission block in the R2 D link.
Substituting (3), (4) and (5) into (6), we get:

Ỹ..p

= H(R2 D) Dp (G2 )Ỹ..p

(SR1 R2 D)

Ỹ..p

(1)

= H(R2 D) Dp (G2 )H(R1 R2 ) Dp (G1 )H(SR1 )

1)
Dp (G0 )ST + H(R2 D) Dp (G2 )H(R1 R2 ) Dp (G1 )V(SR
+
..p

(2)

(R1 R2 )
2 D)
H(R2 D) Dp (G2 )V..p
+ V(R
∈ CMD ×N . (7)
..p

M ×N ×P

Given a third-order tensor A ∈ C
, with scalars
am,n,p , its horizontal, lateral and frontal slices are respectively
represented by Am.. ∈ CN ×P , A.n. ∈ CP ×M and A..p ∈
CM ×N . Given a matrix A ∈ CI×J , aij represents its ij th
element.

In other words
(SR1 R2 D)

Ỹ..p

(8)

1 R2 D)
where Y(SR
is the noiseless signal given by
..p

III. S YSTEM M ODEL

(SR1 R2 D)
= H(R2 D) Dp (G2 )H(R1 R2 ) Dp (G1 )H(SR1 )
Y..p

For the present work, it is considered a three-hop one-way
cooperative MIMO AF relay system, with a source (S) node,
a destination (D) node and two relays (R1 and R2 ) nodes,
as illustrated in Figure 1, where MX denotes the number of
antennas at node X (e.g, MS denotes the number of antennas
at node S). All the channels are assumed to be invariant
during the total transmission time and to undergo frequency
flat fading. The transmitted symbols are QAM-modulated.
Consider that H(SR1 ) ∈ CMR1 ×MS , H(R1 R2 ) ∈ CMR2 ×MR1
and H(R2 D) ∈ CMD ×MR2 are MIMO channel matrices of the
source-relay1 , relay1 -relay2 and the relay2 -destination links,
respectively. S ∈ CN ×MS is the matrix with the information
symbols multiplexed to the MS antennas during N consecutive
symbol periods. A simplified KRST coding [14] is used at the
source to introduce time redundancy:
X..p = Dp (G0 )ST ∈ CMS ×N

(SR1 R2 D)
1 R2 D)
∈ CMD ×N ,
= Y..p
+ V(SR
..p

Dp (G0 )ST ∈ CMD ×N , (9)
(SR1 R2 D)
and V..p
is the global noise given by
(SR1 R2 D)
1)
V..p
= H(R2 D) Dp (G2 )H(R1 R2 ) Dp (G1 )V(SR
+
..p
(R2 D)
1 R2 )
H(R2 D) Dp (G2 )V(R
+ V..p
∈ CMD ×N . (10)
..p

In order to have a better presentation of the proposed algorithms, from now on, we will ignore the noise component in
(8). Equation (9) corresponds to a PARATUCK-3 decomposition [15] that can be rewritten in scalar form as
(SR1 R2 D)
ym
=
D ,n,p

MR2

MR1

X

X

MS
X

(R2 D)
hm
g (2)
D ,mR2 p,mR2

mR2 =1 mR1 =1 mS =1
(R1 R2 )
hm
g (1) h(SR1 ) g (0) s
. (11)
R2 ,mR1 p,mR1 mR1 ,mS p,mS n,mS

(3)
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is the vectorized form of the so-called global channel H(G) ,
as it depends on both channel matrices H(SR1 ) and H(R1 R2 ) .
In the next two subsections, (21) will be used to jointly estimate the symbol matrix S and the channels H(R2 D) and H(G)
(i.e unvec(h(G) )) by means of two non-iterative algorithms
based on the Kronecker product. We propose two different
semi-blind receivers to estimate these matrices. In this work,
we assume that the coding matrices G0 , G1 and G2 are known
at the destination node.

IV. S YMBOL AND C HANNELS E STIMATION
Before presenting the proposed algorithms, we will develop
some mathematical expressions from the received signal matrix (9). Applying Property (1) in (9) twice, we have:
1 R2 D)
y(SR
= (S ⊗ H(R2 D) )vec(Dp (G2 )H(R1 R2 ) Dp (G1 )
p

H(SR1 ) Dp (G0 )), (12)
yp(SR1 R2 D) = (S ⊗ H(R2 D) )(Dp (G0 ) ⊗ Dp (G2 ))

A. Least-Squares Kronecker Factorization (LS-KF) Algorithm

vec(H(R1 R2 ) Dp (G1 )H(SR1 ) ) ∈ CMD N ×1 , (13)
(SR R D)
yp 1 2

Let us define W as

1 R2 D)
vec(Y(SR
).
..p

W = (S ⊗ H(R2 D) )diag(h(G) ) ∈ CMD N ×MR2 MS .

where
=
Now applying Property (2) in (13) we have:

The first step of the LS-KF algorithm consists in estimating
W from (21) by means of the Least Squares (LS) method.
Then, we estimate S and H(R2 D) using several SVDs of the
columns of West (the LS estimate of W). This procedure,
denoted Kronecker Factorization (KF), is based on the fact
(R2 D) T (G)
that unvec(W.j ) = h.m
S.i hj , with j = (i − 1)MR2 +
r
2 D)
mr , is a rank-1 matrix, which means that S.i and h(R
,
.mr
with i = 1, ..., MS , mr = 1, ..., MR2 , are optimally estimated
as the first right- and left-singular vectors of unvec(West
.j ),
respectively.
At the end, we will have MS estimations of S and MR2
estimations of H(R2 D) with scalar ambiguities in each column
of these matrices. We take the first of these estimations. We
cannot estimate these matrices without ambiguities, they are
inherent to the model. We can eliminate the ambiguities of S
assuming that we know its first row, this is possible by using
one pilot symbol by transmission stream. In the H(R2 D) case,
we cannot eliminate its ambiguity, however, we assume that we
know its first row just to plot the simulation results. The global
channel matrix H(G) is estimated with ambiguities using the
first row of West . Such ambiguities cannot be eliminated,
once we do not have knowledge of the channels contained
in the global channel. The LS-KF algorithm is summarized in
Algorithm 1.

1 R2 D)
y(SR
= (S ⊗ H(R2 D) )Dp ((GT0  GT2 )T )
p

vec(H(R1 R2 ) Dp (G1 )H(SR1 ) ) ∈ CMD N ×1 , (14)
Let us define G02 = (GT0  GT2 ) ∈ CMR2 MS ×P . We may then
write
yp(SR1 R2 D) = (S ⊗ H(R2 D) )diag[vec(H(R1 R2 ) Dp (G1 )
H(SR1 ) )]((GT02 )T )p. ∈ CMD N ×1 , (15)
Applying Property (1) in (15) we get:
T

yp(SR1 R2 D) = (S ⊗ H(R2 D) )diag[(H(SR1 ) ⊗ H(R1 R2 ) )
vec(Dp (G1 ))](G02 ).p ∈ CMD N ×1 , (16)
which leads to
T

yp(SR1 R2 D) = (S ⊗ H(R2 D) )diag[(H(SR1 )  H(R1 R2 ) )
(G1 )p. ](G02 ).p ∈ CMD N ×1 . (17)
Assuming that the rows of G1 are equal, i.e, (G1 )p. = g1 , for
p = 1, ..., P , we have:
T

yp(SR1 R2 D) = (S ⊗ H(R2 D) )diag[(H(SR1 )  H(R1 R2 ) )g1 ]
(G02 ).p ∈ CMD N ×1 , (18)
(SR R D)

Algorithm 1 - (LS-KF)

By stacking the vectors yp 1 2
for p = 1, ..., P , we
get the mode-1 unfolded matrix of the third-order tensor
Y (SR1 R2 D) ∈ CMD ×N ×P :
i
h
(SR R D)
(SR R D)
1 R2 D)
Y1 1 2 = y(SR
,
(19)
. . . yP 1 2
1

(SR1 R2 D)

West = Ỹ2
G†02 ;
for j = 1 to MR2 MS do
Z.j ← unvec(West
.j );
UΣVH ← SV D(Z.j );
∗
Sest
.j ← D.1 ;

then
(SR1 R2 D)

Y1

(R D)est

H.j 2
← U.1 ;
end for
for i = 1 to MS do
for mr = 1 to MR2 do
j ← (i − 1)MR2 + mr ;
(G)est
w1,j
;
hj
←
(R2 D)est

T

= (S ⊗ H(R2 D) )diag[(H(SR1 )  H(R1 R2 ) )g1 ]
G02 ∈ CMD N ×P , (20)

Let us assume that G02 has a right inverse, i.e. G02 G†02 = I.
This means that the rank of G02 is equal to MR2 MS , which
implies P ≥ MR2 MS , so
(SR R D)
Y2 1 2 G†02

(R2 D)

= (S ⊗ H

(G)

)diag[h

s1,i h1,mr

end for
end for
Sest ← Sest
1 ;
(R D)est
(R2 D)est
H
← H1 2
;

MD N ×P

]∈C

,
(21)

where
T

h(G) = (H(SR1 )  H(R1 R2 ) )g1 ∈ CMR2 MS ×1 .

(23)

(22)
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Algorithm 2 - (LS-KR)

B. Least-Squares Kronecker Rearrangement-Based (LS-KR)
Algorithm

(SR1 R2 D)

West = Ỹ2
G†02 ;
for m = 1 toMS do

T
vec(West
1m )


..
West
;
m ←
.
est T
vec(WN m )
UΣVH ← SV D(West
m );
Sest
U.1 ;
.m ← est
H(R2 D) ← unvec(D∗.1 );
end for
for i = 1 to MS do
for mr = 1 to MR2 do
j ← (i − 1)MR2 + mr ;
(G)est
w1,j
;
hj
←
(R2 D)est

In [16], it is proposed a rearrangement in a given Kronecker
product matrix in order to achieve a rank-1 matrix. Given a
matrix A = B ⊗ C ∈ CM1 M2 ×N1 N2 , where B ∈ CM1 ×N1 and
C ∈ CM2 ×N2 , we can see A as


A11
A12 . . . A1N1
 A21
A22 . . . A2N1 


M ×N
A= .
..
..  , Aij ∈ C 2 2 (24)
..
 ..

.
.
.
AM1 1

AM1 2

...

AM1 N1

The rearrangement R(A) of the matrix A is given by




vec(A1j )T
A1
 vec(A2j )T 
 A2 




R(A) =  .  , Aj = 
 , j = 1, ..., N1 (25)
..


 .. 
.
T
AN1
vec(AM1 j )

s1,i h1,mr

end for
end forest
(R D)est
H(R2 D) ← H1 2
;

We note that R(A) ∈ CM1 N1 ×M2 N2 .
In the present case, we can estimate W, defined in the
previous subsection, by a least-squares algorithm. Once we
cannot assure that R(W) is a rank-1 matrix (due to the
presence of the global channel in its product), we cannot
estimate the matrices S and H(R2 D) with a single SVD
(optimal case), so we will estimate them with several SVDs
using Wm defined as


vec(W1m )T


..
Wm ← 
(26)
,
.

Gaussian distributions, however, G1 has equal rows and 16QAM is used. When stated otherwise, the number P of
transmission blocks is chosen to be 8, while the number of
symbols N is equal to 100. The number of antennas at the
source, at the relays and at the destination are chosen to be 2.
The total transmission power is equal to 1, and it is divided
by the source and the relays. The path-loss coefficient n is
chosen to be 4 and it is considered Rayleigh fading Channels.
Figure 2 shows how the SER behaves as the SNR increases
varying the number of antennas at the destination. We can see
that the LS-KR receiver provides a better SER if comparing
to the LS-KF receiver. This is due to the following reason.
When we estimate S via SVD taking only the first column of
the singular matrices, we are eliminating the noise subspace.
The optimal case would be to estimate the parameters using a
single SVD, once the LS-KF uses MR2 MS SVDs and the
LS-KR uses only MS SVDs, we can see that the LS-KR
one uses less SVDs, being more close to the optimal case,
providing, this way, a better performance. Also, we can see
that as the number of antennas at the destination increases,
the receivers provide a smaller SER, this is a benefit of the
additional spatial diversity. Figure 3 shows how the NMSE
of the channels behaves as the SNR increases. We can see
that both receivers provide a better estimation of H(R2 D) in
comparison to the global channel H(G) . This occurs because
we cannot estimate the global channel via SVD, we can only
estimate it using the noisy matrix W. Also, we can see that
the LS-KR algorithm provides a better performance regarding
H(R2 D) due to the reason explained before. The performance
regarding the global channel is practically the same, once it is
estimated for both algorithms using the same equation.
Comparing with the two-hop scenario, i.e, the scenario
which a single relay is used, Figure 4 shows how the SER
behaves as the SNR increases. In this figure, the receivers
used in the two-hop case are based on (4) and (5), being
very similar to the LS-KF and LS-KR algorithms. However,
due to lack of space we didn’t show the expressions of these

vec(WN m )T

where Wnm is the nmth sub-block of W ∈ CMD N ×MR2 MS .
This procedure, denoted by Kronecker Rearrangement (KR),
is based on the fact that Wm is a rank-1 matrix, which means
that S.m and H(R2 D) , with m = 1, ..., MS , are optimally
estimated as the first left- and right-singular vectors of W.m ,
respectively.
At the end, there will be MS estimations of H(R2 D) . We
take the first of these estimations. The estimated parameters
have the ambiguities described in the previous subsection. The
LS-KR algorithm is summarized in Algorithm 2.
C. Identifiability Conditions
Once the proposed algorithms are non-iterative, we do not
need to worry about the uniqueness conditions. Regarding the
identifiability issues, choosing a G1 matrix with equal rows,
G2 and G0 matrices such that G02 has a right inverse, will
assure that the algorithms will provide identifiable estimations.
P ≥ MR2 MS is then a necessary condition.
V. S IMULATIONS R ESULTS
In this section, simulation results that evaluate the performance of the proposed receivers by means of Monte Carlo
samples are presented. The metrics of performance used are
both the Symbol Error Rate (SER) and the channels Normalized Minimum Square Error (NMSE). The number of Monte
Carlo samples is equal to 15000. The coding matrices G0 ,
G1 and G2 are chosen to be i.i.d with zero mean complex
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Fig. 2: SER versus SNR.

Fig. 4: Comparison of the SER versus SNR for 1 and 2 relays.
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Fig. 3: NMSE versus SNR.

algorithms. We can see in Figure 4 that the three-hop scenario
provides smaller SERs. This is expected, because, once we
use more relays, we will have shorter distances between the
nodes, needing less transmission power to communicate.
VI. C ONCLUSION
The major contribution of this work is the proposal of
two semi-blind receivers for one-way three-hop cooperative
MIMO AF relay systems. It was shown that this transmission
scheme satisfies a PARATUCK-3 tensor model. The proposed
receivers use the KRST coding at the source and an AF
coding at the relays. One of these receivers is based on a
factorization of the Kronecker product, while the other is based
on a rearrangement of this Kronecker product. Simulation
results have shown that the three-hop scenario provides a
better performance, regarding the SER, compared to the twohop scenario, due to the path-loss gain. Simulation results
also showed that the LS-KR algorithm provides a better
performance than the LS-KF one.
In future works, we aim to analyze the complexity of the
proposed algorithms and generalize them for the case of K
relays. The development of a receiver based on the Alternating
Least Squares (ALS) algorithm is also a perspective.
R EFERENCES
[1] K.J.R. Liu, A.K. Sadek, W. Su, and A. Kwasinski, Cooperative Communications and Networking. Cambridge University Press, 2009.
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Rank-One Tensor Modeling Approach to Joint
Channel and Symbol Estimation in Two-Hop
MIMO Relaying Systems
Bruno Sokal, André L. F. de Almeida and Martin Haardt

semi-blind receivers to solve problems of channel and symbol
estimation [7], [8], [9]. In the specific case of MIMO
relaying communication systems, a few works have proposed
tensor modeling based receivers (see, e.g. [10], [11], [12],
[13]). In [13], the authors provide a generalization of [12]
by assuming a full tensor coding at the source and relay
nodes. Therein, two semi-blind receivers are proposed by
exploiting a Nested Tucker model for the received signal
tensor. The first one relies on an iterative alternating least
squares (ALS) algorithm while the second one consists of
a two-stage Kronecker factorization algorithm based on two
successive singular value decompositions (SVDs). The main
limitation of the approach of [13] is the high computational
complexity of the ALS-based receiver, which is intrinsic to the
Nested Tucker model, requiring extensive matrix products and
pseudo-inverse computations at every iteration. On the other
hand, the Kronecker factorization receiver is suboptimal since
it divides channel and symbol estimations in two steps, the
latter being dependent on the accuracy of the first.
In this paper, we present two semi-blind receives for
joint channel and symbol estimation in two-hop MIMO
communication systems. Following the system model and
assumptions of [13], we start from a Nested Tucker tensor
model and recast the received signal after space-time
combining as a rank-one third-order tensor (i.e. a standard
PARAFAC model), whose factors are the source-relay channel,
relay-destination channel, and symbol vectors. An orthogonal
design for the combined source-relay coding structure is
proposed, which translates space-time combining into matched
filtering. Exploiting the conceptual simplicity of the resulting
PARAFAC model, two efficient semi-blind receivers are
derived to jointly estimate the channels and symbols. The first
receiver utilizes an iterative solution based on the alternating
least squares (ALS) algorithm, while the second provides
closed-form estimations of the channel and symbol matrices
from a truncated higher order singular value decomposition
(T-HOSVD). The proposed receivers have a lower complexity
compared to the Nested Tucker based receivers developed
in [13] without performance degradation. Moreover, essential
uniqueness of the channel and symbol matrices is ensured up
to a scalar factor for each matrix.
The rest of this paper is organized as follows. In Section
II, some useful notation and properties are introduced and
the basic material on tensor decompositions is given. In
Section III, we present the system model and formulate the
received signal using the proposed tensor formalism. Section

Abstract— This paper proposes two semi-blind receives for
joint channel and symbol estimation in MIMO relay-based
communication systems. These receivers are developed for a
two-hop system, assuming a tensor coding at the source and
relay nodes. The central idea of the proposed approach is on the
rank-one tensor modeling of the received signal, which allows the
use of efficient estimation algorithms. The first receiver utilizes
an iterative solution based on the alternating least squares (ALS)
algorithm, while the second provides closed-form estimations
of the channel and symbol matrices from a truncated higher
order singular value decomposition (T-HOSVD). The proposed
approach has a lower complexity compared to the receiver
developed in a previous work, while providing remarkable
performance.
Keywords— MIMO systems, Cooperative communications,
tensor decompositions, semi-blind receiver.

I. I NTRODUCTION
The use of relay stations in multiple input multiple output
(MIMO) wireless communication systems has shown to be a
promising technique to combat signal propagation effects, such
as path loss and shadowing, leading to increased capacity and
coverage in wireless communication systems [1], [2], [3]. In
this context, amplify-and-forward (AF) relaying is an attractive
solution, being preferable when complexity and/or latency
issues are of importance [3]. The benefits of relay-assisted
wireless communications strongly rely on the accuracy of the
channel state information (CSI) for all the links involved in
the communication process. Moreover, the use of precoding
techniques at the source and/or destination [4], [5] often
requires the instantaneous CSI knowledge of all links.
Since the pioneering work [6], the use of tensor
decompositions has been widely studied for modeling
wireless communication systems. The practical motivation
for tensor modeling comes from the fact that one can
simultaneously benefit from multiple signal diversities,
like space, time and frequency diversities, for instance.
Moreover, tensor approaches offer the possibility of using
blind/semi-blind techniques for channel and symbol estimation
under uniqueness conditions more relaxed than those with
conventional matrix-based solutions.
In the context of wireless communications, tensor
decompositions have proved useful in the development of
B. Sokal and A. L. F. de Almeida are with the Wireless Telecom
Research Group (GTEL), Department of Teleinformatics Engineering
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≈

b1

+
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3-D illustration of a 4-D Nested Tucker tensor.

aR

Fig. 1. Illustration of a PARAFAC decomposition as a sum of outer products.

The PARAFAC decomposition can be written as a function of
its 1-mode, 2-mode and 3-mode unfoldings as follows

IV presents the proposed Tri-ALS and T-HOSVD receivers.
In Section V, simulations are presented and discussed. Finally,
Section VI draws the finals conclusions and perspectives.
II. T ENSOR D ECOMPOSITIONS
A. Notation and Properties

∈ CI1 ×I2 I3

(3)

|

I2 ×I1 I3

(4)

X(2) = B(C  A)

∈C

X(3) = C(B  A)|

∈ CI3 ×I1 I2 .

(5)

The Tucker decomposition of X ∈ CI1 ×I2 ×I3 is given by
X = G ×1 A ×2 B ×3 C,

(6)

where G ∈ CP ×Q×R is the core tensor, and A ∈ CI1 ×P , B ∈
CI2 ×Q and C ∈ CI3 ×R , are the factor matrices. The Tucker-2
decomposition is a special case of (6) with C = IR ), yielding
X = G ×1 A ×2 B. The Tucker-1 decomposition corresponds
to having B = IQ and C = IR ), yielding X = G ×1 A.
D. Nested Tucker decomposition
The Nested Tucker decomposition of a fourth-order tensor
X ∈ CI1 ×I2 ×I3 ×I4 with factor matrices as B ∈ CI1 ×R1 , U ∈
CR2 ×R3 , D ∈ CI3 ×R4 and core tensors C ∈ CR1 ×R2 ×I2 ,
W ∈ CR3 ×R4 ×I4 ; can be written as [13]
X = T (1) •12 T (2) ∈ CI1 ×I2 ×I3 ×I4 ,

(7)

where the tensors T (1) and T (1) are given by:
T (1)
T (2)

= C ×1 B ×2 U| ∈ CI1 ×R3 ×I2
= W ×2 D ∈ CR3 ×I3 ×I4 .

(8)
(9)

Note that T (1) and T (2) follows a Tucker-2 and Tucker-1
decompositions, respectively. Therefore, the Nested Tucker
decomposition can be seen as the contraction between
Tucker-1 and Tucker-2 tensors. This decomposition is
illustrated in Figure 2.

r=1

where G ∈ CI1 ×I2 ×J1 ×J2 . A rank-one third-order tensor is
defined as the outer product of three vectors and is symbolized
by X I1 ×I2 ×I3 = a ◦ b ◦ c, with a ∈ CI1 ×1 , b ∈ CI2 ×1 ,
c ∈ CI3 ×1 . Note that vec(a ◦ b ◦ c) = c ⊗ b ⊗ a. We make
use of two useful properties involving the Kronecker product.
For matrices A, B and C of compatible dimensions, we have
vec(ABC) = (C| ⊗ A)vec(B).

X(1) = A(C  B)|

C. Tucker decomposition

Scalars are denoted by lower-case letters (a, b, ...), vectors
by bold lower-case letters (a, b, ..), matrix by bold upper-case
letters (A, B, ..), tensors are defined by calligraphic
upper-case letters (A, B, ...). The vec(·) operator vectorizes
a matrix by stacking its columns, while unvec(·) does the
inverse operation. The tensorization of a vector x ∈ CI1 I2 I3 ×1
into a third-order tensor yields X I1 ×I2 ×I3 . A| A† A∗ AH
stand for transpose, Moore-Penrose pseudo-inverse, conjugate
and hermitian of A, respectively. The operators ⊗,  and
◦ define the Kronecker, Khatri-Rao and the outer product,
respectively. For a fourth order tensor X ∈ CI1 ×I2 ×I3 ×I4 , we
can define two subsets of modes, for example S1 = {I1 , I2 }
and S2 = {I3 , I4 } and form a matrix XI1 I2 ×I3 I4 , whose
elements are mapped from X according to the little-endian
convention [14]. For an N -th order tensor X ∈ CI1 ×···×IN ,
its n-mode matrix unfolding X(n) is obtained by taking
S1 = {In } and S2 = {I1 · · · In1 In+1 · · · IN }. The n-mode
product between a tensor X ∈ CI1 ×···×IN and a matrix
A ∈ CJn ×In is defined as Y = X ×1 A, where Y J1 ×I2 ×I3 ,
so that Y(n) = AX(n) . Consider two third-order tensors
X ∈ CI1 ×R×I2 and Y ∈ CR×J1 ×J2 , where the dimension
of the 2-mode of X is equal to the dimension of the 1-mode
of Y. The (2,1)-mode contraction between these two tensors
R
P
is symbolized by G = X •12 Y, i.e. gi1 i2 j1 j2 =
xi1 ri2 yrj1 j2 ,

III. S YSTEM M ODEL
A. Modeling preliminaries
Consider a one-way two hop MIMO relaying system,
where MS and MD denote the number of antennas at
the source and destination, respectively. We assume that
the relay has MR1 receive antennas (operating during the
first hop) and MR2 transmit antennas (operating during the
second hop). Figure 3 provides an illustration of the system
model. The source-relay channel H(SR) ∈ CMS ×MR1 and
the relay-destination H(RD) ∈ CMD ×MR2 are assumed to
undergo flat Rayleigh fading and are constant during the whole
transmission period. At both the source and relay, space-time
coding is assumed. Let S ∈ CN ×R denote the symbol matrix
containing R data streams with N symbols each. At the source,
these R data streams are jointly spread across MS antennas
and P time slots by means of a space-time coding tensor

(1)

B. PARAFAC decomposition
The PARAFAC decomposition of X I1 ×I2 ×I3 is given by
X = I3,R ×1 A ×2 B ×3 C,

B

I1

R1

bR
Fig. 2.

a1

=

I4

(2)

where I3,R is a diagonal tensor of order 3 and dimension R,
A ∈ CI1 ×R , B ∈ CI2 ×R , C ∈ CI3 ×R are the factor matrices,
and R is the tensor rank. Figure 1 provides an illustration
of the PARAFAC decomposition as a sum of outer products
involving the columns of the corresponding factor matrices.
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B. Noisy model and rank-one tensor formulation

Relay

H(SR)

Tx

H(RD)

MR1

Rx

MR2
MD

MS

Fig. 3.

Let V (SR) ∈ CN ×MR1 ×P be the additive noise tensor at
the relay. The overall noise at the destination is given by
V (SRD) = V (1) + V (2) , where V (1) = V (SR) •12 H̄(RD) ∈
CN ×P ×MD ×J is the filtered noise that is forwarded by the
relay, while V (2) ∈ CN ×P ×MD ×J is the additive noise term
.
at the destination. Defining X = [x11 , . . . , xP 1 , . . . , xP J ] ∈
CN MD ×P J as a matrix collecting the received signals during
P J time slots, and including the noise term, we arrive at the
following compact representation
X = YZ + V,
(22)

System model.

C ∈ CR×MS ×P . A space-time redundancy is then created
since each symbol is repeated P times and loaded into all
MS antennas. The signal received at the relay (in absence of
noise) can be written as
X (SR) = C (1) ×1 S ×2 H(SR)| ∈ CN ×MR1 ×P .
(10)

where Y
∈
CN MD ×RMR2 MS MR1 and Z
∈
RMR2 MS MR1 ×P J
C
are “Kronecker-structured” matrices
defined as
.
Y = vec(H(SR) )| ⊗ H(RD) ⊗ S
(23)

. 
|
|
Z = vec(W..1
⊗ C..1 ), . . . , vec(W..J
⊗ C..P ) , (24)

In the second hop, the source stays silent while the relay
forwards a space-time coded version of the received signal to
the destination. Let W ∈ CMR1 ×MR2 ×J denote the space-time
coding tensor used at the relay. The coded signal is given as:
X̄ (SR) = X (SR) •12 W ∈ CN ×P ×MR2 ×J

and V ∈ CN MD ×P J is the unfolding matrix of the global
noise, which is constructed in the same way as X.
It is worth drawing a comment on the meaning of matrices
Y and Z. The first involves the Kronecker product of the
unknown factors of our system model (i.e. channel matrices
and symbol matrix), which we seek to estimate. The latter
represents the equivalent space-time coding matrix, accounting
for the combined source-relay coding operations. In other
words, (22) provides an input-output relation. Since the coding
tensors C and W are known at the receiver, a direct approach
to estimate the useful signal matrix Y in the presence of noise
from (22) is to use a least squares (LS) criterion, i.e.
b = argminkX − YZkF ,
Y
(25)

(11)

In a way similar to the first hop, the role of tensor W is
to jointly spread the received signal across MR2 transmit
antennas and J time frames, where each time frame comprises
P time slots. At the destination, the noiseless received signal
is then given as
X (SRD) = X̄ (SR) ×3 H(RD)
(12)
Define H̄(RD) as the space-time coded channel linking the
MR2 relay antennas to the MD destination antennas:
H̄(RD) = W ×2 H(RD) ∈ CMR1 ×MD ×J

(13)

Plugging (11) into (12), and using (13), we get:

X (SRD) = X (SR) •12 W ×3 H(RD)

= X (SR) •12 W ×2 H(RD)

Y

b = XZ† . Note that Y
b is a
the solution of which is given by Y
linearly transformed version of the received signal obtained by
combining (filtering) the columns of the matrix X containing
the space-time samples of the received signal with a zero
forcing filter designed from the effective space-time coding
b
matrix Z. Let us have a closer look at the structure of Y.
This matrix can be partitioned as follows


P(1,1)
···
P(1,MR2 MS MR1 )

..
..
..
b =
Y
(26)

,
.
.
.
P(MD ,1) · · · P(MD ,MR2 MS MR1 )

= X (SR) •12 H̄(RD) ∈ CN ×P ×MD ×J . (14)
Comparing (14) with (7) we conclude that the signal received
at the destination follows a Nested Tucker model, and the
following correspondences can be established:
(T (1) , T (2) ) ⇐⇒ (X (SR) , H̄(RD) )
(SR)

(15)

(RD)

(B, U, D) ⇐⇒ (S, H
,H
)
(I1 , I2 , I3 , I4 ) ⇐⇒ (N, P, MD , J)
(R1 , R2 , R3 , R4 ) ⇐⇒ (R, MS , MR1 , MR2 )

(16)
(17)
(18)

b can be viewed as a concatenation of MD row blocks
i.e., Y
and MR2 MS MR1 column blocks, respectively, where the
(i, j)-th block Pi,j is of size N × R.
.
Let pi,j = vec(Pi,j ) ∈ CN R×1 , and collect all the
vectorized blocks in an N R × MD MR2 MS MR1 matrix
h
i
.
P = p1,1 , . . . , p(MD ,1) , . . . , p(MD ,MR2 MS MR1 ) ,

Slicing the received signal tensor X (SRD) by fixing the second
and fourth modes (i.e. p and j) yields the following
(SRD)

X.p.j

|

= SC..p H(SR) W..j H(RD) ∈ CN ×MD

(19)

.
(SRD)
Let xpj = vec(X.pj. ). Using Property (1), we have:
xpj

= (H(RD) ⊗ S)vec(C..p H(SR) W..j )
(RD)

= (H

⊗

|
S)(W..j

(SR)

⊗ C..p )vec(H

)

where the index i varies faster than the index j in the
construction of this matrix. Finally, by vectorizing P, we
obtain a vector p ∈ CN RMD MR2 MS MR1 ×1 that admits the
following separable Kronecker structure

(20)

Applying again the same property in (20) yields

|
xpj = vec(H(SR) )| ⊗ H(RD) ⊗ S vec(W..j
⊗ C..p ) (21)

p = h(SR) ⊗ h(RD) ⊗ s,
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Algorithm 1 Tri-ALS

h(SR)

P

1:
2:
3:

h(RD)

≈
s

Fig. 4.

4:

Rank-one decomposition of the filtered signal tensor.

5:

with h(SR) ∈ CMR1 MS ×1 , h(RD) ∈ CMD MR2 ×1 , and s ∈
CN R×1 being the vectorized forms of S, H(RD) and H(SR) ,
respectively. Since p corresponds to a Kronecker product of
three vectors, its tensorization yields a rank-one third-order
tensor P ∈ CN R×MD MR2 ×MR1 MS that can be written as

6:
7:
8:

(RD)

(SR)

Initialize randomly ĥ0
and ĥ0 ; it = 0;
it = it + 1;
Calculate an estimate of ŝ
(SR)
(RD)
(SR)
(RD)
ŝit = P(1) (ĥit−1  ĥit−1 )∗ /(||ĥit−1 ||22 ||ĥit−1 ||22 )
(RD)
Calculate an estimate of ĥ
(RD)
(SR)
(SR)
ĥit
= P(2) (ĥit−1  ŝit−1 )∗ /(||ĥit−1 ||22 ||ŝit−1 ||22 )
(SR)
Calculate an estimate of ĥ
(SR)
(RD)
(RD)
ĥit
= P(3) (ĥit−1  ŝit−1 )∗ /(||ĥit−1 ||22 ||ŝit−1 ||22 )
Return to step 2 and repeat until convergence;
Remove the scaling ambiguities;
Apply the “unvec” operator to recover Ŝ, Ĥ(RD) , Ĥ(SR) .

(28)
P = s ◦ h(RD) ◦ h(SR) ∈ CN R×MD MR2 ×MS MR1 .
C. Uniqueness
Solving problem (25) requires Z to be full row-rank.
Since Z = Π(W(3) ⊗ C(3) )| Π, where Π is a permutation
matrix, we have rank(Z) = rank((W(3) ⊗ C(3) )| ) =
b
rank(W(3) )rank(C(3) ). Hence, a unique recovery of Y
requires P ≥RMS and J≥MR1 MR2 . Provided that P is
unique, s, h(RD) , and h(SR) can be estimated up to a scalar
factors, i.e., (Ŝ, Ĥ(RD) , Ĥ(SR) )=(α1 S, α2 H(RD) , α3 H(SR) ),
where α1 α2 α3 = 1. So, in our system, we assume S(1,1) = 1
(RD)
and H(1,1) = 1 to remove the scalar factor ambiguity.

Algorithm 2 T-HOSVD
1: For n = 1, 2, 3:
Compute the SVD of the matrix unfolding P(n) ;
H
Ȳ(n) = U(n) Σ(n) V(n)
2: Select the dominant left singular vector from U(n) :
ŝ
= α1 U(1) (:, 1);
(RD)
ĥ
= α2 U(2) (:, 1);

D. Coding structure
Its known that choice of the space-time coding structure
affects the receiver performance. In [13], a Vandermonde
structure with random generators was chosen for the coding
tensors C (source) and W (relay). We propose the following
design procedure. Let C(3) ∈ CP ×RMS and W(3) ∈
CJ×MR1 MR2 be the 3-mode matrix unlfoldings of the source
and relay coding tensors, respectively. We choose these
matrices as discrete Fourier transform (DFT) matrices, such
H
that CH
(3) C(3) = IRMS and W(3) W(3) = IMR1 MR2 , i.e.,
P = RMS and J = MR1 MR1 . With this choice, it can be
shown that the equivalent space-time coding matrix Z defined
in (24) is unitary, i.e. ZZH = IRMR2 MS MR1 which means the
solution to problem (25) is equivalent to applying a space-time
b = XZH . Such an orthogonal design
matched filter, i.e., Y
not only simplifies the receiver processing (by avoiding the
computation of the right-inverse of Z), but also yields a better
performance compared with the structure proposed in [13].

where P(n=1,2,3) , are the n-mode unfoldings of the tensor
P, constructed according to equations (3) to (5) with the
following relationship: (A, B, C) ⇐⇒ (s, h(SR) , h(SR) ). The
Tri-ALS algorithm is summarized in Algorithm 1.

ĥ(SR) = U(3) (:, 1)
3:

||P(1) − s(ĥ(SR)  ĥ(RD) )| ||

(29)

||P(2) − h(RD) (ĥ(SR)  ŝ)| ||

(30)

||P(3) − h(SR) (ĥ(RD)  ŝ)| ||,

(31)

Apply the “unvec” operator to recover Ŝ, Ĥ(RD) , Ĥ(SR) .

V. S IMULATION R ESULTS
In this section, we evaluate the performance of the
proposed receivers in terms of symbol error rate (SER),
normalized mean square error (NMSE) for channel estimation,
computational complexity, and convergence, comparing with
the receivers proposed in [13]. We consider 4-QAM
modulation. The results are averaged over 104 Monte Carlo
runs, each run corresponding to an independent realization
of the channels, symbols, and noise. The channel matrices
are assumed to have i.i.d. complex Gaussian entries with
zero-mean and unitary variance.
Figure 5 depicts the performance of the Tri-ALS and
T-HOSVD receiver in comparison with the two receivers
proposed in [13] (namely, ALS Nested Tucker and 2LSKP
receivers), using the proposed DFT structure for the source
and relay coding tensors. It can be noticed the two proposed

h(RD)

ĥ(SR) =argmin

;

The Truncated (T)-HOSVD algorithm is a closed-form
solution based on subspace estimation. It consists of taking
the HOSVD on the filtered received signal tensor P, which
corresponds to calculating the SVD of its matrix unfoldings.
Since P is a rank-one tensor, its three matrix unfoldings can be
approximated as rank-one matrices. Therefore, s, h(RD) , and
h(SR) are obtained from the dominant left singular vectors
of the unfoldings P(1) ∈ CN R×MD MR2 MS MR1 , P(2) ∈
CMD MR2 ×N RMS MR1 , and P(3) ∈ CMS MR1 ×N RMD MR2 . The
T-HOSVD algorithm is described in Algorithm 2.

s

ĥ(RD) =argmin

(RD)

S(1,1) H(1,1)

B. T-HOSVD receiver

IV. S EMI -B LIND R ECEIVERS
We present two semi-blind receiver for joint channel and
symbol estimation, by capitalizing on the rank-one property
of the filtered received signal tensor P.
A. Tri-ALS receiver
The Trilinear (Tri-)ALS algorithm consists of estimating s,
h(RD) , and h(SR) in an alternate way by solving the following
three cost functions:
ŝ =argmin

∗
Σ(3) V(3)(1,1)

h(SR)

40
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receivers reach the same performance as those of [13],
while being less complex, as will be shown in the sequel.
Figure 6 shows the NMSE performance of the estimated
channels. As for the SER performance, the Tri-ALS and
T-HOSVD receivers provide the same performance as the
Nested Tucker based receivers [13]. We can note that in all
cases, the NMSE curves decrease linearly as a function of
the SNR. Now, we evaluate the computational complexity of
the proposed receivers by measuring the number of floating
point operations (FLOPS) required by the different receivers
to accomplish joint channel and symbol estimation. To this
end, the lightspeed MATLAB toolbox [15] was used to count
the number of FLOPS. Figure 7 corroborates the benefits
of the proposed rank-one tensor based receivers in terms of
computational complexity, when compared to the competing
receivers. We can note that the Tri-ALS receiver becomes
much less complex than its competing Nested Tucker based
ALS solution. When it comes to the closed-form receivers,
these results show that the T-HOSVD receiver is more
attractive than the 2LSKP receiver as the number MD of
antennas grows. Another advantage of T-HOSVD over 2LKSP
is related with parallel implementation. Since the T-HOSVD
consists of three independent SVDs, the estimation of the
source-relay, relay-destination and symbol matrices can be
carried out in parallel. This is not the case of 2LSKP, which
consists of two consecutive SVDs steps, where the result of
the second step depends on the output of the first. Figure
8 shows the impact of the proposed DFT-based design for
the source and relay coding tensors on the convergence of
ALS-based receivers. To this end, we compare the proposed
Tri-ALS receiver with the Nested Tucker based ALS receiver.
For the latter, we consider the Vandermonde structure with
random generators, as proposed in [13], and the proposed DFT
coding structure. Note that the proposed one yields a reduction
on the number of iterations to convergence. For high SNR, the
number of iterations reduces approximately from 10 to 3.

−5

0

5

10
SNR in dB

15

20

25

30

Number of iterations for ALS convergence.

VI. C ONCLUSIONS
We have proposed a new tensor modeling approach to
the problem of joint channel and symbol estimation in a
two-hop MIMO relaying system. Our approach capitalizes
on a rank-one tensor modeling of the received signal after
space-time combining and yields simple receiver algorithms,
which are less complex than the competing solutions proposed
in the literature. Perspectives for future work include the
generalization to the multi-relay/multihop scenario.
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Tensor-Based Multiuser Detection for Uplink
DS-CDMA Systems with Cooperative Diversity
Antonio Augusto Teixeira Peixoto and Carlos Alexandre Rolim Fernandes

model called PARATUCK was proposed. An overview of
some of these tensor models can be found in [8].
There are other examples of tensor decompositions in wireless cooperative communications like in [9], where a receiver
was proposed for a two-way AF relaying system with multiple
antennas at the relay nodes adopting tensor based estimation.
In [10], an unified multiuser receiver based on a trilinear tensor
model was proposed for uplink multiuser cooperative diversity
systems employing an antenna array at the destination node.
There are also recent works, as [11], where a two-hop MIMO
relaying system was proposed adopting two tensor approaches
(PARAFAC and PARATUCK), and in [12], where a one-way
two-hop MIMO AF cooperative scheme was employed with
a nested tensor approach. In [13], receivers were based on a
trilinear decomposition on a cooperative scenario exploiting
spreading diversity at the relays. In [14], a similar scenario
was proposed without spreading, but with different timeslots for each relay transmission. [15] presented a new tensor
decomposition called nested Tucker decomposition (NTD),
applied to an one-way two-hop MIMO relay communication
system.
In contrast to the works earlier mentioned, which are
based on trilinear tensor models, we move to a quadrilinear
PARAFAC decomposition in this paper. Indeed, we propose
a semi-blind multiuser receiver able to jointly estimate the
channel gains, antenna responses and transmitted symbols,
exploiting the uniqueness properties of a fourth order tensor.
More specifically, we are considering a cooperative AF relay
aided scenario where direct-sequence spreading is used at the
relays, thus, taking advantage of cooperative and spreading
diversity.
This work extends [5] by considering a cooperative link
with R relays. Moreover, in comparisson to [10] and [14], our
work admits spreading at the relays by using orthogonal codes,
and, in contrast to [13], the proposed system considers the
relays transmitting in different time-slots instead of all relays
transmitting simultaneously to the base station. An advantage
of the proposed work, with respect to the previous ones, is its
greater flexibility on the choice of some system parameters.
By choosing the system parameters, such as the number of
relays or the spreading code length, we get the models from
[5], [10], [13] and [14]. It is also worth mentioning that the
proposed receiver explores spatial and cooperative diversities.
The present work is structured as follows. Section II lays out
the adopted system model, including the cooperative scenario
and environment assumptions. Section III shows the quadrilinear tensor model used, Section IV presents the proposed
receiver, Section V shows the simulations results and Section

Abstract— In the present paper, a semi-blind receiver for
a multiuser uplink DS-CDMA (Direct-Sequence Code-Division
Multiple-Access) system based on relay aided cooperative communications is proposed. For the received signal, a quadrilinear
Parallel Factor (PARAFAC) tensor decomposition is adopted,
such that the proposed receiver can semi-blindly estimate the
transmitted symbols, channel gains and spatial signatures of all
users. The estimation is done by fitting the tensor model using
the Alternating Least Squares (ALS) algorithm. With computational simulations, we provide the performance evaluation of the
proposed receiver for various scenarios.
Keywords— Semi-blind receiver, DS-CDMA, Cooperative communications, PARAFAC, Tensor model, Alternating least squares.

I. I NTRODUCTION
Cooperative diversity is a new way for granting better
data rates, capacity, fading mitigation, spatial diversity and
coverage in wireless networks [1], so that, its promising
characteristics have put it into research interest lately. The
basic idea behind it is making the network nodes help each
other, allowing an improvement in the throughput without
increasing the power at the transmitter, similarly to multipleinput multiple-output (MIMO) systems. There are some cooperative protocols available, like the amplify-and-foward (AF)
and the decode-and-foward (DF) [2]. In means of simplicity,
the AF protocol is of good choice because the relay node will
just amplify the user’s signals and fowards it to the destination.
Latency and complexity are then keep small on this protocol.
An important mathematical tool used in this work is tensor
based models. An advantage of using tensors in comparison to
matrices is the fact that tensors allows us the use of multidimensional data, allowing a better understanding and precision
for a multidimensional perspective. Due to its powerful signal
processing capabilities, tensors can be found applied to many
fields, for example, in chemometrics and others [3].
The Parallel Factor (PARAFAC) decomposition [3], [4]
was first used in wireless communications systems in [5],
where a blind receiver was proposed for a DS-CDMA system
and a tensor was used to model the received signal as a
multidimensional variable. After, many other works using
tensor decompostions in telecommunications were developed.
Wireless MIMO systems had also been proposed with tensor
approaches, which led to the development of new tensor
models, as in [6], where a constrained factor decomposition
was proposed, and in [7], where a new constrained tensor
Antonio Augusto Teixeira Peixoto and Carlos Alexandre Rolim Fernandes,
Computer Engineering, Federal University of Ceará, campus de Sobral, CE,
Brazil, E-mails: augusto.peixoto@outlook.com, alexandre ufc@yahoo.com.br.
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VI summarizes the conclusions.
The notation used in this paper is presented here. Scalars
are denoted by italic Roman letters (a,b,...), vectors as lowercase 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 A, we use [Ai,j ].AT and A† stands
for the transpose and the pseudo-inverse of A respectively. The
operator diagj [A] is the diagonal matrix formed by the j-th
row of A. The operator ◦ denotes the outer product of two
vectors and  denotes the Khatri-Rao product between A ∈
CI×R and B ∈ CJ×R , resulting in A  B = [a1 ⊗ b1 , ..., aR ⊗
BR ] ∈ CIJ×R .
II. S YSTEM M ODEL

Fig. 1.

System model - Uplink for multiuser cooperative scenario.

(RD)

user, vk,r,n,p is the corresponding noise of the RD link, gr,m
is the amplification factor applied by the r-th relay of the mth user and cp,m is the p-th chip of the spreading code of the
m-th user. Substituting (1) into (2), we get:

The system model considered in this work is a DS-CDMA
uplink with M users transmitting to a base station with the
help of relay-aided links using the AF protocol. The links
between a given user and one relay are called source-relay
(SR) and the ones between a relay and the base station are
called relay-destination (RD). The base station has an uniform
linear array of K antennas. Each of the M users will transmit
to its R associated AF relays. The R relays of a given user use
direct-sequence spreading on the user signal, with a spreading
code of length P, where the same code is used by all relays
of a given user. Also, the relays and users are single antenna
devices operating in half-duplex mode.
It is assumed perfect synchronization at the symbol level
to avoid intersymbol interference, frequency-flat fading is
considered and all channels are independent. We consider that
each user communicates with its R associated relays and that
each relay fowards the signal using a different time-slot. We
also assume that an user and its relays are all located inside a
cluster, such that, the signal received at a relay located within
the cluster of the m-th user contains no significant interference
from the other users, as Fig. 1 shows. This assumption was also
made in [10] and in [14]. An interpretation of this assumption
is that a user and its relays are located in a cell, while the
other users and their associated relays are located in other
cells, modeled as co-channel interferers.
The signal received by the r-th relay of the m-th user is
given by:
(SR)
(SR)
u(SR)
(1)
r,m,n = hr,m sn,m + vr,m,n ,

M
X

(RD)

xk,r,n,p =

(RD)

(SRD)

hk,r,m h(SR)
r,m gr,m sn,m cp,m + vk,r,n,p ,

(3)

m=1
M
X

(SRD)

vk,r,n,p =

(RD)

(RD)

(SR)
hk,r,m gr,m vr,m,n
cp,m + vk,r,n,p .

(4)

m=1
(SRD)

The term vk,r,n,p is the total noise component through the
source-relay-destination (SRD) link, from an user to the base
station.
Regarding the propagation scenario adopted in the system
model, let us also consider the following assumption. All links
are subject to multipath propagation and all possible scatters
are located far away from the base station, so that all the
signals transmitted by the relays arrive at the destination with
approximatively the same angle of arrival. The angle spread is
small compared to the spatial resolution of the antenna array
at the base station. This is truly valid when the user and its
relays are close to each other and the base station experiences
no scattering around its antennas. This is very common in
suburban areas where the base station is placed on the top
of a tall building or in a tower [16]. The channel coefficient
(RD)
hk,r,m may be defined as:

(SR)

where hr,m is the channel coefficient between the m-th user
and its r-th relay, sn,m is the n-th symbol of the m-th user
(SR)
and vr,m,n is the additive white gaussian noise (AWGN)
component. All the data symbols sn,m are independent and
identically distributed, with 1 ≤ m ≤ M, and uniformly
distributed over a Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
or a Phase-Shift Keying (PSK) alphabet.
The signal received at the k-th antenna of the base station,
trough the r-th time slot, on the n-th symbol period and p-th
chip of the spreading code, on the RD link is given by:
(RD)

xk,r,n,p =

M
X

(RD)

(RD)

hk,r,m gr,m u(SR)
r,m,n cp,m + vk,r,n,p ,

L(RD)
r,m
(RD)
hk,r,m

=

X

(RD)

ak (θm )βl,r,m ,

(5)

l=1

where θm is the mean angle of arrival of the m-th scattering
cluster, ak (θm ) is the response of the k-th antenna of the m-th
scattering cluster, defined as ak (θm ) = exp(jθm ), where θm
is an uniform random variable with zero mean and variance
(RD)
of 2π, βl,r,m is the fading envelope of the l-th path between
the r-th relay of the m-th user and the base station. Lr,m is
the total number of multipaths. (5) can be approximated as
follows:

(2)

(RD)

(RD)
hk,r,m ≈ ak (θm )γr,m
,

m=1
(RD)
hk,r,m

where
is the channel coefficient between the k-th
receive antenna and the r-th relay associated with the m-th

(RD)

where γr,m
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(RD)

is defined as γr,m

=

PL(RD)
r,m
l=1

(6)
(RD)

βl,r,m . Now, by
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where  denotes the Khatri-Rao product (column-wise Kronecker product) [4]. There are also other unfolded matrices,
as, for instance:

substituting (6) into (3), we get:
(RD)

xk,r,n,p =

M
X

(SD)

(RD) (SR)
ak (θm )γr,m
hr,m gr,m sn,m cp,m + vk,r,n,p

m=1

Y2 = (C  A  H)ST ,

(7)

and again, substituting (6) into (4), we get:
(SRD)

vk,r,n,p =

M
X

T

(RD)

(RD)
(SR)
ak (θm )γr,m
gr,m vr,m,n
cp,m + vk,r,n,p . (8)

The transmission rate for each user is given by 1/(R+1), thus,
the total transmission rate on the system is M/(R+1).

(17)

where κA is the Kruskal rank of the matrix A, (similarly to
H, S and C). The Kruskal rank of a matrix corresponds to
the greatest integer κ, such that every set of κ columns of the
matrix is linearly independent. If the condition (17) is satisfied,
the factor matrices A, H, S and C are essentially unique, hence,
each factor matrix can be determined up to column scaling
and permutation. This uniqueness properties of the PARAFAC
0
0
0
decomposition
means that any other set of matrices (A , H , C
0
and S ) that satisfies (11) is0 related with the original matrix
0
0
set (A, H, C0 and S) by A = AΠ∆A , H = HΠ∆H , C =
CΠ∆C and S = SΠ∆S , where Π ∈ CM ×M is a permutation
matrix and ∆A , ∆H , ∆C and ∆S are diagonal matrices that
meet ∆A ∆H ∆C ∆S = I.
Now, let us assume that A, H, C and S are all full κ-rank (a
matrix is said to have full κ-rank if its κ-rank is equal to the
minimum between the number of rows and columns), where
the κ-rank denotes the Kruskal rank of a matrix, thus (17)
becomes:

(10)

m=1

The channel coefficient hr,m is defined as:
(11)

min(K, M ) + min(R, M ) + min(N, M ) + min(P, M ) ≥ 2M + 3.
(18)

(10) corresponds to a PARAFAC decomposition with spatial,
cooperative slots, time and code indices, in other words, a
quadrilinear data tensor. The data tensor Y can be expressed
as:
M
X
Y=
A.,m ◦ H.,m ◦ S.,m ◦ C.,m ,
(12)

Given that a matrix whose columns are drawn independently
from an absolutely continuous distribution has full rank with
probability one [5], then matrix H has full κ-rank with
probability one. Also, the matrix A is full κ-rank because we
model it as a Vandermonde matrix with distinc generators, as
the user signals arrive at the base station array with different
angles of arrival. The symbols matrix S is full κ-rank with
high probability if N is sufficiently large in comparison to the
modulation cardinality and the number of users. At last, for
the matrix C, full κ-rank is possible if a certain length of
spreading codes is used.
With the assumptions above, we can determine some parameters of the adopted system, for example, the number of
users that the proposed receiver can handle and the minimum
acceptable parameters (number of antennas at base station,
length of the spreading codes, number of relays or the data
block length) that matches a target number of user channels
to be detected. Hence, we will have flexibility when choosing
K, R, N and P, which is the one of the main reasons for

m=1

where ◦ denotes the outer product, A ∈ CK×M is the antenna
array response matrix with [A]k,m = ak (θm ), H ∈ CR×M is
the channel matrix with [H]r,m = hr,m , S ∈ CN ×M is the
symbol matrix with [S]n,m = sn,m and C ∈ CP ×M is the
spreading codes matrix with [C]p,m = cp,m . In (12), we have
the PARAFAC decomposition of the data tensor Y as a sum
of M rank-1 components.
A. Unfolding Matrices
We can also rewrite (12) in an unfolding matricial form. Let
Y1 ∈ CKRN ×P be defined as the tensor Y ∈ CK×R×N ×P
unfolded into a matrix, as follows:
Y1 = (A  H  S)CT ,

(16)

κA + κH + κS + κC ≥ 2M + 3,

for k = 1,...,K, r = 1,...,R, n = 1,...,N and p = 1,...,P.
In order to simplify the presentation, we omit the AWGN
terms and assume that the channel is constant for N symbol
periods throughout the rest of this section. A typical element
of Y, denoted by yk,r,n,p = [Yk,r,n,p ] is given by:

(RD) (SR)
hr,m = γr,m
hr,m gr,m .

Y4 = (H  S  C)AT ,

One of the most important properties of the tensor model
obtained in (10) and (12) is its essential uniqueness under
certain conditions [17], [18]. The uniqueness property of the
quadrilinear PARAFAC decomposition by Kruskal’s condition
described in [17], [18], and in [19], is given as follows:

The model above described for the RD links can be viewed
as a four-way array with its dimensions directly related to
space (receive antennas at the base station), cooperative slots
(cooperative channels), time (symbols) and spreading codes
(chip). In this section, we model the received signal as a 4th order tensor using a PARAFAC decomposition as shown
in [8] and in [17]. Let Y be a M-component, quadrilinear
PARAFAC model, so that Y ∈ CK×R×N ×P is a 4-th order
tensor collecting the baseband RD data signals at the base
station:
(RD)
[Y]k,r,n,p = xk,r,n,p
(9)

ak (θm )hr,m sn,m cp,m .

(15)

B. Uniqueness Properties

III. P ROPOSED T ENSOR M ODEL

M
X

Y3 = (S  C  A)H ,

with Y2 ∈ CP KR×N , Y3 ∈ CN P K×R and Y4 ∈ CRN P ×K .

m=1

yk,r,n,p =

(14)

(13)
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Algorithm 1 ALS FITTING

0

10

1)Initialization : Set i = 0; Initialize Â(i=0) and
Ĥ(i=0) ;
2)i = i + 1;
T
3)Ŝ(i) = (C  Â(i−1)  Ĥ(i−1) )† Ỹ2 ;

−1

10

−2

SER

10

T

4)Ĥ(i) = (Ŝ(i)  C  Â(i−1) )† Ỹ3 ;

−3

10

−4

10

T

5)Â(i) = (Ĥ(i)  Ŝ(i)  C)† Ỹ4 ;
6)Repeat steps 2 − 5 until convergence;

R=1
R=2
R=3
R=4
R=5

−5

10

−6

10

considering the tensor approach. It provides different tradeoffs
for our system based on the parameters. Indeed, we have from
(18):
• If P ≥ M, N ≥ M (typical DS-CDMA scenario), then,
min(K,M) + min(R,M) ≥ 3. For example, let K = 2 and
R = 1, we satisfy (18) and at least 1 relay and 2 antennas
are sufficient for M users.
• If P ≥ M, N ≥ M and K ≤ M, then, R can be 0 if K =
3, giving us the model described in [3], a noncooperative
DS-CDMA uplink.
• If K ≥ M, N ≥ M, P ≤ M and R ≤ M, then for R = 2, P
= 1 chip is sufficient for M users, therefore we get [14]
(the same can be achieved if R = 3, thus P can be zero).
• If K ≥ M, P ≥ M, R ≤ M and N ≤ M, then, for R =
1, N = 2 symbols are enough to guarantee uniqueness. It
means that a short block length is sufficient for detection.
Based on the assumptions above, we can conclude that the
proposed tensor model gives us flexibility about many parameters and diversity tradeoff.
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Fig. 2. SER versus SNR performance of the proposed receiver for a different
number of relays.

is assumed that the first row of S is known and the scaling
ambiguity is removed by dividing the first row of Ŝ by the
first row of S. After obtaining the scaling matrix of Â and Ŝ,
we can find the scaling matrix ∆H of Ĥ with ∆A ∆S ∆H = I.
V. S IMULATION R ESULTS
This section presents computer simulations results for performance evaluation purposes with the following scenario. The
wireless links have frequency-flat Rayleigh fading with path
loss expoent equal to 3, the base station antenna array is
composed by K antennas, 16-QAM modulation is used and
Hadamard codes are considered for spreading sequences. The
symbol error rate (SER) curves are shown as a function of the
signal-to-noise ratio (SNR) of the RD link. The mean results
were obtained by 10000 independent Monte Carlo samples.
The AF relays have variable gains and the source power Ps
and the relay power Pr were considered as unitary.
Figure 2 shows the SER versus SNR for the proposed
technique with P = 8 chips, a datablock of N = 16 symbols, K
= 2 receive antennas and M = 4 users. Then we have curves
for various values of R (number of relays on the cluster). From
Fig. 2, we can observe a better performance when we increase
the number of relays on the system. This happens because
when the number of relays is augmented, the model turns to
a more cooperative scenario, exploiting cooperative diversity
and resulting in better link quality.
Now, we compare the SER of the proposed receiver with
the ones of the: Zero Forcing (ZF) receiver, that works under
complete knowledge of A, H and C, the semi-blind DSCDMA receiver proposed in [5] (non-cooperative DS-CDMA),
the receiver proposed in [10] using AF (same cenario of the
present work, but without spreading codes) and the receiver
shown in [13], where the relays transmit at the same time.
For Figure 3, we set N = 16, P = 4, M = 4, K = 3 and
R = 1 for both the ZF and the proposed receiver. For the
receiver proposed in [10], only one relay is used and we set
K = 3, N = 16 and M = 2. For [13], we set N = 16, P
= 2, M = 4, K = 3 and R = 1. For the receiver of [5], we
set P = 4, K = 3, N = 16 and M = 4. These simulations
parameters were chosen to give us the same or similar spectral
efficiency for all the receivers. The direct link between user

IV. R ECEIVER A LGORITHM
Assuming that there is no channel information at the
receiver or transmitter, the receiver algorithm presented in
this section is based on the ALS (Alternating Least Squares)
method, which consists in fitting the quadriliear model to the
received data tensor [20]. The idea behind the ALS procedure
is very simple: each time, update one of the factor matrices by
using the least squares estimation technique with the previous
estimations of the other factor matrices. Each factor matrix
is estimated, in an alternate way, always using the previous
estimations of the other factor matrices. This procedure is
repeated until convergence. The unfolding matrices in (13)(16) are used to estimate A, H and S, where we assume
knowledge of the spreading codes (matrix C) at the receiver.
The Quadrilinear ALS algorithm is shown in Algorithm 1.
The measured error at the end of the i-th iteration is given by
e(i) = kỸ1 −(Â(i)  Ĥ(i)  Ŝ(i) )CT kF , where k.kF denotes the
Frobenius norm, Ỹ1 , Ỹ2 , Ỹ3 and Ỹ4 are the noisy unfolding
matrices and Â(i) , Ĥ(i) and Ŝ(i) ) are the estimates of the factor
matrices at the i-th iteration. The convergence of the algorithm
is obtained when |e(i) − e(i − 1)| < 10−6 .
After obtaining the estimation of A, H and S, it is necessary
to remove the scaling ambiguity. The scaling ambiguity of Â
is removed by considering that the first row of A is known,
which is possible because A is a vandermonde matrix. The
same can be done to remove the scaling ambiguity from Ŝ. It
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0

system, like the number of relays, number of antennas at the
base station, spreading codes or data block length. Thus, we
are able to cover lots of pratical scenarios. The results showed
us that the proposed receiver performs well in comparison to
the receivers described in [5], [10], [13] and the ZF receiver.
This work may be extendend by using another algorithm
instead of the ALS, as in [14]. Also, the frequency-flat fading
could be changed to frequency-selective fading.
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NMSE of matrix A versus SNR for a different number of relays.

and base station (used in [5]) has three times the distance than
the SR link, with path loss coeffiecient equal to 3.7. We see
that the ZF receiver performed almost equal in comparison to
the proposed receiver. This proves that the proposed receiver
can operate without knowing the factor matrices (A, H) and
still provide good performance. Both the ZF and the proposed
receiver performed better than the non-cooperative semi-blind
receiver described in [5], the receiver of [10] and the one of
[13].
The addition of spreading makes the proposed receiver
obtain better performance in comparison to [10]. The proposed
receiver also went better than [5] because of the cooperative
scenario (short relay-aided links instead of extended direct
links). The espectral efficiency for each configuration is:
M / (RP+1) for the proposed receiver and the ZF, M / (R+1)
for the receiver described in [10], M / P for [5] and M / 2P for
[13].
Fig. 4 depicts the Normalized Mean Square Error (NMSE)
of the matrix A. This figure shows us the capacity of the
proposed receiver to satisfactorily estimate spatial signatures.
It is observed a linear decrease in the NMSE as a function
of the SNR, as expected. Moreover, a small gain is observed
when R is increased, for the same reasons above explained.
VI. C ONCLUSIONS
In this paper, we have proposed a tensor-based receiver
that can jointly and semi-blindly estimate some parameters
of the system (a cooperative DS-CDMA uplink): channel
gains, antenna array responses and transmitted symbols. The
estimation consists in fitting a PARAFAC tensor model to the
received data using the ALS algorithm. Another characteristic
of the proposed receiver is its powerful uniqueness property
that allows some flexibility in choosing the parameters of the
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Analise das propriedades dielétricas da matriz
cerâmica de Al2O3 com a adição de TiO2 para
aplicação como antena ressoadora dielétrica
Luiz Nonato Lopes de Oliveira (IFCE/LOCEM), Raphael Victor Barros Campos (IFCE/LOCEM), Marcelo
Antônio Santos da Silva (UFC/LOCEM), Daniel Xavier Gouveia (IFCE/LOCEM), Antônio Sergio Bezerra
Sombra (UFC/LOCEM)
Resumo—O presente trabalho tem como objetivo apresentar
as características de uma antena ressoadora dielétrica (ARD)
fabricada a partir da matriz cerâmica de alumina (Al2O3) com a
adição de óxido de titânio (TiO2), método este empregado para
melhorar as propriedades dielétricas da matriz cerâmica,
favorecendo sua utilização em circuitos de micro-ondas e RF.
Após as análises dos resultados, confirmou-se o material como
boa alternativa para a aplicação em telecomunicações como
ARD, apresentando ganhos em torno de 3,76 dBi e eficiência de
99,07%.
Palavras-Chave—Antenas; cerâmicas; perda de retorno;
diagrama de radiação.
Abstract—This paper aims to present the characteristics of an
dielectric resonator antenna (DRA) made from alumina ceramic
matrix (Al2O3) with the addition of titanium oxide (TiO2), the
method used to improve the dielectric properties of the ceramic
matrix favoring its use in microwave and RF circuits. After
analyzing the results, it was confirmed the material as a good
alternative for application in telecommunications as ARD, with
gains around 3,76 dBi and 99,07% efficiency.
Keywords—Antennas; ceramics; return loss; radiation
pattern.

I.

INTRODUÇÃO

As recentes conquistas no setor de telecomunicações
em paralelo aos avanços nas ciências dos materiais têm
contribuído para um novo cenário de tecnologias e
dispositivos para a comunicação sem fio.
O crescimento de novas plataformas de rede de
comunicação e a crescente demanda impulsionada pela
internet tornou os usuários mais exigentes, pois estar
conectado não é o suficiente, é necessário ter mobilidade e
disponibilidade na rede. Desta forma tornou-se fundamental a
pesquisa e o desenvolvimento de materiais que atendam essas
novas exigências tanto para os projetos de circuitos, quanto
aos demais dispositivos de comunicações. Uma vez que tais
componentes tendem a ser cada vez menores, discretos, leves
e com boas propriedades dielétricas. Além disso, devem
apresentar alta eficiência de radiação[1].
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II.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Ressoadores Dielétricos
Os ressoadores dielétricos (RD) foram primeiramente
utilizados em circuitos de micro-ondas como osciladores e
filtros [2],[3]. De início as aplicações eram apenas para
componentes que pudessem armazenar energia ou guias de
ondas. Então notou-se que ao remover-se a blindagem e a
utilização de uma alimentação adequada para excitar o modo
adequado, verificou-se que estes mesmos ressoadores
dielétricos poderiam se tornar radiadores eficientes, com isso,
podendo ser aplicados em um vasto intervalo de
frequências[2],[3].
As propriedades apresentadas pelos materiais são de
interesse para a construção de um RD, sendo que os principais
critérios analisados são um alto fator de qualidade (Q), alta
permissividade relativa (εr) e coeficiente de temperatura da
frequência de ressonância próximo a zero (τf).
As ARD’s apresentam uma grande diversidade de
geometrias, mas a mais usual é a cilíndrica, sendo estas
produzidas a partir da composição de materiais que apresentem
propriedades de interesse, tais como uma alta permissividade
de constante dielétrica ɛr > 25 e um fator Q com valores entre
50 e 500 [2]–[4].
Para o desenvolvimento deste trabalho os ressoadores
dielétricos foram preparados misturando-se os óxidos Al2O3
(Alcoa) e TiO2 (Vetec). Os cilindros cerâmicos foram
preparados com uma mistura dos óxidos e álcool polivinílico
(PVA) e submetidos a uma prensa uniaxial, sob uma pressão
constante de 220 kPa num molde metálico. Para o estudo das
propriedades dielétricas nas faixas de micro-ondas foi
utilizada a técnica de Hakki-Coleman[5], [6]. Para a aquisição
de dados foi utilizado o Network Analyzer da Agilent modelo
N5230A. As simulações computacionais foram realizadas
através do software High Frequency Strutural Simulator
(HFSS).
B. Antenas Ressoadoras Dielétricas
Uma antena pode ser definida como uma estrutura
geométrica constituída de um material que permite o
movimento de cargas elétricas que, ao ser submetido a uma
excitação (tensão ou corrente elétricas) produz campos
eletromagnéticos. As antenas também podem ser denominadas
de transdutores, isso porque atuam em uma região de transição
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convertendo a propagação de ondas em uma linha de
transmissão para o espaço livre [7], [8].

temperatura de sinterização elevada, com um ponto de fusão
em torno de 2050°C, isso para se obter uma cerâmica de
alumina com alta densidade e baixa porosidade, pois sem
esses requisitos torna-se inviável sua utilização para
aplicações em faixa de micro-ondas, porque materiais
cerâmicos com elevada porosidade alteram consideravelmente
as propriedades dielétricas [1].

No ano de 1983 o professor S. A. Long propôs através da
publicação de um trabalho a utilização do ressoador dielétrico
como antena (antenas ressoadoras dielétricas em formato
cilíndrico) [9]. Ao comparar as antenas ressoadoras dielétricas
com as tradicionais antenas metálicas percebeu-se que estas
não apresentam perdas por condução elétrica. Na prática as
pequenas perdas que apresentam estão relacionadas a
imperfeições que podem surgir durante o processo de
fabricação dos dielétricos, assim como dos materiais
utilizados. Devido a isso, e a outras vantagens apresentadas
tem crescido seu emprego na faixa de micro-ondas e ondas
milimétricas, uma vez que as antenas ressoadoras dielétricas
apresentam elevada eficiência de radiação por ocorrer poucas
perdas em virtude da ausência de metais, diferente das antenas
metálicas, onde as perdas por condução são muito grandes [2],
[7], [8].

A escolha pelo óxido de titânio é devido ao fato de que
esse elemento pode atuar como um fundente na matriz
cerâmica de alumina, agindo como um bom agente de
sinterização, apresentando permissividade relativa (ϵr=100), e
coeficiente de temperatura ressonante (τf = 450 ppm ºC-1),
propriedades que colaboram para sua utilização em engenharia
de telecomunicações, especialmente como antenas ressoadoras
dielétricas [1].
Na fabricação das peças foram adicionadas a matriz
cerâmica de (Al2O3) as seguintes concentrações em massa de
TiO2: 2,5%, 5%, 7,5% e 10%, visando como citado
anteriormente a diminuição da temperatura de sinterização e
posteriormente a melhora nas propriedades dielétricas do
material, podendo desta forma melhor avaliar sua aplicação
como ARD.

A geometria cilíndrica da ARD favorece uma elevada
flexibilidade de configurações, onde as características como
frequência de ressonância (f0) e fator de qualidade podem ser
controladas pela razão entre o raio a e a altura h do ressoador
[2] e pela constante dielétrica do material constituinte do
ressoador. A configuração utilizada é mostrada na Figura 1 e
favorece o modo HE11δ da ARD com o modo de menor
frequência ou o modo dominante, conforme a equação 1[4]:
fHE
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III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
O arranjo experimental para as medidas do ressoador
cilíndrico (RC) atuando como uma antena pode ser visto na
Figura 1, para esse tipo de configuração utiliza-se uma sonda
coaxial para alimentar o ressoador cilíndrico, onde está
localizada no centro de uma placa de cobre (plano terra) cuja a
extremidade inferior é um conector do tipo sma. A mesma
configuração da Figura 1 é projetada em um ambiente
computacional, obedecendo os mesmos parâmetros de
medição e configuração. Os resultados experimentais foram
comparados com simulações numéricas realizadas no software
High Frequency Strutural Simulator (HFSS®) da Ansoft, a
fim de validar os valores experimentais que podem ser
observados na Tabela 1, onde são exibidos os dados das
medições para todas as ARDs fabricadas (nas proporções de
2,5% a 10% de óxido de Titânio) e os resultados dos
parâmetros de campo distante obtidos, como ganho e
eficiência da ARD.

(1)

C. Materiais Cerâmicos
As cerâmicas são um composto sólido formado pela ação
de calor ou de calor e pressão, tendo em sua estrutura a
presença de pelo menos dois elementos químicos diferentes,
um destes elementos é um não metal e o outro, pode ser um
metal ou mesmo não metal [10]. A possibilidade de realizar
modificações em sua estrutura tornou vantajosa a sua
utilização, pois permitem o desenvolvimento de novos
materiais com propriedades direcionadas a aplicação desejada,
tais como magnetismo, luminescência, etc. Além disso,
apresentam maior resistência à temperatura, boas propriedades
mecânicas, propriedades elétricas especiais, maior estabilidade
química, dentre outras [11].
As cerâmicas dielétricas são muito atrativas para o uso na
indústria de telecomunicações, em especial para aplicação em
dispositivos eletroeletrônicos. Sua importância se deve ao fato
de que permitem a miniaturização de componentes
eletroeletrônicos e apresentarem altas permissividades
dielétricas. Essas vantagens apresentadas contribuem para a
evolução dos sistemas de comunicação em micro-ondas e RF
[1].
D. Alumina e Óxido de Titânio
A Alumina (Al2O3) e o óxido de Titânio foram elementos
escolhidos para o desenvolvimento deste trabalho por
apresentarem boas propriedades físicas na faixa de RF e
Micro-ondas. Como material cerâmico a alumina (Al2O3)
surgiu comercialmente em 1907. Suas propriedades de
interesse são permissividade relativa (ϵr =10), baixa perda
dielétrica (tg δ= 1,0x10-5) e coeficiente de temperatura de
frequência ressonante (τf = -60ppm ºC-1)[1]. Entretanto, sua
desvantagem ocorre na fabricação, pois é necessário uma

Fig.1. Arranjo experimental.

Os resultados obtidos para as ARDs testadas são
mostrados na Figura 2, onde temos a perda de retorno em
função da frequência de ressonância. Os gráficos exibidos
tratam do comportamento dos coeficientes de reflexão ou
perda de retorno (S11 (dB)) em função da frequência de todas
as amostras. Nota-se que todas amostras testadas estão dentro
da faixa de 5GHz, tendo um pequeno deslocamento conforme
aumenta-se concentrações de TiO2 definidas, além é claro de
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sofrer um estreitamento de banda e pequenas variações no
valor da perda de retorno, esse comportamento tem forte
influência das propriedades dielétricas dos materiais
escolhidos para confecção das amostras e resultantes das
medições.

Os parâmetros de campo distante das antenas testadas
obtidas via simulações numéricas no software HFSS mostram
que a adição de TiO2 promoveu um aumento no ganho da
ARD, sendo o maior valor de ganho o da amostra com
concentração de 7,5% de TiO2 com ganho de 3,76 dBi. Todas
as antenas testadas mostraram através da simulação numérica
eficiências acima de 95% com pouca variação entre elas.

Pode-se notar que a frequência no modo HE11δ diminui
com a adição de TiO2, isto se deve ao aumento da
permissividade dielétrica promovida pela adição do TiO2.

As propriedades dielétricas obtidas na faixa de micro-ondas
demonstram que adição de TiO2 faz com que a permissividade
dielétrica aumente e a perda dielétrica diminua devido a melhor
densificação a maiores concentrações de TiO2.
Para assegurar que os dados obtidos via simulação
numérica fossem os mais próximos a realidade, foram
comparadas as impedâncias das antenas experimentalmente
com as obtidas via simulação numérica. Os gráficos ilustrados
nas Figuras 3 e 4 mostram as impedâncias da parte real e
imaginária, respectivamente, e denotam o quão próximo a
simulação numérica ficou dos testes experimentais. No gráfico
da Figura 3 temos a demonstração da parte real de impedância
da antena em função da frequência.

Fig.2. Perda de retorno para as ARD’s das amostras de 2.5%, 5.0%, 7.5% e
10% de TiO2.

Os valores de perda de retorno obtidos indicam a razão do
quanto de energia fornecida para o ressoador é devolvida ao
analisador de rede devido ao casamento de impedância entre a
antena e a alimentação. Valores de perda de retorno próximos
de 0 (zero) dB indicam que toda energia é devolvida à fonte e
que o casamento de impedância está muito ruim, valores que
mostram um bom casamento de impedância para aplicações
práticas estão em torno de -10dB.
Os valores obtidos neste trabalho demonstram que os
ressoadores estão operando de forma satisfatória como uma
antena, uma vez que as perdas de retorno obtidas nos testes
assumem valores em torno de -27,7dB até -40dB, tendo,
portanto, para todas as amostras valores de perdas de retorno
abaixo de -10 dB o que já justifica sua aplicação como ARD
(ver Tabela I). Pode-se observar também no gráfico da Figura
2 que as antenas testadas estão operando na banda C (faixa
que vai de 4GHz a 8GHz), geralmente utilizada nos sistemas
de telecomunicações para comunicações via satélite e outros
sistemas de comunicação sem fio (Wireless).

Fig. 3. Parte real da Impedância (simulada e experimental) da amostra de Al2O3
– 10% TiO2.

Na Figura 4 são exibidos os resultados da parte imaginária
de impedância da antena em função da frequência.

TABAELA I. PARÂMETROS DE ANTENA PARA AS COMPOSIÇÕES DE TIO2.

Parâmetros

2,5%

5,0%

7,5%

10%

D(mm)
h(mm)

ϵr

14,72
7,07
9,19

14,71
6,70
10,15

14,86
6,56
10,99

14,86
6,44
12,68

tg δ(10-3)

1,10x10-3

1,02x10-3

9,15x10-4

8,23 x10-4

fHEM11δ
S11 (dB)
Ganho (dBi)

5,53
-27,7
3,23

5,4
-34
3,26

5,44
-38,8
3,76

5,06
-41,3
3,35

Eficiência (%)

99,07

98,97

98,87

98,91

Fig. 4. Parte imaginaria da Impedância (simulada e experimental) da amostra
Al2O3 – 10% TiO2.

D = diâmetro do ressoador; h = altura do ressoador; tg δ = perda dielétrica.
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Analisando o gráfico da Figura 4 nota-se que há uma boa
concordância entre os resultados experimentais e simulados.

Eº)

0
330

1,2

Na Figura 5 são exibidos os resultados numéricos obtidos
para a carta de Smith, está ferramenta é largamente utilizada
para obtenção das impedâncias, a partir da observação do
comportamento das circunferências de resistência e reatância,
conseguimos fazer uma melhor leitura das respostas para os
valores de impedâncias e reatâncias.

Eº)
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1,0
0,8

300
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0,4
0,2
0,0

270
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1,2

210

150
180

 (degrees)

Fig. 6. Diagrama de radiação da amostra com maior percentagem de Óxido de
Titânio (10%).

Ainda no diagrama de radiação, vale ressaltar que para o
seu comportamento o máximo de radiação se encontra nos
ângulos ϕ=ϴ= 0°.
Fig. 5. Carta de Smith da amostra Al2O3 –10% TiO2.

IV.
Pode-se verificar que as curvas apresentadas no gráfico da
Figura 5 tendem mais para o eixo positivo, o que reforça um
comportamento mais indutivo para a ARD analisada, sendo,
portanto, as resistências positivas.

CONCLUSÕES

A adição de TiO2 promoveu à matriz de alumina uma
diminuição na temperatura de sinterização saindo de 2050 ºC
para 1350 °C, proporcionando uma redução nos custos e no
tempo de fabricação das amostras. Além disso, houve uma
melhora na densidade dos compósitos, esse aumento na
densidade contribuiu para o aumento no valor da
permissividade dielétrica. Na faixa de micro-ondas os valores
da permissividade dielétrica 9,19 e 12,68 e sua tangente
deperda se mantiveram na ordem de 10-4. A partir dos
resultados apresentados, seja para as boas propriedades
dielétricas resultantes da composição do material ou mesmo
para sua coerência quanto aos parâmetros medidos, concluímos
que a ARD desenvolvida apresentou um elevado potencial para
ser utilizada nos sistemas de comunicações atuais. Pelos
resultados dos testes, a ARD projetada pode ser bem aceita em
dispositivos que operam na Banda C, faixa geralmente
utilizada para sistemas de comunicações via satélite. Nossa
conclusão tem como base os valores para a frequência de
ressonância obtidos, que foram na faixa de 5 GHz. Portanto,
acreditamos no potencial da amostra desenvolvida, com boas
perspectivas de que ela venha ser útil para a aplicação em
dispositivos de telecomunicações.

Nota-se também no gráfico da Figura 5 que ocorreu poucas
diferenças entre os resultados experimentais e simulados para o
parâmetro em questão.
Ressaltamos que os resultados mostrados nas Figura 3, 4 e
5 são para a amostra fabricada com adição de 10% de TiO2,
porém, enfatizamos que o mesmo grau de similaridade entre os
resultados experimentais e simulados foram observados para as
demais peças fabricadas (A respostas para as medidas das
perdas de retorno podem ser vistas na Figura 2) para atuarem
como antenas ressoadoras dielétricas, assim como os
parâmetros de campo distante podem ser vistos na Tabela 1.
Para dar maior confiabilidade ao comportamento da
amostra desenvolvida (ARD), na Figura 6 ilustramos um dos
principais parâmetros de antenas, que é o diagrama de
radiação.
A partir da análise da Figura 6, que representa o Diagrama
de Radiação foram coletadas as informações necessárias para
calcular os valores de ganho e eficiência da antena com 10%
TiO2, com o auxílio do Software HFSS, o mesmo perfil foi
identificado para todas as outras amostras fabricadas, isto é,
todas as amostras testadas seguiram o mesmo padrão de
resposta para as características estudadas.
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Proposta de uma Antena Ressoadora Dielétrica
baseada na matriz cerâmica Ba(Mg1/3Ta2/3)O3
Francisco Orlando dos Santos Costa, Antonio Sergio Bezerra Sombra e Raimundo Valmir Leite Filho

[1] encontramos as propriedades dielétricas da dopagem do
BMT com 1 wt% de MnO, apresentando uma permissividade
igual a 25.

Resumo— Este artigo apresenta um estudo de simulação
numérica sobre antenas ressoadoras dielétricas cilı́ndricas
com frequência de operação em micro-ondas. Tal estudo
explora as propriedades dielétricas da matriz cerâmica
Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 (BMT) pura e adicionada com 1 wt% de MnO.
As caracterı́sticas numéricas do ressoador tais como perda de
retorno, largura de banda, impedância de entrada bem como
as simulações do padrão de radiação são apresentadas. Para o
BMT puro (dopado), a largura de banda é de cerca de 4% (4%),
simulada para a frequência de operação 4,36 (4,72) GHz. O BMT
puro apresenta uma permissividade dielétrica de 24,3 (dopado,
25,0), valor atrativo para sua aplicação como antenas em microondas, com tangente de perda em torno de 10−4 (dopado, 10−4 ).

No estudo do comportamento do BMT em micro-ondas
é notório a presença de caracterı́sticas que sugerem sua
aplicação em dispositivos de pequenas dimensões, apresentando os requisitos para a miniaturização que, por exemplo, estão presentes em Antenas Ressoadoras Dielétricas, do
inglês: Dielectric Resonator Antenna (DRA). A procura em
comunicações móveis sem fio levou ao desenvolvimento de
antenas que são de baixo perfil e pequenas em tamanho. As
DRAs têm sido extensivamente investigadas como antenas
adequadas para aplicações em wireless, oferecendo caracterı́sticas atraentes como baixas perdas por condução elétrica,
baixo perfil, pequeno tamanho e ampla largura de banda, com
possibilidade de serem usadas em bandas de frequências de
ondas milimétricas, compatı́veis com os métodos de excitação
existentes: alimentação por cabo coaxial, linha de microfita,
guias de onda e acoplamento por fenda. As DRAs estão disponı́veis em várias formas geométricas: retangular, cilı́ndricas,
esféricas e hemisféricas [4]-[6].

Palavras-Chave— Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 ,
Antena
Ressoadora
Dielétrica, Micro-ondas.
Abstract— This article presents a numerical simulation study
on cylindrical dielectric resonator antennas with frequency of
operation in microwave. This study explores the dielectric properties of the ceramic matrix pure Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 (BMT) and
added 1 wt% of MnO. The numerical characteristics of the
resonator such as return loss, bandwidth, input impedance as
well as the radiation pattern simulations are presented. For
pure (doped) BMT, frequency response bandwidth is of 4% (4%)
(simulated) for frequency operation around 4,36 GHz. The pure
BMT presented permittivity around 24,3 (doped, 25,0), attractive
value for its application as antennas in microwaves, with loss
tangent around 10−4 (doped, 10−4 ).

II. F UNDAMENTAÇ ÃO T E ÓRICA
A. Antenas Ressoadoras Dielétricas Cilı́ndricas
As DRAs apresentam perdas muito menores do que
antenas metálicas e podem ser produzidas com dimensões
bastante reduzidas. Uma DRA irradia através de toda a
superfı́cie, excetuando-se a face em contato com o plano
terra, o que lhe permite operar com maior largura de banda [7].

Keywords— Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 , Dielectric Resonator Antenna,
Microwave.

I. I NTRODUÇ ÃO
O Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 (BMT) é um material Dielétrico com
caracterização estrutural bastante referenciada na literatura
[1]. Há diferentes métodos de sı́ntese desta perovskita,
alguns levam a sı́ntese do BMT puro [2], outros promovem
o surgimento de fases secundárias [3]. Em cada caso, o
estudo das propriedades destinadas a aplicações tecnológicas
especı́ficas como em dispositivos de micro-ondas é pouco
realizado. Em particular, a cerâmica Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 exibe
uma alta constante dielétrica (εr ), em torno de 24,3 e
um pequeno coeficiente de temperatura na frequência de
ressonância (τf ) e um alto fator de qualidade (Q) [3]. Em

A frequência de ressonância é um parâmetro imprescindı́vel
para o projeto de uma antena ressoadora dielétrica. O cálculo
aproximado dessa variável para uma DRA cilı́ndrica tradicional pode ser realizado de acordo com a Eq. (1), abaixo,
TE
TM
onde os valores de Xnp
e Xnp
são as raı́zes das equações
0
caracterı́sticas Jn (Xn,p ) = 0 e Jn (Xn,p ) = 0, com n =
1, 2, 3, . . . , p = 1, 2, 3, . . . , m = 1, 2, 3, . . . , e εr é a
permissividade elétrica relativa do material, c é a velocidade
da luz, a e h, são respectivamente, o raio e a altura do cilindro.
v
!
u
h πa
i2
u X T E2
c
np
t
fnpm =
(1)
+
(2m
+
1)
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2
TM
2πa εr
2h
Xnp
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B. Configurações do ressoador
As configurações das DRAs cilı́ndricas são mostradas na
Fig. 1. A DRA é colocada acima de um plano terra condutor,
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feito de cobre, com 357 mm × 301 mm × 2, 15 mm e
alimentado por uma sonda coaxial (L = 8 mm). A sonda
coaxial passa através do plano terra e é conectada a um
conector SMA. Na Fig. 1, a DRA cilı́ndrica tem um raio (a),
altura (h) e permissividade (εr ). A sonda é colocada no eixo
x em x = a e φ = 00 . A DRA apresenta o modo HEM11δ ,
a escolha da frequência de ressonância pode ser aproximada
por [7],[8]:
s
2  
π 2
1, 841
2, 997
+
(2)
f0 =
√
2π εr
a
2h

Eq. (3) foi proposta em [9] para εr = 38 e generalizada
em [10]. É importante notar que as simulações mostram uma
grande variabilidade dos resultados de acordo com a distância
da DRA à sonda. Este problema, que tem a sua origem na
presença de espaços de ar entre o ressoador dielétrico e os
condutores metálicos, foi exaustivamente estudado em [10].
Para ilustrar o efeito, mostrado na Fig. 1, dois parâmetros
associados com os espaços de ar são definidos: e1 entre o
dielétrico e a sonda, e2 entre o dielétrico e o plano terra.
C. Parametro S

A Eq. (2) é obtida com a hipótese de que a lateral e a superfı́cie
superior são condutores perfeitamente magnéticos (PMC). Por
causa desta suposição é verificada apenas a permissividade
infinita, a Eq. (2) é apenas uma aproximação que leva a
um erro em torno de 10%. Comparando os valores emitidos,

Por causa da estrutura altamente ressonante da DRA, a
entrada de impedância Z = R + jX no ponto de alimentação
apresenta uma resposta em frequência, devido à resposta ressonante de cada um dos modos. Negligenciando a sobreposição
entre o primeiro e o segundo modos, na frequência de ressonância (f0 ), a resistência (R) mostra um máximo e reatância
(X) é nula. Esse comportamento será ilustrado na Fig. 3. A
perda de retorno (S11 ) está relacionada a z por

z
θ

a
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S11 =

L

(4)

O objetivo deste estudo é uma validação numérica da
configuração teórica apresentada em [11]. Como uma primeira
vantagem, pode-se investigar a influência da sonda sobre as
frequências de ressonância, como nas Eqs. (2) e (3), que
dizem respeito apenas as DRAs, sem qualquer sonda. Como
segunda vantagem, a alta sensibilidade dos resultados como
uma função dos airgaps pode ser confirmada. Finalmente, o
TM
software HFSS fornece o padrão de radiação destas antenas.

h
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Fig. 1.
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D. Simulação numérica
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com z =

onde Rc é a impedância caracterı́stica do alimentador. A
Eq. (4) mostra claramente que S11 depende de Rc : usando
Rc = 50 Ω no alimentador.

a
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z−1
z+1
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00000
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00000
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00000
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Airgap(e2 )

Um esquema de varredura rápida (Fast sweep) foi utilizado
para gerar uma solução exclusiva de campo completo para
cada divisão dentro da faixa de frequência. Normalmente,
este esquema de varredura é escolhido se o modelo ressoar
abruptamente ou alterar a operação na faixa de frequência. A
convergência é completada por uma variação de frequência
inferior a 1%.

Antena Ressoadora Dielétrica Cilı́ndrica

a partir da Eq. (2) para a seguinte forma fechada para a
frequência de ressonância do modo HEM11δ [8]:

 a 2 
a
6, 324c
√
f=
0, 27 + 0, 36
+ 0, 02
(3)
2L
2L
2πa 2 + εr
Portanto, a partir da Eq. (3), conclui-se que o ressoador
dielétrico cilı́ndrico oferece grande flexibilidade, já que é
possı́vel através da razão raio (a) por altura (h) do ressoador
controlar a frequência de ressonância e o fator de qualidade
com boa precisão, uma vez que a permissividade (ε) e a
permeabilidade (µ) são caracterı́sticas do próprio material
investigado.

Nas fronteiras do volume de ar são implementadas
camadas perfeitamente casadas (PML) [12]. Um exame do
primeiro modo mostra que o padrão de campo dentro da
DRA é semelhante ao do modo HEM11δ na configuração
com uma sonda menor. No entanto, pode-se observar a
existência de um campo forte na proximidade da sonda,
particularmente na interface com o ressoador. Este fato
explica a alta sensibilidade do local da DRA bem como erros
de discretização do método de elementos finitos.

Usando um procedimento de ajuste de curvas em experiências numéricas baseadas no método de momentos, a

Os resultados serão apresentados neste artigo e emitidos a
partir de uma análise harmônica para o qual o alimentador

53
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método introduzido por Hakki-Coleman. Mais detalhes sobre o
método de Hakki-Coleman podem ser consultados em [1], [4].

está excitado. Este método permite a determinação das caracterı́sticas da waveport, tais como a impedância de entrada e
a perda de retorno. Levando em conta os efeitos de espaços
de ar entre a sonda, o ressoador dielétrico e o plano terra. Os
airgaps (e1 ) e (e2 ) (ver Fig. 1 e Tabela 1) são estimados e
apresentados.

Do gráfico da perda de retorno, Fig. 2, depreende-se que
as frequências na qual as antenas ressoaram, ocorrem no
intervalo de 3,6 - 5,0 GHz para BMT e 4,0 - 5,4 GHz
para BMT1, com ambas irradiando com perda de retorno
em torno de -50 dB e -40 dB, respectivamente de maneira
que, em princı́pio, as mesmas podem ser utilizadas para fins
comerciais e tecnológicos [9]. As larguras de bandas das
antenas cilı́ndricas baseadas nos materiais são de (4%) para
BMT e BMT1. Existem muito boas equivalências entre a
sonda, ressonador e o plano terra.

III. R ESULTADOS
A. Estudo da DRA de BMT
Os resultados relativos as DRAs são mostrados nas
Figs. 2, 3, 4 e 5 e, são apresentados para o material BMT
puro e dopado com MnO. A resposta para as frequências em
torno do primeiro modo, HEM11δ , foi determinada através
TM
do software HFSS . Os resultados obtidos são a perda de
retorno, impedâncias de entrada, Carta de Smith e padrões de
radiação.

As impedâncias de entrada versus a frequência em
GHz para as antenas são mostradas na Fig. 3 e mostram
bons resultados para a simulação. No estudo numérico
foi observado que o aumento do espaço de ar conduz a
aumentos na frequência de ressonância e decrescimento
na resistência de ressonância. Tal comportamento tem sido
explicado em [11], [13]. As resistências R em função da
frequência num intervalo de 3,6 - 5,0 GHz para BMT e
4,0 - 5,0 GHz para BMT1 estão indicadas na Tabela 2 e Fig. 3.

Na Fig. 2, apresentamos os resultados obtidos com
as simulações para perda de retorno em dB. Na Fig. 3,
apresentamos os resultados das impedâncias real e imaginária
em função da frequência em GHz. Na Fig. 4, apresentamos
a Carta de Smith. Por fim, na Fig. 5, temos o padrão de
radiação, mostrando a configuração dos campos elétrico e
magnético, com a direção preferencial da radiação, o que
permite definir grandezas inerentes a antenas como eficiência
de radiação (er ), ganho e diretividade (D).

Nos resultados supracitados, os comportamentos da
resistência e da reatância de entrada com um pico de
resistência e de reatância máxima e mı́nima são apresentados.
A reatância de alimentação nula reforça a ideia de que
o material ressoou, o que também é sugerido na Fig. 4
com a Carta de Smith mais capacitiva, com traços da
natureza dielétrica do material. A aparição da caracterı́stica
mais capacitiva torna factı́cio a indicação da presença de
material dielétrico na estrutura do ressoador. O casamento de
impedâncias foi obtido explorando-se os ajustes nos espaços
de ar entre o ressoador cilı́ndrico, sonda e plano terra.

As considerações referentes à abertura de ar entre a
sonda, o ressonador, e o plano terra são feitas neste trabalho,
e foram essenciais para a melhoria dos resultados por meio
do procedimento numérico. As dimensões e as caracterı́sticas
dielétricas para o material são exibidas na Tabela 1.
TABELA 1: Dimensões e caracterı́sticas dielétricas
trabalhadas na simulação da antena cilı́ndrica
Material a(mm) h(mm) e1 (µm) e2 (µm) εr
tan δ
BMT
BMT1

4,826 7,287
6,110 5,758

40,94
49,18

51,4
73,5

Os resultados da simulação para os padrões de radiação
das antenas ressoadoras dielétricas cilı́ndricas na configuração
da Fig. 1 podem ser observados na Fig 5. As dimensões do
ressoador dielétrico são escolhidas em conformidade com
a frequência de ressonância do modo dominante TE011 . O
modo escolhido é realizado com o auxı́lio da Eq. (3) contida
em [6], que é modificado para determinar o diâmetro (d) do
ressoador normalizado com respeito ao comprimento de onda
no espaço livre (λ0 ) [5], [6].

23,4 4, 33 × 10−4
25,0 2, 13 × 10−4

Onde as caracterı́sticas dielétricas do material BMT e
sua dopagem são designadas por: BMT - Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 ,
BMT1 - Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 + 1 wt% Mn e os parâmetros
de antena, como constante dielétrica, tangente de perda e
as dimensões do cilindro, raio e altura. As dimensões do
cilindro são definidas em etapa de sinterização de amostras,
já as caracterı́sticas dielétricas do material, normalmente são
medidas usando técnicas de micro-ondas, por exemplo, o

Na Fig. 5, são mostrados os padrões de radiação das
duas antenas nos planos (E) e (H). Os padrões de radiação
apresentam uma configuração semelhante aos apresentados
em [5], [6], que são atingidos às custas do maior nı́vel

TABELA 2: Processos numéricos para as antenas ressoadoras dielétricas cilı́ndricas
Material fHEM11δ (GHz) S11 (dB) Resistência (Ω)
Largura de Banda (%)
D (dB)

er (%)

Ganho (dBi)

BMT
BMT1

94,30
93,72

4,26
4,22

4,36
4,72

-51,15
-37,86

83,64
109,99

4
4
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP
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do lóbulo principal (aproximadamente 22 dB) para BMT
e BMT1. A borda do plano terra tem um efeito principal
na menor metade do padrão de radiação e quase não
afeta a região (300 ≤ θ ≥ 600 ), se compararmos os
dois diagramas de radiação. Em outras regiões como em
(2100 ≤ θ ≥ 2400 ) é observado pequenas variações de
contorno que são perceptı́veis a partir da formação de lóbulos
com diferentes larguras de feixe. A visualização dos lóbulos
torna-se mais acentuada quando usado uma escala logarı́tmica.
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O lóbulo principal tem sua direção preferencial em θ = 00 ,
mesmo que seja apresentado apenas os diagramas de radiação
para φ = 00 e φ = 900 , o que possibilita a observação
de assimetrias nas curvas de radiação devido a formação
de lóbulos secundários na região (1050 ≤ θ ≥ 2400 ). Os
lóbulos secundários apresentam diferentes formatações quanto
ao número de lóbulos e também quanto a largura dos feixes
de radiação.
IV. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, é feita uma investigação numérica das propriedades dielétricas, em micro-ondas, do ressonador dielétrico
baseado na matriz cerâmica Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 (BMT). A antena ressoadora dielétrica foi estudada numericamente, sublinhando as vantagens da configuração de monopolo através
TM
de um plano terra infinito usando o software HFSS .
Em suma, a performance e o comportamento das antenas
cerâmicas dielétricas cilı́ndricas, em micro-ondas, baseada em
Ba(Mg1/3 Ta2/3 )O3 estão examinados e confirmam, numericamente, o potencial de uso do material como DRAs para atuar
em bandas de sistemas de radar (Banda C).
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Circularly Polarized Aperture-Coupled Microstrip
Antenna for Nano-Satellites
Filipe G. Ferreira, Juner M. Vieira, Diego P. Fumagalli, Lucas S. Pereira and Marcos V. T. Heckler

Abstract—In this paper, the design of an aperture-coupled microstrip antenna to be installed onto a nano-satellite is described.
The proposed antenna has been optimized to operate at 2.26 GHz
(S-Band), which is the operating frequency of the downlink channel of the Brazilian System for Meteorological Data Acquisition.
The electromagnetic analysis is done by using HFSS software.
For the design validation, prototypes were manufactured and
the comparison between simulations and measurements indicates
good performance of the proposed antenna.
Keywords—Microstrip Antenna, Aperture-Coupled Antenna,
Satellite Communications.

I. I NTRODUCTION
The satellites of the Brazilian Meteorological Data Collecting System (in Portuguese, Sistema Brasileiro de Coleta
de Dados - SBCD) are in operation over more than fifteen
years, which is beyond their expected lifetime. In order to
replace these satellites, the National Institute for Space Research (INPE) started the CONASAT program, which aims at
providing a new and much cheaper solution for the SBCD by
using a constellation of nano-satellites. The ground section of
the SBCD is composed of data collecting platforms (PCDs),
which have been deployed over the whole Brazilian territory
including the Atlantic coast, and the Data Collection and
Mission Control Center (in Portuguese, Centro de Missão
e Coleta de Dados - CMCD) [1], [2]. Since some of the
PCDs have been deployed in remote areas, such as in the
Amazon region or even in the Atlantic ocean, where no
internet access is available, the nano-sats will serve as data
relay for retransmitting the meteorological data collected by
the PCDs to the CMCD. The size of the CONASAT nanosatellite is 8U , according to the cubesat standards developed
by the Space Flight Laboratory of Toronto University. This is
equivalent to a cube with 20 cm of edge size and a maximum
mass of 10 kg. Since energy in space is a critical issue, the
nano-sat will be equipped with four articulated flaps, so as to
increase the area for installing solar panels [3].
The uplink channel for transmitting the data from the
ground to the satellites works at 401 MHz (UHF) and a fourelement microstrip antenna array with extended ground plane
has been designed for this purpose [4]. For the downlink
channel, another microstrip array will be needed, since this
link operates at 2.26 GHz (S-band). In this paper, the design
Filipe G. Ferreira, Juner M. Vieira, Diego P. Fumagalli, Lucas S.
Pereira and Marcos V. T. Heckler are with Electromagnetics, Microwaves
and Antennas Laboratory (LEMA), Federal University of Pampa (UNIPAMPA), Alegrete, RS, Brazil. E-mails: juner.vieira@alunos.unipampa.edu.br,
lucaspereira@unipampa.edu.br, marcos.heckler@unipampa.edu.br. This work
was partially supported by the Brazilian Space Agency (AEB).

57

and the performance of an antenna for the downlink installed
onto the nano-satellite is described. For this study, all electromagnetic analysis are done using commercial software and
the performance is validated with measured results.
For aerospace applications, the communication system is
very important. In this context, the antennas play an important
role. Along with other important components of a satellite,
the antenna must exhibit low weight and low volume. These
are characteristics intrinsic to microtrip antenna technology,
which, among other advantages, present design flexibility [5].
The authors in [6] proposed an active microstrip antenna array
for navigation application. In [7], an antenna array in S-band
for data downlink for nano-satellite applications is presented.
In [8], the integration of two antenna arrays on thin substrate
simultaneously operating in S-Band and X-Band is discussed.
The antenna proposed in this paper has been designed to
be compatible for installation onto a nano-satellite of the
CONASAT Program. The following specifications apply for
the antenna: operating frequency at 2.26 GHz, right-hand
circular polarization (RHCP) with axial ratio lower than 3 dB,
gain around 6 dBi, input impedance matched to 50 Ω and
bandwidth of 50 MHz [3].
The paper is organized in the following sections: in section II, the details regarding the design of the single element with two linear orthogonal polarizations is discussed;
sections III and IV present the design and construction of the
prototypes; the final remarks are presented in section V.
II. S TRUCTURE OF THE S INGLE E LEMENT
Energy is an important issue when designing a satellite. For
this reason, optimum antenna operation is required. For the
proposed design, the microstrip antenna is fed by employing
aperture coupling. By doing so, the feeding lines can be easily
implemented in stripline technology, hence the pattern is not
disturbed by spurious radiation. Moreover, the use of this
technique results in circular polarization with high purity [9],
[10].
The proposed single element is composed of three dielectric
layers. Figure 1 shows the cross-sectional view of the designed
structure. The material used for the top and bottom layers is
R04003C with εr = 3.49 and thickness of 1.524 mm. The
intermediate laminate is RO4360G2 with εr = 6.15 and
thickness of 0.610 mm. The prepeg Fast Rise 27 (FR27) was
used to glue the three layers. The electrical characteristics of
FR27 are: dielectric constant εr = 2.75 and thickness of
0.105 mm.
In a standard aperture-coupled microstrip antenna, the patch
length, feed line width and slot length are the physical pa-
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Fig. 2. Schematic top view of the designed antenna.

rameters for optimization in terms of frequency of operation
and impedance matching [5]. In the proposed design, a square
patch is used due to the need of circular polarization. The
coupling level is determined by the slot length: the larger
the slot, the stronger the coupling between the patch and
the feed line. However, increasing the slot length results in
power loss by excitation of surface waves [6], [11]. Therefore,
the slots used in this design are small (non-resonating) and
the impedance matching is ensured by employing the doublestub technique [12]. The patch length is chosen so as to tune
the antenna to the maximum possible gain in the operating
frequency. Once the lengths for patch and slots have been
defined, impedance matching is achieved only by varying the
lengths of both stubs.
Circular polarization can be obtained exciting two orthogz
z
onal modes (T M10
and T M01
) in the patch. These two
orthogonal modes are excited by using two slots and by
introducing a ±90◦ phase shift between them, whereby the
± sign governs whether the sense of rotation of the electric
field is to the right (right-hand circular polarization) or to the
left (left-hand circular polarization).

TABLE I
D IMENSIONS OF THE DESIGNED ANTENNA .
Parameter

Dimension (in mm)
80.80
34.64
10.66
11.20
6.60
9.00
1.80

Substrate size
Patch size
Distance between stubs (d)
Length stub 1 (l1 )
Length stub 2 (l2 )
Length slot
Width slot
Slot displacement from
the center of the patch
Width feeding stripline

9.40
0.66

of view with acceptable AR is 130◦ at the center operation
frequency.
1
0.5

2
f1

0.2

III. P RELIMINARY

5

fc

ANTENNA DESIGN

The antenna design procedure started with the impedance
matching for the antenna with two feeding lines. Since circular
polarization is required, Ports 1 and 2 were fed with signals
presenting 90◦ phase shift between them. This generates a
radiation pattern with RHCP as principal polarization. The
geometry of the element is shown in Figure 2. As commented
before, impedance matching is done mostly by adjusting the
lengths of the stubs. The distance between the slots and the
patch center governs the coupling between the two feeding
lines and has direct influence on the axial ratio (AR): the larger
the coupling, the poorer the axial ratio. After the optimization
process, the physical dimensions obtained are presented in
Table I.
The variation of impedance as a function of frequency in
the Smith Chart can be observed in Figure 3. The simulated
AR as a function of the frequency and as a function of the
elevation angle (θ) is shown in Figures 4 and 5, respectively.
At 2.26 GHz, the axial ratio is below 1.2 dB in the boresight
direction. By considering values of AR below 3 dB, the field
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0
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−0.2

−2

−0.5
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Fig. 3. Input impedance as a function of frequency in the impedance Smith
chart.

In order to validate the design, a prototype was manufactured and a photo of it is presented in Figure 6. The
comparison between simulated and measured S-parameters is
shown in Figure 7. The parameters S12 and S21 were the
same in both simulated and measured results; hence only S21
is plotted. High isolation between the ports was obtained.
Frequency shift of 14 MHz for the S11 parameter and 21 MHz
for S22 were verified.
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Fig. 6. Top view of the prototype.
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Fig. 4. Simulated axial ratio as a function of the frequency for the designed
antenna.
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Fig. 5. Simulated axial ratio as a function of the elevation angle for the
designed antenna.

To investigate this discrepancies, a parametric study of the
dielectric constant of the laminate RO4003C was done by
keeping the original antenna dimensions. In this new simulation, the use of εr = 3.43 instead of 3.49 for the RO4003C
laminate resulted in good agreement with the measured curves.
The comparison between simulation results using εr = 3.43
and the experimental data is shown in Figure 8.
The radiation pattern measurements have been carried out
using a spherical near-field scanner (NFS), which calculates
the far fields from the sampled near field. For introducing a
90◦ phase shift between the input ports, an external 90◦ -hybrid
was connected to the antenna inputs. A photo showing the
measurement setup is presented in Figure 9. Figure 10 presents
the comparison between simulated and measured normalized
radiation patterns. The simulated maximum gain obtained
for this antenna is 6.01 dBi and the Half-Power Beamwidth
(HPBW) obtained is 84◦ . One can observe that very good
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Fig. 7. Comparison between simulated and measured S-parameters for the
designed antenna.

agreement for the principal polarization was obtained, and
high cross-polarization decoupling in the boresight, more than
25 dB, is verified.
IV. A NTENNA WITH

AN I NTEGRATED
C OUPLER

90◦ H YBRID

The proposed antenna has two feeding points for exciting
two orthogonal modes. Also, a 90◦ phase shift between the
signals is necessary so that circularly polarized (CP) waves
can be transmitted. So, a design of the of 90◦ hybrid was
realized in stripline technology. After optimizations for the
90◦ phase difference at the outputs at the operation frequency,
the physical dimensions of the hybrid are listed in Table II
according to the convention sketched in Figure 11.
Thus, using the dimensions given in Tables I and II, simulations with an integrated 90◦ hybrid were done. In this case,
the dielectric constant of the laminate RO4003C used was
εr = 3.43. The resulting geometry can be seen in Figure 11.
The simulated S-parameters with the frequency are presented in Figure 12. The simulated AR as a function of
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Fig. 11. Schematic top view of the designed antenna with an integrated 90◦
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Fig. 8. Comparison between simulated (using εr = 3.43) and measured
S-parameters for the designed antenna.

maximum gain obtained for this antenna was 5.97 dBi.
0

(a)

(b)

Fig. 9. Prototype with an external 90◦ Hhybrid mounted in spherical nearfield scanner.
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Fig. 12. Variation of the S-parameters with the frequency for the antenna
with an integrated 90◦ Hybrid.
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V. C ONCLUSIONS

Fig. 10. Comparison between simulated and measured radiation patterns.
TABLE II
D IMENSIONS OF THE 90◦

L50Ω
W50Ω
L35.35Ω
W35.35Ω

2.24

Frequency (GHz)

180◦

Parameter

2.22

90◦

270◦

120◦
210◦

−40
2.2

30◦

330◦

S11
S12
S21
S22

HYBRID .

Dimension (in mm)
14.62
0.66
14.54
1.30

the frequency and of the elevation angle (θ) are shown in
Figures 13 and 14, respectively. It is observed that the AR is
below 3 dB for an angular region of approximately 130◦ . The
simulated gain pattern was plotted and is shown in Figure 15.
Large cross-polarization decoupling can be observed. The
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In this paper, the design of an RHCP microstrip antenna operating in the S-band for nano-satellite has been described. The
design started with impedance matching between the patch
and two feeding lines. This model exhibits two orthogonal
linear polarizations and was manufactured and measured. The
simulated gain of the antenna operating at 2.26 GHz was
6.01 dBi. Although the measured S-parameters presented a
frequency deviation, which has been attributed to the dielectric
constant value used in the simulations, the measured gain
pattern showed good agreement with the simulations and large
cross-polarization decoupling was obtained. The second design
step was to develop and to integrate a 90◦ hybrid into the
antenna structure. In terms of axial ratio and gain, the results
obtained were similar to the linearly polarized geometry with
an external 90◦ hybrid. The next steps of this work are the
construction of a prototype with an integrated hybrid and the
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Fig. 15. Simulated gain pattern for different elevation planes.

Fig. 13. Simulated axial ratio as a function of the frequency for the antenna
with an integrated 90◦ Hybrid.
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Fig. 14. Simulated axial ratio as a function of the elevation angle for the
antenna with an integrated 90◦ Hybrid.

study of the feasibility to compose an array with the proposed
antenna.
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Multi-frequency Microstrip Antenna Using Defected
Ground Structures With Band-Notched
Characteristics
Humberto C. C. Fernandes, José L. da Silva and Almir Souza e S. Neto

moving in this way, the curvature of a spiral provides an
operating frequency. There is a distributed capacitance between
the spiral turns and the interaction between the inductance and
capacitance produces a resonant behavior. Usually the
resonators structures using spiral loop are placed on the
opposite side of the dielectric substrate to obtain frequency
rejection [1], [13]-[14].

Abstract— This paper presents a design of multi-frequency
microstrip antenna using defected ground structure (DGS),
etched structure on the ground plane, for C band and X band
operations, with band-notched characteristics. Rogers RT/
DUROID 3006 substrate is used with dielectric constant 6.15 and
loss tangent 0.0025. The proposed antenna resonates at 4.4 GHz,
6.3 GHz , 8.1GHz and 8.8 GHz and has band-notched
characteristics at 4.4 - 6.2 GHz for wireless local area network
(WLAN) applications (5.18–5.825 GHz), 6.5 - 8.0 GHz for X band
satellite communication (7 - 8 GHz), 8.2 - 8.8 GHz for ITU 8 GHz
application. A good agreement was observed between the
simulated and measured results.
Keywords— Defected Ground
characteristics; multi-frequency.

I.

Structures;

In order to get multiple resonant frequencies at C Band and
X Band and introduce rejection Bands, the antenna proposed
operates at multi-frequency using defected ground structure
(DGS),spiral shaped, etched structure on the ground plane and
presents a structure simple, low weight, low cost and compact
for integration into circuits [15]-[21].

band-notched

II.

INTRODUCTION

ANTENNA DESIGN PARAMETERS

The material used for the substrate is RT DUROID 3006
substrate of 1.27 mm thickness, dielectric constant εr =6.15 and
loss tangent tan δ = 0.0025 and dimension of 30 (L) x 30 (W)
mm2.

The use of multi-frequency systems has grown to
integration of various communication system in a single device
to promote the portability of a personal communication.
Because of the large number of applications in the frequency
range of UWB, the system can generates electromagnetic
interference with other existing technologies in the Band, such
as: IEEE 802.16 WIMAX (3.3 - 3.7 GHz), IEEE 802.11a
WLAN (5.18 - 5.825), satellite communication (7-8 GHz) ,
ITU 8 GHz. To solve this problem are used some solutions to
generate band rejection, multiband and compact structure:
resonators, defected ground structures (DGS), electromagnetic
band gap structures (EBG) or photonic band gap structures
(PBG) and slots [1]-[9].

Figure 1 shows the dimension of antenna: lx = 15 mm and
ly = 13 mm, coupled to microstrip line of 50Ω with width, lf =
wf = 3 mm. The dimension of DGS are: l1 = 12mm, l2= 13
mm, l3 = 13 mm, l4 = 9 mm, l5 = 8 mm, g = 1mm, c = 3 mm, d
= 3mm [1].

The DGS is an etched non-periodic or periodic cascaded
configuration defect in the ground plane of a planar
transmission line. This disturbs the shield current distribution
in the ground plane which changes the characteristics of a
transmission line such as line capacitance and line inductance.
Defect etched on the ground plane can give effective
capacitance and inductance, increase bandwidth and introduce
band-notched characteristics. There are variety of DGS
geometries has been reported in the literature, including
circular, square, spiral, rectangular, H-shped, U-shaped, Vshaped etc[5]-[6],[10]-[12].

Fig. 1.

The antennas in spirals has been subject to investigation,
since its use in 1960, the spiral can be single or multiple arms.
For radiation and attenuation occurs in an electromagnetic
structure, the load must be accelerated and this happens when
one conductor is curving for direction in which the load is

(a) Front view of proposed antenna. (b) Back view of proposed
antenna..

Due the DGS to etching in the ground plane, the current
distribution in the ground plane changes resulting in an
equivalent inductance (Ls) and capacitance (Cs).The DGS
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structure functions as a resonant circuit coupled to microstrip
line, the defect produced in the ground plane provides Band
rejection characteristics. The equivalent circuit of DGS
structure is shows in Figure 2 [6], [22]-[26]:

0

Return Loss (dB)

-5
-10
-15
-20
-25

Antenna with DGS
Antenna without DGS

-30
-35
Fig. 2.

2

Equivalent circuit of DGS structure [23].

The etched slot of the DGS structure is related with the
rejection frequency of resonant circuit and the inductance (Ls)
and capacitance (Cs) is given by equation (7) [6],[22]-[26]:

Fig. 4.

3

4
5
6
7
Frequency (GHz)

The S parameters extracted from HFSS are used to
calculate the curve of permeability [27]. Figure 3 show the
permeability curve. From that curve is showed that the
permeability is negative in the frequencies 4.2 GHz, 7.3 GHz
and 8.9 GHz, showing metamaterial characteristics [28].

Return Loss (S11) with DGS and without DGS.

The simulated current distribution of the proposed antenna
is shows in figure 5 at: (a) 4.4 GHz, (b) 6.3 GHz, (c) 8.1 GHz
and (d) 8.8 GHz.

Relative Permeability

0.6
Real
Imag

0.2

(a)

0

-0.2

2

4

Fig. 3.

III.

6
Frequency (GHz)

8

9

According to the result simulated the antenna without DGS
has a resonant frequencies at 8.3 GHz and the proposed
antenna with DGS resonates has a resonant frequencies at 4.4
GHz, 6.3 GHz, 8.1GHz and 8.8 GHz and band-notched
characteristics from 4.4 - 6.2 GHz for WLAN applications,
from 6.5 - 8.0 GHz for uplink and downlink satellite
applications and from 8.2 - 8.8 GHz for applications in ITU 8
GHz.

(1)

0.4

8

10

Imaginary and real values of relative permeability.

RESULTS AND DISCUSSIONS

The antenna simulation was developed by ANSOFT
HFSS® software [27]. Figure 4 shows the comparison
between simulated antenna with DGS and without DGS.

(b)

(c)
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(d)

(d)
Fig. 5.

Fig. 6.

Simulated current distribution of the proposed antenna at: (a) 4.4
GHz, (b) 6.3 GHz, (c) 8.1 GHz and (d) 8.8 GHz.

Simulated results of radiation patterns in 2D and 3D gain total for:
(a) 4.4 GHz, (b) 6.3 GHz, (c) 8.1 GHz and (d) 8.8 GHz.

Table I shows frequency, return loss, gain, bandwidth at 4,4
GHz, 6,3 GHz, 8,1 GHz and 8,8 GHz .

From figure 5, it is observed that the surface current is
perceived around the DGS structure (Defected Ground
strutures), spiral, which means that a large part of the
electromagnetic energy has been stored around the slots.

TABLE I. RETURN LOSS COMPARISONS

The figure 6 shows the radiation patterns in 2D and 3D on
the E-plane (φ = 0°) and H- plane (φ =90°) for: (a) 4.4 GHz,
(b) 6.3 GHz, (c) 8.1 GHz, and (d) 8.8 GHz .

Frequency
(GHz)
4,4
6,3
8,1
8,8

Return Loss
(dB)
-28
-14
-22
-14

Gain
(dBi)
2,70
1,11
3,08
1,34

Bandwidth
(S11 <-10 dB) (MHz)
100
200
200
100

Figure 7 shows front and back view of fabricated antenna,
with the measured result of S11, using a Network Analyzer,
E5071C (300 KHz - 20 GHz).

(a)

Fig. 7.

(b)

Front and back view of fabricated antenna using Network
Analyzer.

The VSWR simulated and measured performance is shown
in Figure 8.

(c)

64

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

30
25

Simulated
Measured

VSWR

20
15
10
5
0

Fig. 10.

2

3

4

5
6
7
Frequency (GHz)

Fig. 8.

8

9

The input impedance for frequency 4.4 GHz is 44 Ω, for
6.3 GHz is 51 Ω, for 8.1 GHz is 54 Ω and for 8.9 GHz is 38 Ω.
The measured value are very close to 50 Ω , showing a good
impedance matching to the resonant frequencies.

Plot of VSWR.

Figure 8 shows VSWR and rejection Band from 4.4 - 6.2
GHz and 6.5 - 8.0 GHz in the C Band and from 8.2 - 8.8 GHz
in the X Band.

III. CONCLUSIONS
In this paper it was proposed, analyzed and fabricated a
microstrip antenna with DGS structure, spiral shaped, etched
on the ground plane, for operation in the C Band and X Band
with Band rejection. Because of the use of DGS the antenna
produced resonant frequencies at 4.4 GHz, 6.3 GHz, 8.1GHz
and 8.8 GHz and rejection Band 4.4 - 6.2 GHz for WLAN
applications, 6.5 - 8.0 for satellite downlink and uplink
application, 8.2 - 8.8 GHz for ITU 8 GHz in X Band. There are
a good agreement between the simulation result and the
measured result.

Figure 9 shows the comparison between simulated and
measured results using defected ground structure (DGS), spiral
shaped, etched structure on the ground plane.
0

Return Loss (dB)
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Desenvolvimento de uma FSS Banda Dupla para
Aplicações em Paredes Inteligentes
Alfrêdo Gomes Neto, Jefferson Costa e Silva, Juliete da Silva Souza, Marina de Oliveira Alencar, Thamyris
da Silva Evangelista
Resumo—Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma
FSS banda dupla para aplicações em paredes inteligentes,
cobrindo as frequências correspondentes ao padrão WiFi, 2,4
GHz e 5,8 GHz. É utilizada a geometria estrela de quatro braços
associada a anéis trapezoidais, o que permite uma maior
flexibilidade no ajuste da resposta em frequência. São propostas
as equações iniciais de projeto e discutidas as características da
resposta em frequência. Os resultados numéricos e experimentais
obtidos para quatro FSS apresentam uma boa concordância,
obtendo-se , para a polarização x, um coeficiente de transmissão
de pelo menos 15 dB de atenuação em cada banda de operação.

médicos, lojas, etc.), por apresentarem uma elevada densidade
de usuários, propagação em ambiente indoor e alta taxa de
reuso de frequências; ou em ambientes que requerem um nível
de segurança diferenciado (hospitais, presídios, embaixadas,
etc.) [6]–[8].
Uma das dificuldades enfrentadas pelos
projetistas é a complexidade dos mecanismos de propagação
eletromagnética, com diferentes princípios, tais como: reflexão,
difração, refração, além do sinal direto, Fig. 1. Considere-se
ainda que padrões como o 802.11 e suas variações,
comercialmente denominados WiFi, podem operar em
diferentes faixas de frequência, com diferentes largura de
banda.

Palavras-Chave—FSS, Paredes Inteligentes, WiFi.
Abstract—This article presents the implementation of a dual
band FSS for intelligent walls applications, covering the WiFi
frequency bands, 2.4 GHz and 5.8 GHz. The four arms star
geometry, associated to trapezoidal rings, are used, which allows
a more flexible frequency response adjust. Initial project
equations are introduced and the frequency response
characteristics discussed. Numerical and measured results are
presented for four FSS, verifying a good agreement, achieving,
for the x polarization, a transmission coefficient of, at least, 15 dB
of atenuation for each WiFi band.

(1) sinal direto, (2) sinal refletido, (3) sinal difratado, (4) sinal refratado
Fig. 1. Diferentes mecanismos de propagação em ambientes indoor.

Neste contexto, a utilização de superfícies seletivas em
frequência, frequency selective surfaces, FSS, passivas ou
reconfiguráveis, vem sendo intensivamente investigada como
uma das opções para aumentar a eficiência dos sistemas de
comunicação sem fio em ambientes indoor, assim como limitar
a intensidade de sinais eletromagnéticos em ambientes
específicos, através da implementação de paredes inteligentes
[7]–[12]. As paredes inteligentes se baseiam na interferência
em um ou mais princípios de propagação, favorecendo o sinal
desejado e/ou evitando uma recepção indesejada, Fig. 2. Por
apresentarem características tais como baixo custo, peso e
volume reduzidos, as FSS vêm sendo utilizadas na
implementação de paredes inteligentes.

Keywords— FSS, intelligent walls, WiFi.

I.

INTRODUÇÃO

Com o contínuo crescimento do número de usuários e da
diversidade de oferta de serviços de comunicações, surge a
necessidade cada vez maior de transmitir grandes quantidades
de informações simultaneamente. Além do elevado número de
aplicações voltadas para as comunicações móveis baseadas em
smartphones, incluindo TV digital, geolocalização, entre
outras, serviços como veículos não tripulados, drones, tornamse cada vez mais comuns [1]–[5]. Juntamente com o avanço
tecnológico e a consequente dependência dos sistemas de
comunicação sem fio, prover cobertura para os usuários nas
mais diversas localizações, bem como a segurança e
privacidade da informação, são desafios para os projetistas dos
sistemas de comunicações.
Assim sendo, no projeto de edificações as condições da
propagação eletromagnética passam a chamar cada vez mais a
atenção, principalmente em edificações com um grande
número de ambientes de uso comum (escritórios, consultórios

Fig. 2 Atuação das paredes inteligentes para melhoria do sistema de
comunicação sem fio em ambiente indoor.

Alfrêdo Gomes Neto, Jefferson Costa e Silva, Juliete da Silva Souza,
Marina de Oliveira Alencar, Thamyris da Silva Evangelista, Grupo de
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Basicamente, uma FSS consiste de um arranjo periódico,
geralmente planar, distribuído em um substrato dielétrico, Fig.
3. Dentre outros fatores, a resposta em frequência da FSS
depende da polarização da onda incidente, assim como do seu
ângulo de incidência, da geometria do elemento básico do
arranjo planar, da periodicidade dos elementos constituintes do
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retangular convencional, com dimensões Lx e Ly e o ponto de
comutação com dimensões Sx e Sy, localizado no centro do
patch, Fig. 6 (a). As dimensões dos braços da estrela são
definidas por Lx, Ly (que são as mesmas do patch), dx1 e dy1
e, posteriormente, são traçadas diagonais das extremidades dos
braços da estrela até o canto oposto do ponto de comutação,
Fig. 6 (b) e Fig. 6 (c). Finalmente, é retirada a parte da camada
de metalização que não constitui a estrela de quatro braços e é
obtida a geometria desejada, Fig. 6 (d).

arranjo e da permissividade e espessura do substrato, Fig. 4,
[13]–[16]. No projeto de uma FSS, a escolha da geometria do
elemento básico é um dos principais pontos, onde aspectos
como miniaturização, polarização e operação multibanda
podem ser ajustados com relativa flexibilidade.
Quando é desejado se obter uma FSS com mais de uma
banda de operação, ou ajustar a largura de banda, uma das
opções é combinar diferentes geometrias, de maneira que os
campos eletromagnéticos associados a cada geometria e suas
respectivas ressonâncias, não estejam fortemente acoplados.
Neste artigo é apresentado o desenvolvimento de uma FSS
banda dupla para aplicações em paredes inteligentes, com
bandas de rejeição nas faixas de 2,4 GHz e 5,8 GHz, baseada
na geometria estrela de quatro braços associada a anéis
trapezoidais, Fig. 5. As geometrias estrela de quatro braços e
anéis trapezoidais são descritas e suas propriedades discutidas,
incluindo o efeito da polarização na resposta em frequência. As
equações iniciais de projeto são propostas e resultados
numéricos e experimentais são apresentados, observando-se
uma boa concordância entre esses, obtendo-se um coeficiente
de transmissão com no mínimo 15 dB de atenuação em cada
uma das bandas de operação.

a)Célula básica
comutação

e

ponto

de

c) Detalhes do ponto de comutação

b)Linhas partindo das bordas do patch
até o ponto de comutação

d) Geometria estrela de quatro braços

Fig. 6 Geometria estrela de quatro braços passo a passo.

O cálculo das dimensões da FSS é geralmente baseado na
experiência do engenheiro de micro-ondas, juntamente com um
processo de otimização numérica. Entretanto, expressões para
obtenção das dimensões iniciais e estimativa das frequências de
ressonância auxiliam no procedimento de projeto. Para a
geometria estrela de quatro braços, (1) fornece uma boa
aproximação para a frequência de ressonância, especialmente
quando ≪ .

Fig. 3 Geometria básica de uma FSS [15].

0,3
2

sendo

.

A geometria anéis trapezoidais é uma arranjo de quatro
anéis trapezoidais, onde cada anel pode ser dimensionado
separadamente. Entretanto, inicialmente será considerado que
os quatro anéis possuem dimensões iguais, Fig. 7. Uma das
características dessa geometria é que os anéis são excitados em
pares, de acordo com a direção do campo elétrico, Fig. 8. Para
uma dada polarização, a primeira ressonância é determinada
pelos anéis cujas bases são perpendiculares à direção do campo
elétrico, Fig. 9 (a). A segunda ressonância é dada pelos anéis
cujas bases são paralelas à direção do campo elétrico, Fig. 9
(b). Note que, mesmo com anéis trapezoidais de mesmas
dimensões, os pares de anéis apresentam comprimentos
efetivos diferentes e, consequentemente, diferentes frequências
de ressonância.
Não é evidente a obtenção das equações para o cálculo das
frequências de ressonância dos anéis trapezoidais [19]. Ainda
assim, neste trabalho são propostas duas equações
aproximadas, (2) e (3), com as quais é possível determinar uma
faixa de frequência na qual as duas primeiras ressonâncias
podem estar contidas. Destaque-se que essas duas ressonâncias,
em função das dimensões dos anéis trapezoidais, podem se
degenerar em uma única ressonância. Além disso, reforça-se

Fig. 4 Parâmetros que influenciam na resposta em frequência da FSS [13].

Fig. 5 Geometria estrela de quatro braços associada com anéis trapezoidais.

II.

(1)

GEOMETRIAS ESTRELA DE QUATRO BRAÇOS E ANÉIS
TRAPEZOIDAIS

A geometria estrela de quatro braços foi introduzida em
[17], [18], apresentando características bastante atrativas para
aplicações em sistemas reconfiguráveis e que requerem
dimensões reduzidas. O seu projeto inicia-se com uma célula
unitária com dimensões Wx e Wy, adicionando um patch
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que essas equações são equações iniciais de projeto, um
primeiro passo, para uma posterior otimização numérica.

III.

RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS

Com o objetivo de verificar as características da geometria
proposta, inicialmente foram projetadas e fabricadas três FSS,
tendo sido utilizado um substrato de baixo custo, FR-4
4,4, altura h=1,50 mm, tangente de perdas 0,02), Fig.
(
10. Cada FSS contém 8 × 8 células unitárias de 25 mm × 25
mm, o que corresponde a uma dimensão total de 200 mm × 200
mm, Fig. 11. As dimensões são apresentadas na Tabela I, de
acordo com as Fig. 6 e Fig. 7.
Os resultados numéricos foram obtidos usando o software
comercial ANSYS Designer [23]. Os resultados medidos
foram obtidos no Laboratório de Micro-ondas do
GTEMA/IFPB, usando um analisador de redes Agilent
E5071C e pares de antenas tipo corneta. Para a faixa de
frequência de 4,5 GHz a 14,0 GHz, foram utilizadas antenas
tipo corneta, Fig. 12. Para a faixa de frequência de 1,0 GHz a
7,0 GHz, as antenas tipo corneta foram substituídas por antenas
tipo double ridge guide horn, SAS-571. A incidência da onda é
considerada normal à superfície da FSS.

Fig. 7 Geometria anéis trapezoidais.

a)Polarização x

b) Polarização y

Fig. 8 Excitação dos anéis trapezoidais em função da polarização.

a) FSS01
Fig. 10 FSS projetadas.

b) FSS02

c) FSS03

a) FSS01
Fig. 11 FSS fabricadas.

b) FSS02

c) FSS03

a)Primeira ressonância,
b)Segunda ressonância,
Jmáx. 0,10 A/m2
Jmáx. 0,05 A/m2
2
Fig. 9 Densidade de corrente elétrica (J, A/m ) para as duas primeiras
ressonâncias, polarização y.

!1

0,3

(2)

1
0.3

(3)

sendo,
a constante dielétrica efetiva para uma guia de ondas
complanar, sem plano terra [20], com s=10×h e a fita central
igual a largura da fita do anel trapezoidal, W. Esse valor pode
ser facilmente calculado usando um dos software disponíveis
em [21], [22].

Fig. 12 Setup usado na caracterização experimental das FSS.

1 é o comprimento médio do trapézio cujas bases são
perpendiculares à direção do campo elétrico.

A FSS1 é uma FSS com a geometria estrela de quatro
braços, sendo a resposta em frequência apresentada na Fig. 13.
Como essa é uma geometria simétrica, apenas a polarização x é
apresentada, observando-se uma excelente concordância entre
resultados medidos e simulados. A primeira frequência de
ressonância calculada usando (1), 4,69 GHz, apresenta uma
diferença de menos de 1% quando comparada aos valores
medido, 4,72 GHz, e simulado, 4,70 GHz, o que é um resultado
muito bom. Neste trabalho, a segunda ressonância, em torno de
11,00 GHz, não será analisada. Na Tabela II é apresentado um
resumo dos resultados obtidos.

2 é duas vezes o comprimento médio da base maior do
trapézio cujas bases são paralelas à direção do campo elétrico.
Com as duas geometrias associadas, Fig. 5, os campos
eletromagnéticos de cada geometria não estão completamente
desacoplados, afetando a resposta em frequência da FSS. Como
uma primeira aproximação, pode-se afirmar que a frequência
de ressonância da estrela de quatro braços diminui em torno de
20%; a primeira ressonância do anel trapezoidal praticamente
não se altera e a segunda frequência de ressonância dos anéis
trapezoidais é mais afetado. Entretanto, como as dimensões dos
anéis verticais e horizontais podem ser ajustadas
separadamente, uma resposta em frequência adequada pode ser
obtida.
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TABELA I. DIMENSÕES DAS FSS 1, 2, 3 E 4
FSS4
FSS1
FSS2
FSS3
27,4
16,0
16,0
16,0
Lx= Ly
2,0
2,0
2,0
2,0
dx= dy
2,0
2,4
2,4
2,4
Sx= Sy
0,7
0,7
0,7
0,7
msx= msy
34,0
25
25
25
Wx= Wy
1,0
1,0
1,0
1,0
W
4,7/6,5*
5,0
5,0/5,8*
Sx1
1,5/3,5*
1,0
1,0/2,0*
Sy1
24,6/21,0*
15,0
15,0/13,4*
b1e
3,0/10,2*
1,4
1,4
b2e
12,0/6,0*
8,5
8,5/7,5*
he
Obs: Todas as dimensões em mm. *Anéis trapezoidais verticais.

Fig. 15 Resposta em frequência, |S21| (dB) × Freq. (GHz), FSS3, pol. x.

Fig. 16 Resposta em frequência, |S21| (dB) × Freq. (GHz), FSS3, pol. y.

Fig. 13 Resposta em frequência, |S21| (dB) × Freq. (GHz), FSS1, pol. x.

TABELA II. FREQUÊNCIAS DE RESSONÂNCIA DAS FSS 1, 2, 3

Na Fig. 14 é apresenta a resposta em frequência da FSS2,
verificando-se uma boa concordância entre os resultados
medidos e simulados. Tratando-se de uma estrutura simétrica,
novamente os resultados são apresentados apenas para a
polarização x. A primeira frequência de ressonância, 4,00
GHz/4,00 GHz (medido/simulado) está relacionada com a
geometria estrela de quatro braços. As duas outras
ressonâncias, 7,19 GHz/7,16 GHz e 8,33 GHz/8,60 GHz, são
relacionadas aos anéis trapezoidais.

fr1(GHz), medido
fr1(GHz), simulado
fr2(GHz), medido
fr2(GHz), simulado
fr3(GHz), medido
fr3(GHz), simulado
simulado

FSS1
4,72
4,70
-

FSS2
4,00
4,00
7,19
7,16
8,33
8,60

FSS3, pol.
x
4,07
4,06
8,56
8,79

FSS3, pol.
y
4,06
4,00
7,22
7,12
8,78
9,34

A FSS com banda dupla de operação, para aplicações em
paredes inteligentes, cobrindo as bandas de WiFi, FSS4, foi
projetada usando o mesmo substrato, com 6 × 6 células
unitárias de 34 mm × 34 mm, correspondendo a uma dimensão
total de 204 mm × 204 mm, Fig. 17. As dimensões estão
descritas na Tabela I. A ressonância na faixa de 2,4 GHz é
determinada pela geometria estrela de quatro braços. As
dimensões dos anéis trapezoidais foram ajustadas de maneira a
obter apenas uma ressonância na faixa de 5,8 GHz. Note que,
tratando-se de uma estrutura assimétrica, a polarização deve ser
considerada. Nas Fig. 18 e Fig. 19 são apresentadas,
respectivamente, as respostas em frequência obtidas para as
polarizações x e y.
Para a polarização x, Fig. 18, observa-se uma boa
concordância entre os resultados medidos e simulados, com
apenas uma pequena diferença na segunda ressonância (5,61
GHz/5,72 GHz). Nas bandas de operação de WiFi, 2,4 GHz e
5,8 GHz, verifica-se um coeficiente de transmissão com no
mínimo 15 dB de atenuação. Para a polarização y, observa-se
novamente uma boa concordância entre resultados numéricos e
simulados. Entretanto, as bandas de rejeição não correspondem
às bandas de WiFi, o que é um resultado esperado, em função
da assimetria da estrutura. Contudo, se necessário, essa
desvantagem pode ser superada utilizando FSS com dupla
camada.

Fig. 14 Resposta em frequência, |S21| (dB) × Freq. (GHz), FSS2, pol. x.

Para que fossem obtidas apenas duas frequências de
ressonância, mantendo a primeira (4,00 GHz) praticamente
inalterada, as dimensões dos anéis verticais foram reduzidas,
FSS3. Como essa FSS não é mais simétrica, as respostas em
frequência são diferentes para as polarizações x e y, sendo
apresentadas nas Fig. 15 e Fig. 16, respectivamente. Para a
polarização x, as novas dimensões dos anéis trapezoidais
verticais deslocaram a ressonância para a frequência de
ressonância dos anéis horizontais, cuja frequência de
ressonância permaneceu praticamente inalterada, (8,56
GHz/8,79 GHz).
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[3]

[4]

[5]
Fig. 17 FSS com banda dupla de operação para aplicações em WiFi, FSS4 –
Célula unitária e FSS fabricada.

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]
Fig. 18 Resposta em frequência, |S21| (dB) × Freq. (GHz), FSS4, pol. x.

[11]

[12]

[13]
[14]
[15]
Fig. 19 Resposta em frequência, |S21| (dB) × Freq. (GHz), FSS4, pol. y.
[16]

IV.

CONCLUSÕES
[17]

Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento de uma
FSS com banda dupla de operação para aplicações em paredes
inteligentes, cobrindo as bandas de WiFi. As equações iniciais
de projeto foram propostas, assim como discutidas as
características das respostas em frequência. Uma das vantagens
da geometria proposta é que as ressonâncias associadas à cada
geometria podem ser ajustadas separadamente, permitindo uma
maior flexibilidade na determinação da resposta em frequência.
Por outro lado, uma desvantagem é a dependência da resposta
em frequência com a polarização.
Resultados numéricos e experimentais foram apresentados
para quatro FSS, observando-se, de maneira geral, uma
concordância muito boa, verificando-se um coeficiente de
transmissão com, pelo menos, 15 dB de atenuação em cada
banda de rejeição.

[18]

[19]

[20]
[21]
[22]
[23]
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Caracterização da Atenuação Média em Área por
Filtragem e por Regressão Multi-Declive
Leonardo L. de A. Maia e Dayan A. Guimarães

de propagação ou de predição de cobertura. Dentre eles temse o log-distance [1, pp. 200-206], o qual se destaca por sua
simplicidade, grande apelo didático e aplicabilidade prática.
Vários modelos de predição de cobertura são derivados desse
simples método, como exemplo o SUI (Stanford University
Interim) [2]. No modelo log-distance, admite-se que a potência
recebida média em área (area-mean) cai com a n-ésima potência da distância entre transmissor e receptor, a partir de uma
distância de referência, sendo n um expoente de perdas que
depende do ambiente de propagação. Tal queda de potência é
uma função linear da distância quando esta é representada em
escala logarítmica, com inclinação determinada por n.
Recentemente, como uma generalização do modelo logdistance, tem-se dado enfoque ao modelo de queda linearpor-partes da potência média em área, o qual é denominado
de modelo multi-declive (multi-slope path loss model). Nesse
modelo, diferentes declives de queda de potência (diferentes
expoentes de perda) são observados à medida que o receptor
se distancia do transmissor. Por exemplo, em [3] demonstrase que a análise de capacidade e de vazão em uma rede
sem fio pode ser severamente afetada quando se utiliza um
modelo multi-declive em vez do declive único do modelo logdistance. A utilização do modelo multi-declive se faz ainda
mais necessária com redes densas, como se prevê para a quinta
geração (5G) das redes de comunicações sem fio [3].
A caracterização da variação de potência recebida pode ser
feita a partir de medidas de potência instantânea realizadas em
campo, permitindo parametrizar um modelo de propagação.
Tipicamente o que se faz é processar tais medidas por filtragem
de forma que sejam delas isoladas as variações devido ao
desvanecimento multipercurso, devido ao sombreamento e
devido à perda por distância. É relativamente simples isolar
o desvanecimento multipercurso e o sombreamento por filtragem, mas grandes erros de parametrização decorrem do
uso desse processo quando se trata da perda por distância.
Isso se agrava ainda mais no modelo multi-declive, posto que
a filtragem suaviza os pontos de transição (breakpoints) de
um declive para o próximo, prejudicando a estimação dos
expoentes de perda e dos próprios pontos de transição. O
problema em questão abre alas para o uso de ferramentas de
regressão segmentada (segmented regression) [4], como é o
caso da SLM (shape language modeling) [5], a qual opera
sob o software Matlab.
Neste contexto, este artigo trata do processo de extração das
variações de potência recebida média em área em função da
distância e dos expoentes de atenuação a partir dos valores
de potência média local simulados por uma plataforma implementada no software VisSim/Comm [6]. É realizada uma

Resumo— Neste artigo comparam-se os métodos de filtragem
e de regressão segmentada para caracterização da atenuação de
potência recebida média em área em um ambiente de propagação
multi-declive simulado, a partir de medidas de potência média
local para sistemas de comunicação sem fio. O primeiro método
usa filtros de mediana simulados na plataforma VisSim/Comm e
o segundo usa a ferramenta SLM (shape language modeling) na
plataforma Matlab. Demonstra-se que a regressão via SLM supera a filtragem, produzindo menores valores de erro quadrático
médio entre valores estimados e simulados.
Palavras-Chave— Caracterização de canais de comunicação
sem fio, modelo de atenuação multi-declive, SLM, VisSim/Comm.
Abstract— In this paper compares the filtering methods and
segmented regression to characterize the attenuation for areamean received power in a simulated multi-slope propagation
enviroment, from local-mean received power in wireless communication systems. The first one applies median filtering on the
local-mean received powers simulated on the VisSim/Comm platform, and the second one applies the Matlab-based SLM (shape
language modeling) tool for multi-slope segmented regression. It
is demonstrated that the regression approach yields mean square
errors much smaller than filtering, thus being more adequate for
multi-slope area-mean path-loss characterization.
Keywords— Wireless channel characterization, Multi-slope
path loss model, SLM,VisSim/Comm.

I. I NTRODUÇÃO
A pesquisa e o desenvolvimento de sistemas de comunicação sem fio são sempre acompanhados da caracterização
do canal através do qual o sinal será transmitido. Tal caracterização permitirá que sejam extraídos parâmetros que
serão utilizados para a sua modelagem estocástica, empírica,
determinística ou uma combinação destas, tanto em termos
das variações de curto prazo (desvanecimento multipercurso),
quanto de longo prazo (sombreamento e perda por distância).
Os modelos empíricos são construídos a partir de medidas
dos parâmetros do canal por meio de técnicas de sondagem
(channel sounding). Já os modelos determinísticos fazem uso
da caracterização física dos fenômenos de propagação. Os
modelos estocásticos ou estatísticos consideram o canal como
sendo representado por uma série de fenômenos modelados
por variáveis aleatórias.
Há vários métodos que permitem caracterizar as variações
de potência recebida a uma certa distância do transmissor, os
quais são comumente denominados de métodos de predição
Leonardo L. de A. Maia e Dayan A. Guimarães, Instituto Nacional de
Telecomunicações (Inatel), Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil (e-mail:{
dayan,leomaia}@inatel.br). Este trabalho foi parcialmente financiado pela
Finep com recursos do Funttel, contrato 01.14.0231.00 referente ao projeto
Centro de Referência em Radiocomunicações (CRR) do Inatel.
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variações devidas ao sombreamento não podem ser calculadas,
posto que Xσ é uma variável aleatória, mas podem ser alvo
de análises probabilísticas. Como exemplo, pode-se calcular a
probabilidade da potência média local estar acima da sensibilidade do receptor em uma área em análise, definindo assim a
área de cobertura do sistema.
Tipicamente parametriza-se o modelo log-distance por meio
de medidas de potência média local, fazendo-se uso de simples
regressão linear para se estimar o expoente de perdas n. A
potência à distância d0 pode ser medida ou calculada por meio
da fórmula de Friis até d0 se tem propagação desobstruída.
No modelo de propagação multi-declive, a queda de potência média em área obedece uma função linear-por-partes. Em
outras palavras, em vez de um único expoente de atenuação
n, admite-se que haja diferentes expoentes n1 , n2 , etc., cada
um associado a um trecho de distâncias entre transmissor e
receptor. A Figura 1 ilustra o modelo multi-declive, mostrando
as variações de potência média em área combinadas com
as variações de média local e instantâneas, sendo destacada
a função linear-por-partes com três declives distintos que
governa a variação de potência média em área dependente
da distância. Para esse modelo com três declives, a potência

comparação entre o processo de extração realizado através de
filtragem, utilizando o próprio software VisSim/Comm, com
os resultados obtidos a partir de procedimentos de aderência
(fitting) das variações combinadas de média local e média em
área a funções lineares-por-partes (piecewise linear), especificamente utilizando a ferramenta SLM, sob o software Matlab.
As demais seções do artigo estão assim organizadas: na
Seção II é resumidamente descrito o método de predição de
propagação log-distance e o modelo de perdas multi-declive. A
Seção III descreve os processos de extração da potência média
em área a partir de medidas simuladas através da plataforma
implementada no VisSim/Comm. Na Seção IV apresentamse resultados numéricos e as correspondentes discussões. A
Seção V conclui o trabalho.
II. F UNDAMENTOS
No modelo log-distance, a taxa de variação da potência
recebida a distâncias menores que a distância crítica dc e sob
visada direta é similar àquela prevista pelo modelo de dois
raios [7]. Nesse caso, a atenuação é diretamente proporcional
ao quadrado da distância (expoente de atenuação é igual a
2) entre transmissor e receptor e é calculada pela conhecida
equação de Friis. A presença de obstáculos entre transmissor
e receptor após a distância crítica fará com que o expoente de
atenuação passe a ter valor dependente de cada ambiente em
particular. O modelo log-distance faz uso desse fato e considera que a potência média em área, recebida a uma distância
d do transmissor, cai de forma inversamente proporcional à
n-ésima potência dessa distância, a partir de uma distância
de referência d0 > dc . Alternativamente, a potência média
em área, em dBm, cai linearmente com a distância em escala
logarítmica (daí o nome log-distance). Matematicamente, a
potência recebida em dBm, a uma distância d do transmissor
é calculada como
P (d) = P (d0 ) − 10n log (d/d0 ),

Média em área

Efeito combinado de
média em área, média
local e desvanecimento
por multipercurso

Fig. 1.
Potência recebida de acordo com o modelo multi-declive, com
expoentes de atenuação n1 = 2, n2 = 4 e n3 = 6, e com pontos de
quebra (breakpoints) BP1 = 100 m e BP2 = 500 m.

(1)

onde as duas barras denotam média em área (que é a média
das variações de média local, que por sua vez é a média das
variações instantâneas [1, p. 200-206]).
Embora permita apenas a estimação da potência média em
área, o modelo log-distance pode ser melhorado adicionandose à potência calculada em (1) uma parcela referente às
variações de média local em torno da média em área. Tais
variações contabilizam a influência dos obstáculos entre transmissor e receptor, os quais fazem com que a média local não
seja a mesma em pontos à mesma distância do transmissor.
Adicionando essa parcela tem-se
P (d) = P (d0 ) − 10n log (d/d0 ) + Xσ .

recebida média em área, em dBm, a uma distância d do
transmissor é dada por

 

P (d0 ) − 10n1 log dd0 , d ≤ BP1



 
P (d) =
P (d0 ) − 10n2 log dd0 + ∆1 , BP1 < d < BP2 ,

 


 P (d0 ) − 10n3 log d + ∆1 + ∆2 , d ≥ BP2
d0
(3)
em que ∆1 e ∆2 são fatores que garantem que não haja descontinuidade na função que representa a potência de recepção.

(2)

III. E XTRAÇÃO DA P OTÊNCIA M ÉDIA EM Á REA

sendo Xσ a variável aleatória que representa as variações de
média local em torno da média em área [1]. Note que a barra
simples diferencia a potência média local P (d) da potência
média em área P (d). Medidas mostram que Xσ tipicamente
tem densidade de probabilidade log-normal de média nula
e desvio padrão σ, em dB, este com valor praticamente
independente de d. À variável Xσ dá-se comumente o nome
de sombreamento log-normal (log-normal shadowing). As

Por meio de uma plataforma de simulação desenvolvida
pelos autores com o software VisSim/Comm é possível
simular vários ambientes de propagação, configurando-se
parâmetros de entrada. Tal plataforma pode ser acessada
em
https://www.researchgate.net/project/Sounding-slidingcorrelator-channel-sounding-and-related-topics. Para esta
Seção foram utilizados os seguintes parâmetros, reproduzindo
um ambiente de propagação escolhido arbitrariamente: σ = 4
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dB; d0 = 10 m; P (d0 ) = 0 dBm; n1 = 2; n2 = 4;
BP = 400 m (distância onde ocorre a mudança do expoente
de atenuação); N = 40 e dd = 20 m, sendo dd a distância
de descorrelação, a qual corresponde à distância entre duas
medidas de média local para as quais a correlação espacial é
de 1/e ≈ 0,368, e N a quantidade de amostras de potência
média local igualmente espaçadas no eixo de distâncias.
Nesse caso, a plataforma implementada no VisSim/Comm
simula um ambiente de propagação onde medidas de potência
de recepção seriam realizadas em distâncias igualmente
espaçadas do transmissor, conforme ilustra a Figura 2. Nela
um veículo de prova passaria pelos percursos correspondentes
às linhas espessas e um valor de potência média local seria
obtido cada vez que veículo cruzasse os arcos tracejados,
os quais são pontos equidistantes do transmissor. O número
de execuções da simulação no VisSim/Comm equivale ao
número de medidas de potência que seriam tomadas a uma
mesma distância do transmissor, medidas essas ilustradas
pelos pontos em preto na Figura 2. Neste caso, duas execuções
da simulação equivalem a duas medidas de potência tomadas
a uma mesma distância (dois pontos pretos em cada arco).

aquela obtida na saída do filtro de mediana. Observa-se que a
componente simulada possui um ponto de quebra, BP = 400
m, mas a componente recuperada apresenta um efeito de
arredondamento no ponto de quebra, o que é provocado pelo
filtro de mediana (contrariando a expectativa de preservação
de borda). Além disso, a realização de outras execuções da
simulação (não apresentadas aqui por falta de espaço) permitem concluir que a diferença entre as variações de potência
média em área recuperadas em relação às simuladas não é
sempre pequena. Isso pode ser observado através do cálculo
do erro quadrático médio (MSE, mean square error) em cada
execução da simulação. Para 50 execuções obteve-se o MSE
médio com valor de 2,9956. Como mostrado mais adiante,
trata-se de um valor bastante alto para o problema em questão.

Fig. 3.

Comparação entre a variação de potência recebida média em área simulada
pela plataforma e recuperada por filtragem implementada no VisSim/Comm.

Os altos valores de MSE produzidos pela filtragem implementada no software VisSim/Comm motivam a adoção de
procedimentos de aderência (curve fitting) das variações de
média local combinada com média em área a funções linearespor-partes, o que é apresentado na subseção a seguir.

TX

B. Separação da Potência Média em Área por Regressão
Segmentada Utilizando o SLM
A partir de um conjunto com valores de potência média
local recebida, não é trivial determinar quantos expoentes de
atenuação melhor representam o cenário de propagação sob
análise, nem quais são os valores desses expoentes e em que
locais ocorrem os pontos de quebra. Exemplos de abordagens
e ferramentas específicas para resolver este problema são
descritos em [5], [8]. Neste artigo utilizou-se o SLM [5], que
é uma ferramenta versátil de ajuste de curva implementada
no Matlab e baseada em splines, podendo ser configurada
para gerar uma regressão linear-por-partes para um conjunto
de valores de potência média local (neste caso gerados pela
plataforma de simulação através do VisSim/Comm). Para gerar
uma regressão linear-por-partes, o SLM deve ser configurado
com spline de primeira ordem e outras restrições simples (para
maiores detalhes, veja o tutorial em [5]).
Como primeiro exemplo, os valores de potência de recepção
média em área combinados com as variações de média local
simulados pela plataforma implementada através do software
VisSim/Comm, em uma execução da simulação (um valor
de potência por distância de análise), foram exportados para
arquivos .dat e lidos pelo SLM, sob o software Matlab. O
resultado da regressão linear é mostrado na Figura 4.

Fig. 2.

Vista aérea de uma área urbana hipotética, com medidas de potência média
local tomadas em distâncias igualmente espaçadas do transmissor.

A. Separação da Potência Média em Área por Filtragem
Utilizando VisSim/Comm
Nesse método, que foi implementado com o software VisSim/Comm, a potência média em área é extraída das variações
de potência média local por meio de um filtro de mediana com
janela deslizante de 14.000 amostras. Tal filtro foi escolhido
devido ao fato de possuir o atributo de preservação de borda
(edge-preserving), na tentativa de recuperar a variação de
potência média em área sem que se perca a quebra no ponto
de mudança de declive. Para a presente análise os valores de
potência gerados pela plataforma de simulação não consideraram as variações de curto prazo, como aquelas provocadas
pela propagação multipercurso. Caso o fizessem, os valores de
potência média local seriam obtidos por filtragem dos valores
instantâneos por um filtro de janela menor.
Na Figura 3 é possível comparar a variação de potência
média em área gerada pela plataforma de simulação com
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a qual, tendo baixo valor acompanhado de alto R2 , diminui a
chance de aceitação de modelos de regressão errôneos.

Como foram mantidos os mesmos parâmetros configurados
na plataforma VisSim/Comm em relação ao processo de filtragem descrito na subseção anterior, pode-se comparar os dois
processos de extração da potência média em área. Observa-se
que a potência média em área simulada nas Figuras 3 e 4 é a
mesma, mas a componente recuperada pela ferramenta SLM é
visivelmente mais fiel à simulada quando comparamos com o
resultado obtido por meio de filtragem, mesmo encontrando o
ponto de quebra na distância de 319,66 metros (o BP simulado
foi em 400 metros). Observa-se que não ocorre o efeito de
arredondamento visto na Figura 3, pois o SLM executa uma
regressão segmentada que é multi-declive por definição. A
fim de estabelecer equivalência com o método de extração
da potência média em área por filtragem, obteve-se para 50
execuções o MSE médio de 0,8325, quase quatro vezes menor
que o valor de 2,9956 encontrado no caso da filtragem.

IV. R ESULTADOS N UMÉRICOS E D ISCUSSÕES
As Tabelas apresentadas nesta Seção comparam os MSEs
por filtragem com os resultados obtidos por regressão segmentada através do SLM, variando um parâmetro específico por
vez, por exemplo, σ (desvio padrão do sombreamento), dd
(distância de descorrelação do sombreamento), BP (ponto de
quebra) e N (número de amostras de potência média local,
igualmente espaçadas em distância, em cada execução da
simulação). De forma a estabelecer uma condição de igualdade
entre os dois procedimentos, foi sempre considerado o mesmo
número de valores de potência média local combinada com a
média em área para ambos os casos, filtragem e regressão.
Para realizar a recuperação da potência média em área através do SLM, com objetivo de simular um ambiente de testes
em campo, semelhante ao observado na Figura 2, a plataforma
VisSim/Comm foi configurada para gerar valores de potência
média local para 5 execuções da simulação (simulando 5
medidas de potência média local a cada distância, resultando
em 5 pontos em cada arco na Figura 2) até a distância máxima
de análise de 2000 metros. Em outras palavras, N = 40 e 5
execuções da plataforma equivalem a 200 valores de potência
de recepção gerados (ou coletados numa campanha de medição
em campo, por exemplo), onde a cada 50 metros (2000
metros / 40 amostras por execução) são tomadas 5 medidas
de potência. A Figura 5 ilustra o resultado da regressão a
partir dessas 200 amostras, com BP = 400 metros. Note que
o uso de múltiplas medidas por distância melhora em muito a
precisão da regressão segmentada em comparação com o uso
de apenas uma medida por distância.

Fig. 4.

Comparação entre a variação de potência recebida média em área simulada
pela plataforma e recuperada por regressão linear-por-partes através da ferramenta SLM.

C. Avaliação da Precisão dos Resultados do SLM
É possível avaliar a qualidade (precisão) da regressão através do cálculo do coeficiente de determinação, R2 , que é uma
medida de ajustamento de um modelo (resultado da regressão)
em relação aos valores observados, neste caso aos valores de
potência recebida média local importados da plataforma de
simulação implementada no VisSim/Comm. O coeficiente de
determinação de uma regressão pode ser calculado por
PN
(yi − yˆi )2
R2 = 1 − Pi=1
,
(4)
N
2
i=1 (yi − ȳ)
N

em que ȳ é a média dos valores observados, {yi }i=1 são os
N
dados e {yˆi }i=1 são os resultados da regressão. O R2 varia
entre 0 e 1; quanto mais próximo de 1 significa que o modelo
consegue melhor representar os dados observados, ou seja, o
modelo melhor se ajusta aos dados observados.
Infelizmente, somente o R2 não é suficiente para se avaliar
a qualidade da regressão, pois resultados com alto R2 podem
estar associados a modelos de regressão errôneos [9]. De forma
a melhorar tal avaliação, complementa-se a medida do R2 com
a média dos quadrados dos resíduos (mean residual sum of
squares, MRSS), dada por
MRSS =

N
1 X
(yi − yˆi )2 ,
N i=1

Fig. 5.

Exemplo de regressão linear calculada por SLM a partir de 200 amostras de
potência importadas da plataforma em 5 execuções.

Objetivando estabelecer justiça na comparação entre o método de recuperação através de filtragem e o SLM, fez-se
necessário aumentar o número de amostras de potência geradas
pela plataforma VisSim/Comm em apenas uma execução para
N = 200, pois não é possível realizar a filtragem quando há
mais de um valor de potência por distância, o que dá ao SLM
mais uma vantagem em relação à filtragem, além da precisão.
Ademais, usando como referência a Fig. 2 é imediato perceber
que a obtenção de k medidas por distância em N distâncias é

(5)
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mais factível que a obtenção de 1 medida por distância em kN
distâncias. Para ambos os métodos foram gerados 50 valores
de MSE e realizado o cômputo final do valor médio dos MSEs
e seus respectivos desvios padrão.
A Tabela I apresenta os resultados de MSE variando-se
o desvio padrão do sombreamento, σ, com a plataforma de
simulação configurada para dd = 10 m, d0 = 10 m, P (d0 ) = 0
dBm, n1 = 2, n2 = 4, e BP = 400 m.

quebra do modelo multi-declive. Observam-se resultados que
mostram excelente qualidade de regressão em todos os casos.
TABELA IV
R ESULTADOS DE QUALIDADE DA
Parâmetro
na plataforma
σ = 2 dB
σ = 4 dB
σ = 6 dB
dd = 10 m
dd = 20 m
dd = 40 m
BP = 200 m
BP = 400 m
BP = 800 m

TABELA I
MSE VERSUS DESVIO PADRÃO DO SOMBREAMENTO .

Desvio padrão
(sombreamento)
σ em dB
σ = 2 dB
σ = 4 dB
σ = 6 dB

FILTRAGEM
Média de 50 MSEs
Plataforma: 1 execução
e N = 200 amostras
MSE médio
σ do MSE
0,53723
0,25160
1,19623
0,63148
2,35009
1,70103

SLM
Média de 50 MSEs
Plataforma: 5 execuções
e N = 40 amostras
MSE médio
σ do MSE
0,27270
0,10610
0,58321
0,22310
0,84629
0,31945

TABELA II
VERSUS DISTÂNCIA DE DESCORRELAÇÃO DO SOMBREAMENTO .

Distância de
descorrelação
dd em
dd =
dd =
dd =

metros
10 m
20 m
40 m

FILTRAGEM
Média de 50 MSEs
Plataforma: 1 execução
e N = 200 amostras
MSE médio
σ do MSE
0,75554
0,41164
1,09690
0,65719
2,04291
1,10578

SLM
Média de 50 MSEs
Plataforma: 5 execuções
e N = 40 amostras
MSE médio
σ do MSE
0,53625
0,23991
0,58105
0,22955
0,63436
0,26568

A Tabela III apresenta os resultados de MSE referentes à
variação do ponto de quebra do modelo multi-declive. Neste
caso adotou-se dd = 20 m e os mesmos parâmetros fixos
utilizados na composição das Tabelas I e II.

BP em metros
BP = 200 m
BP = 400 m
BP = 800 m

FILTRAGEM
Média de 50 MSEs
Plataforma: 1 execução
e N = 200 amostras
MSE médio
σ do MSE
1,51379
0,74746
1,38968
0,79549
1,34456
0,66366

SLM
Média de 50 R2 e M RSS
Plataforma: 5 execuções e N = 40 amostras
R2 médio
σ do R2
M RSS
σ do M RSS
0,97539
0,00275
3,81830
0,42327
0,90822
0,01118
15,42540
1,66807
0,81477
0,02082
34,52653
3,78764
0,90582
0,01085
15,59191
1,61549
0,90774
0,01123
15,47632
1,69742
0,90575
0,01112
15,75128
1,51843
0,92606
0,00888
15,24749
1,76549
0,90428
0,01568
16,16802
1,53656
0,87237
0,01277
15,11184
1,54258
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TABELA III
MSE VERSUS PONTO DE QUEBRA DO MODELO MULTI - DECLIVE .

Distância do
breakpoint

SLM.

V. C ONCLUSÕES
Neste artigo foram comparados os métodos de filtragem
e de regressão segmentada para caracterização da atenuação
de potência recebida média em área em um ambiente de
propagação multi-declive simulado, a partir de medidas de
potência média local. O primeiro método faz uso de filtros de
mediana e o segundo aplica a ferramenta SLM na plataforma
Matlab. Demonstrou-se que a regressão segmentada via SLM
supera a filtragem, produzindo menores valores de erro quadrático médio entre valores estimados e simulados, bem como
menores desvios padrão desses erros. Conclui-se então que,
apesar da filtragem ser adequada à separação das variações
de potência média local das variações instantâneas, o mesmo
não se aplica à separação da potência média em área, a qual
se recomenda fazer com o uso de regressão segmentada via
SLM ou via outra ferramenta que o valha, usando múltiplos
valores de potência média local em cada valor de distância.

Na Tabela II apresentam-se os resultados de MSE referentes
à variação da distância de descorrelação do sombreamento,
dd em metros. Neste caso adotou-se σ = 4 dB e os mesmos
parâmetros fixos utilizados na composição da Tabela I.

MSE

REGRESSÃO SEGMENTADA VIA

SLM
Média de 50 MSEs
Plataforma: 5 execuções
e N = 40 amostras
MSE médio
σ do MSE
0,55922
0,23655
0,55261
0,20546
0,65649
0,32349

Pelas Tabelas I, II e III nota-se a nítida vantagem da
ferramenta SLM frente ao método de filtragem na obtenção
da potência média em área a partir de medidas de potência
média local, tanto em termos do MSE médio quanto de seu
desvio padrão.
Quanto a avaliação da precisão dos resultados da regressão
executada pelo SLM, a Tabela IV apresenta os valores para
os coeficientes de determinação, R2 , e para a média dos
quadrados dos resíduos, MRSS, variando-se o desvio padrão
e a distância de descorrelação do sombreamento e o ponto de
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Análise de Desempenho de Protocolos
Multicaminho para Vı́deo Streaming em Tempo
Real
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de rede. A inexistência de algoritmos de controle de congestionamento no UDP pode levar a injustiça no balanceamento
de carga entre os diversos fluxos de rede. Enquanto o TCP
reduz a taxa de envio de pacotes para prevenir problemas
com o congestionamento de rede, o protocolo UDP continua
enviando pacotes mesmo em situações de congestionamento
[2]. A qualidade de serviço pode ser avaliada utilizando
métricas como atraso, jitter e perda de pacotes. O atraso é
o tempo absoluto que um pacote leva para ser transmitido de
uma rede de origem a uma rede de destino [4] e o jitter é
uma medida da variação do atraso. A perda de pacotes pode
ser causada por problemas no meio fı́sico ou por descarte de
pacotes nos elementos de rede antes de chegarem ao destino
final [5]. Aplicações de tempo real
Do ponto de vista da camada de transporte, cada interface apresenta um caminho diferente para acesso à rede.
Através de mecanismos de monitoramento e de troca de
caminhos, é possı́vel aumentar a resiliência e estabilidade de
uma conexão, garantindo a continuidade dos serviços mesmo
no caso do caminho principal se tornar indisponı́vel. Vários
autores abordam a utilização do multicaminho na tentativa
de aumentar a redundância da rede e/ou o desempenho da
aplicação. Entretanto, a efetividade destas abordagens depende
da diversidade natural dos caminhos entre destinos finais
em termos de enlaces fı́sicos, infraestrutura de roteamento,
controle administrativo e distribuição geográfica. Se o tráfego
entre dois hosts não for roteado entre caminhos completamente
disjuntos, congestionamento ou falhas de um único enlace
ou roteador compartilhado podem afetar o desempenho ou a
disponibilidade destes caminhos [6]. Novas abordagens para
remediar possı́veis problemas na rede em um contexto fima-fim foram propostas, uma vez que os hosts de origem e/ou
destino são tipicamente os primeiros a tomarem conhecimento
na ocorrência de uma interrupção de um serviço [1].
Este artigo tem como objetivo analisar o desempenho de
sistemas multicaminho em situações com competição de fluxos
de vı́deo H.264, avaliando diversas métricas de desempenho
como o atraso, o throughput, o goodput e a justiça na divisão
de recursos. Foram comparados sistemas utilizando SCTP (e
sua variação delay centric), CMT (e sua variação CMT-PF)
na transmissão de video streaming utilizando um cenário com
dois caminhos disjuntos no núcleo da rede. Os resultados indicam que as abordagens CMT-PF e delay centric apresentam
significativa redução no atraso e melhoria de throughput e
goodput.

Resumo— A evolução tecnológica dos dispositivos móveis e
o aumento da disponibilidade de redes IP (Internet Protocol),
criaram novas oportunidades para distribuição de conteúdo
multimı́dia pela Internet. Aplicações de tempo real requerem alta
qualidade de serviço, não sendo tolerantes a atraso médio de
pacotes maior que 200ms, variações no atraso fim-a-fim e redução
do throughput. Estudos já mostram as vantagens utilizando
técnicas de transmissão multicaminho para vı́deo streaming em
tempo real. Este trabalho apresenta um estudo de desempenho de
vı́deo streaming em alta definição usando protocolos de transporte
multicaminho, comparando o comportamento dos padrões SCTP
(Stream Control Protocol), CMT (Concurrent Multi Transfer) e
uma estratégia de troca de caminhos baseada no menor atraso
chamada delay centric.
Palavras-Chave— Multihoming, multipath, video streaming.
Abstract— The mobile devices technological evolution and
the increased availability of IP (Internet Protocol) networks,
created new opportunities for multimedia content distribution
over Internet. Real-time applications require high quality service
and are not tolerant to mean packet delay above 200ms, delay
variations and throughtput reduction. The use the multipath
protocols in real-time video streaming presents several advantages, leading to a better quality and network resilience. This
paper presents a study on performance of high definition video
streaming, using multipath transport protocols, comparing the
Stream Control Transfer Protocol (SCTP), Concurrent Multipaht
Transfer (CMT), and a path selection technique based on the
lower path delay called delay centric.
Keywords— Multihoming, multipath, video streaming.

I. I NTRODUÇ ÃO
A maioria dos atuais dispositivos possuem múltiplas interfaces de conexão com a Internet, mas não tem explorado esta
caracterı́stica para melhoria no desempenho da comunicação.
Tais sistemas são chamados de multicaminho. O avanço dos
dispositivos móveis e das interfaces de rede possibilitou ainda
o desenvolvimento de serviços multimı́dia com alta qualidade
e de comunicação em tempo real [1].
Os principais protocolos de transporte usados na Internet
atualmente são o Transmission Control Protocol (TCP) [2] e o
User Datagram Protocol (UDP) [3], sendo UDP o protocolo
padrão para aplicações em tempo real. A competição entre
fluxos TCP e UDP pode levar a situações de congestionamento
Guilherme Fernandes de Souza Miguel, Carlos Alexandre Gouvea da
Silva, Carlos Marcelo Pedroso e Eduardo Parente Ribeiro¸ Departamento
de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Paraná (UFPR), CuritibaPR, Brazil, E-mails: guilhermefsmiguel@gmail.com, carlos.gouvea@ufpr.br,
edu@eletrica.ufpr.br, pedroso@eletrica.ufpr.br
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Este trabalho está divido da seguinte maneira. Além desta
seção introdutória, a seção II apresenta os principais protocolos de transporte multicaminho e trabalhos relacionados.
Na seção III é descrito o cenário utilizado para a avaliação
de desempenho dos protocolos de transporte multicaminho. A
seção IV apresenta os resultados e compara o desempenho de
transmissão de vı́deo nos diferentes protocolos. As conclusões
e sugestão de trabalhos futuros são apresentados seção V.

a troca de caminho foram propostas, considerando mobilidade,
redundância, transmissão simultânea em múltiplos caminhos e
troca de caminho baseado em atraso [8].
2) Partial Reliability (PR-SCTP): O serviço de transporte
parcialmente confiável, definido na RFC3758 [9], é uma
extensão do SCTP que possibilita ao usuário especificar as
regras sobre quão persistente o serviço de transporte deve
ser na tentativa de entregar uma mensagem ao destino. Em
conjunto com o multistreaming, o PR-SCTP pode ser utilizado
para promover um melhor suporte à aplicações de tempo real.
Um exemplo de serviço parcialmente confiável é o chamado
serviço com confiabilidade temporal que permite ao usuário
indicar o limite de tempo para que a mensagem seja enviada ou
retransmitida. Para que o PR-SCTP funcione, foi adicionado
um novo tipo de chunk no SCTP chamado FORWARD-TSN,
que indica ao host de destino da mensagem que este deve
avançar com o seu ponto de ACK cumulativo, possivelmente
ignorando um ou mais pacotes de dados que até então não
foram recebidos ou reconhecidos.
3) Concurrent Multipath Transfer (CMT): O CMT é uma
extensão do SCTP padrão que permite o uso simultâneo
dos diversos caminhos disponı́veis, exigindo que o controle
de congestionamento trabalhe com reordenação de pacotes.
Entretanto a reordenação de pacotes ainda leva a um problema
adicional que impacta o controle de fluxo. Este problema é
conhecido como bloqueio de buffer no host de destino, onde
o buffer é preenchido com dados fora de ordem por conta de
falhas contı́nuas ou de curto prazo e, por conta de limitações
no tamanho do buffer no host de destino, o que pode levar o
algoritmo de controle de fluxo do host de origem a não realizar
novas transmissões de dados. O bloqueio de buffer no host
de destino pode ser tratado através do uso de novas polı́ticas
para controle de congestionamento [10] [11]. Uma solução
que mitiga parcialmente o problema de bloqueio de buffer
no host de destino, chamada CMT Potentially Failed (CMTPF), foi apresentada por Natarajan et al. [12] e posteriormente
normatizada pela RFC7829 [13]. O CMT-PF marca o caminho
onde foi encontrada a falha como potencialmente falho e para
a transmissão de dados naquele caminho até que um retorno
positivo de um pacote Heartbeat seja recebido. Uma extensa
avaliação do CMT-PF mostra que o desempenho do CMT-PF
é melhor ou no mı́nimo similar ao CMT padrão [14].
4) Delay-centric: Originalmente proposto por Kelly et al.
[15], o delay-centric foi desenvolvido para aumentar a qualidade no transporte de voz sobre IP. Ele funciona em conjunto
com o SCTP e se baseia em dados sobre o atraso apresentado
por cada um dos caminhos envolvidos na associação. Baseado
nestes dados, o delay-centric altera o caminho primário automaticamente para o caminho que apresente o menor atraso
suavizado com uma média móvel, estimado através do SRTT
(Smoothed Round Trip Time). O uso da estratégia delay-centric
pode ocasionar a troca constante de caminho, em um efeito
manada [16], levando a um problema de bloqueio de buffer no
host de destino assim como observado no CMT. Para mitigar
esse problema, o delay-centric pode utilizar um parâmetro de
histerese, com o objetivo de não permitir a troca de caminho
enquanto o menor valor de SRTT somado ao valor de histerese
seja maior que o valor de SRTT do caminho primário.

II. P ROTOCOLOS DE TRANSPORTE MULTICAMINHO
Protocolos da camada de transporte são os responsáveis por
criar conexões virtuais entre processos hospedados em diferentes sistemas finais, tornando possı́vel a troca de mensagens
entre estes processos. Os principais protocolos de transporte
atualmente utilizados são o UDP e o TCP, especificados nas
RFC768 [3] e RFC793 [7], respectivamente. O UDP é um
protocolo de transporte simples, orientado à transação que
apenas provê entrega de dados entre processos que rodam em
diferentes destinos finais, não garantindo a entrega, ordem ou
duplicidade das mensagens.
O TCP é um protocolo de transporte orientado a conexão,
concebido para ser parte de uma arquitetura de camada de
protocolos, que provê comunicação confiável e ordenada entre
pares de processos que são executados em hosts de redes
de comunicação de dados distintas interconectadas. Ele pode
operar por um grande espectro de sistemas de comunicação,
de hosts diretamente conectados à redes de comutação de
circuitos ou de comutação de pacotes. Ele também provê
controle de congestionamento, permitindo que conexões TCP
trafegando por um enlace de rede congestionado compartilhem
de maneira igualitária o enlace. No entanto, os protocolos TCP
e UDP não permitem o uso das múltiplas interfaces de rede
normalmente disponı́veis nos dispositivos.
A. Protocolos Multicaminho
1) Stream Control Transmission Protocol (SCTP): Assim
como o TCP, o SCTP oferece uma conexão confiável, fullduplex com mecanismos de controle de fluxo e congestionamento. No SCTP, o termo associação é utilizado para descrever
esta conexão entre os dois sistemas finais. Uma associação tem
um significado mais abrangente que o de uma conexão TCP,
pois ela pode ser estabelecida utilizando múltiplos endereços
IP em cada um dos sistemas finais [8].
O SCTP implementa novas formas de envio de dados
assim como outras funcionalidades e serviços. Para regular
a taxa de envio de dados, o SCTP utiliza os mecanismos
já conhecidos do TCP de janela de congestionamento (congestion window, cwnd e slow-start threshosld, ssthresh) [8].
O SCTP possibilita ainda o envio de dados por múltiplos
caminhos (multistreaming), diferentes nı́veis de confiabilidade
e ordenação das mensagens. Por padrão, o SCTP utiliza
um dos caminhos disponı́veis para transmissão dos dados,
chamado caminho primário, mantendo os demais caminhos em
redundância, chamados caminhos secundários. A ocorrência
de congestionamento temporário ou falha permanente no caminho primário, ocasiona troca de caminho do fluxo de dados
para um dos caminhos secundários. Diversas abordagens para
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B. Demais trabalhos relacionados

Cliente0

Servidor0

CN → Nó cliente ID de 0 a N; IfN de 0 a 1

A utilização de sistemas multihoming para aumentar a
Ac → Nó de Acesso lado Cliente ID 0 a 1
performance e resiliência de comunicações é objeto de estudo
Cr → Nó do Core ID 0 a 1
de vários autores.
As → Nó de Acesso lado Servidor ID 0 a 1
Hussein, Hassan e Landolsi [17] avaliaram a performance de
S → Nó servidor ID de 0 a N; If de 0 a 1
transmissões de vı́deo em ambientes multicaminho, avaliando
a utilização de múltiplas interfaces e polı́ticas de priorização
de determinados tipos de quadros H.264. Os nós de roteamento
foram os responsáveis por enviar os pacotes pelo caminho com
menor nı́vel de congestionamento e foram testados os nı́veis
de diversidade de 3 ou 4 caminhos disjuntos, comparando
com o sistema com apenas um caminho e um caminho
···
···
com prioridade de determinados tipos de pacotes. Os autores
observaram que o melhor cenário para as transmissões de
vı́deo é a transmissão simultânea por 3 ou 4 caminhos.
Considerando o desempenho na transmissão de vı́deo em
sistemas multicaminho, Xu et al. [18] analisaram o desempenho na transmissão de conteúdos multimı́dia através de redes
sem fio. Foram utilizados duas abordagens do protocolo SCTP
Figura 8: Cenário 1: Dois caminhos completamente disjuntos
Single Path Transfer (SPT), que realiza a transmissão de dados Fig. 1. Dois
caminhos completamente disjuntos
em apenas um dos caminhos disponı́veis, e o CMT, que realiza
a transmissão de dados por todos os caminhos disponı́veis.
3.3.2 Cenário 2: Três caminhos completamente disjuntos
Como métrica de desempenho, foi utilizada a qualidade perH.264, com GOP (Group of Picture) (15,3) e GOP (60,3).
cebida pelo usuário, em ambientes com diferentes taxas de
A9 fim
de tornar
mais próximo
de um
A figura
apresenta
o modeloode cenário
cenário de simulado
simulação constituı́do
de três caminhos
disjuntos.
transmissão, atraso e perda de pacotes. Os resultados obtidos
cenário real, o inı́cio da transmissão foi aleatório ao longo
Este cenário tem a mesma estrutura do cenário 1, mostrado na figura 8, com a adição de mais
mostraram melhora da qualidade percebida com o uso do
do tempo de vı́deo, que foi repetido continuamente ao longo
CMT.
um terceiro caminho identificado pela cor verde. Este terceiro caminho é composto pelos nós
da simulação, sendo analisados os nı́veis de qualidade de
Ac2 , Cr
conectadas a interface
2 do cliente
a interface 2 do
a este caminho
2 e As2 e durante
serviço
todaestaãotransmissão
de dados.
Cada0 ecenário
III. M ETODOLOGIA
clientefoi
1. simulado 100 vezes e o erro para confiança de 95% foi
A avaliação de desempenho dos protocolos multicaminho calculado. O aumento do atraso médio, baixos nı́veis de justiça
será realizada através de simulações computacionais. Os di- na divisão do throughput entre os fluxos, queda do goodput são
versos protocolos foram implementados no simulador NS-2 indicadores de que os sistema não se manteve estável durante
(Network Simulator, versão 2).
a transmissão.
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A. Cenário de simulação

IfN

If1

Interface1

IV. R ESULTADOS E DISCUSS ÕES

O cenário proposto para simulação foi elaborado supondo a
presença de duas redes de acesso para um host. Utilizando
identificadores numéricos para cada nó de acesso, nós pares (incluindo os com ı́ndice zero) proveriam interfaces de
25 Mbps e nós ı́mpares proveriam acessos de 50 Mbps.
A Figura 1 apresenta o modelo de cenário de simulação,
que é constituı́do de dois caminhos disjuntos no núcleo da
rede. As linhas pontilhadas em vermelho e azul identificam
estes caminhos. As interfaces dos clientes e servidores estão
ligadas de maneira alternada aos nós de acesso que por sua
vez, estão conectados aos nós do núcleo da rede.
O caminho identificado pela cor vermelha é composto pelos
nós Ac0 , Cr0 e As0 . Ao nó de acesso Ac0 estão ligadas a
interface 0 do cliente 0 e a interface 1 do cliente 1. Ao caminho
identificado pela cor azul pertencem os nós Ac1 , Cr1 e As1 e
a este caminho estão conectadas a interface 1 do cliente 0 e a
interface 0 do cliente 1.
A forma como as interfaces foram conectadas aos nós de
acesso permite que os agentes realizem a transmissão do vı́deo
por caminhos distintos, dependendo das condições de rede e
do método de seleção do caminho primário. As simulações
utilizaram o vı́deo Aspen [19], codificado utilizando o codec

Inicialmente foram verificados os nı́veis de atraso médio por
ocupação, utilizando o vı́deo Aspen, com GOP (60,3) (Figura
2, coluna esquerda) e GOP (15,2) (Figura 2, coluna direita).
Observa-se que o CMT e CMT-PF não apresentaram variações
no nı́vel de atraso médio. Já o SCTP padrão e o delay-centric,
sem histerese e com histerese de 10 ms, apresentaram um
aumento no atraso médio para ocupações maiores que 70%.
Nos resultados obtidos, observa-se maiores nı́veis de atraso
médio para o SCTP padrão durante a transmissão do vı́deo.
O goodput foi calculado utilizando os pacotes que chegaram
ao destino em tempo de serem decodificados. Ao analisar o
goodput em relação as diferentes técnicas, observa-se que o
vı́deo de GOP maior apresenta um goodput menor quando a
taxa de ocupação é maior que 71%, sendo que no vı́deo de
GOP menor essa redução do goodput fica menor com taxa
de ocupação em 79%. O CMT e o CMT-PF apresentaram
degradação do goodput em ocupações maiores que: 88% para
o GOP (60,3) e 57% para GOP (15,2). O delay-centric não
apresentou queda no goodput, independente da histerese utilizada para o maior GOP, mas apresentou redução do goodput
em ocupações maiores que 92% para o menor GOP.
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ãosimulaç
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-ÕES
30ms
mostra
- 30ms os
mostra
dados
da
dados
simulaç
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SCTP

ocupaç
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ão(%)
ocupaç
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histerese
apresentou
apresentou
pequena
delay-centric
- 0ms
96e (e)
71% nos gr
71%
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maiores
ões
maiores
que
94%.
que
94%.
utilizado
histerese
10ms,
de
10ms,
delay-centric
- 20ms
ocupaç
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em
transmiss
ão
em
transmiss
ão
de
vı́deo,
ão
de
sendo
vı́deo,
sendo
a
a
0.3
maiores que
maiores
67%, eque
quando
67%, e
utilizada
quando histerese
utilizada histerese
de 30ms,
deo30ms,
delay-centric
o delay-centric
apresentou
apresentou
queda
queda
do do
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em
ões
ocupaç
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Com relação ao throughput, o SCTP padrão apresentou
pequena degradação somente em 82% de ocupação. O delaycentric sem histerese apresentou pequena redução do throughput em ocupações maiores que 94%. Quando utilizada
histerese no delay-centric de 10ms, 20ms e 30ms, houve
uma redução do throughput em ocupações maiores que 76%,
67% e 57% respectivamente. O CMT e o CMT-PF por sua
vez, apresentaram redução do throughput em ocupações a
partir 50%. No segundo GOP (15,2), verifica-se que tanto o
SCTP padrão quanto o delay-centric sem histerese, reduzem
o throughput apenas em ocupações maiores que 85%. Já o
delay-centric com histerese de 10 ms reduz o throughput em
ocupações maiores que 66%. O CMT, CMT-PF e delay-centric
com histerese de 20 ms e 30 ms, reduziram o throughput em
ocupações maiores que 38%. Para o GOP maior, verificase que tanto o SCTP padrão quanto o delay-centric sem
histerese, reduzem o throughput apenas em ocupações maiores
que 85%. Já o delay-centric com histerese de 10 ms reduz o
throughput em ocupações maiores que 66%. O CMT, CMT-PF
e delay-centric com histerese de 20 ms e 30 ms, reduziram o
throughput em ocupações maiores que 38%.
Para avaliação da justiça na distribuição de recursos, foi
calculado o ı́ndice de Jain [20]. Para o GOP (60,3), o SCTP
padrão, o CMT e o CMT-PF não apresentaram redução significativa do ı́ndice de justiça de divisão do throughput. O
delay-centric sem histerese apresentou redução do ı́ndice de
justiça de divisão do throughput em ocupações maiores que
88%.
Quando utilizada histerese no delay-centric de 10ms, 20ms
e 30ms, houve uma redução do ı́ndice de justiça de divisão
do throughput em ocupações maiores que 79%, 67% e 50%
respectivamente.
No gráfico de GOP (15,2), observa-se que o SCTP Padrão,
o CMT, o CMT-PF oscilam o ı́ndice de justiça na divisão do
throughput em torno de 99%. O delay-centric sem histerese e
com histerese de 10 ms, apresenta redução do ı́ndice de justiça
de divisão do throughput em ocupações maiores que 81%. Já
o delay-centric com histerese de 20 ms e 30 ms, apresentaram
redução do ı́ndice de justiça de divisão do throughput em
ocupações maiores que 52%.

Os testes realizados indicam que o uso do CMT e CMTPF apresenta vantagens para transmissão de dados, mas a
estratégia delay-centric ainda é melhor para transmissão de
vı́deo streaming.
Os trabalhos futuros incluem a realização novos testes
variando o nı́vel de compartilhamento do núcleo da rede,
usando caminhos parcialmente disjuntos.
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V. C ONCLUS ÕES
Os resultados da simulação mostram que delay-centric sem
histerese foi o protocolo que apresentou melhor desempenho
na transmissão de vı́deo streaming, mantendo boa relação entre
o throughput e o atraso médio. A medida que se aumenta a
histerese, o atraso médio aumenta, o throughput é reduzido e a
justiça na divisão do throughput piora. No entanto, observa-se
que o goodput na transmissão do vı́deo é sempre melhor para
o delay-centric.
O SCTP padrão apresentou o pior desempenho entre os
protocolos avaliados. O CMT e CMT-PF apresentaram um
atraso médio menor em relação às demais estratégias. Além
disso, o atraso médio não foi afetado pelo aumento do congestionamento da rede, o que é surpreendente. Apesar disso,
o goodput observado cai levemente em situações de maior
congestionamento, o que não ocorre para a estratégia delaycentric.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Análise de Perda de Pacotes em Sistema de
Controle em Rede sem Fio com Aplicação de
Filtros Kalman
Edson Leonardo dos Santos, Welder Siena, Carlos Alexandre Gouvea da Silva e Eduardo Parente Ribeiro

de monitoramento e controle espacialmente distribuı́da, onde
sensores, atuadores, controladores e processo são conectados
mediante rede de comunicação de dados sem fio, como
mostrado na Figura 1 [1] [2]. Nos últimos anos nota-se um
crescimento na utilização desta arquitetura em aplicações de
carácter industrial, comercial e militar, a qual é proporcionada
pelos benefı́cios atrelados a implementação do WNCS, como:
redução de custo, redução da complexidade de cabeamentos e
facilidade na manutenção [3] [4].

Resumo— O uso da tecnologia sem fio em redes industriais
representa um grande desafio devido aos requisitos esperados
de qualidade. Efeitos como atraso e ruı́dos do ambiente podem
afetar o desempenho de uma rede sem fio. A perda de pacotes
durante a transmissão de dados é um dos principais defeitos que
podem influenciar no funcionamento de uma planta industrial.
Neste sentido, a realização de simulações sobre uma planta de
controle consiste em um aspecto imprescindı́vel para avaliar a
estabilidade do sistema e o comportamento de controladores no
processo de atenuação dessas perdas de pacotes. Desse modo, este
trabalho apresenta a análise do modelo de perdas de GilbertElliott sobre um sistema de controle em rede sem fio (WNCS,
Wireless Networked Control System) com a aplicação do filtro de
Kalman para a compensação das perdas. Os resultados mostram
que os parâmetros calibrados para o modelo apresentam valores
aproximados na estimativa para o comportamento de perdas e
que também mostrou-se compatı́vel para o cenário de perdas em
rajadas com erro menor do que 6%. Adicionalmente, verificouse que mediante a aplicação do filtro de Kalman foi possı́vel
diminuir o erro da saı́da do sistema em relação à referência na
presença de perdas de pacotes.

Fig. 1.

Palavras-Chave— Modelo de Gilbert-Elliott, Perda de Pacote,
Filtro de Kalman, Sistema de Controle em Rede sem Fio.
Abstract— The use of wireless technology in industrial
networks has a high challenge due to the expected quality
requirements. Effects such as delay and noise can affect the
performance of a wireless network. The loss of packets during
data transmission is one of the main defects that can influence the
operation of an industrial plant. In this sense, the simulations
on a control plant consists of an essential aspect to evaluate
the stability of the system and the behavior of controllers, in
the process of attenuation of these losses of packets. Thus, this
work presents the analysis of the Gilbert-Elliott loss model on
a Wireless Networked Control System (WNCS) with application
the Kalman filter for loss compensation. Results show that the
parameters calibrated for the model have approximate values in
the estimation for the losses behavior and that also proved to be
compatible with the scenario of bursts losses with errors less than
6%. In addition, was verified that by applying to Kalman filter
is possible to reduce the error of the output system in relation
to the reference in the presence of packet losses.

Sistema de controle em rede sem fio.

Além dos benefı́cios associados ao WNCS, esta arquitetura
de controle caracteriza-se pela sua susceptibilidade a distúrbios
e desvanecimento da potência do sinal de transmissão, o que
acarreta em uma maior probabilidade de perda de pacotes, as
quais podem proporcionam em um WNCS a instabilidade da
malha de controle.
A instabilidade das redes de sensores sem fio faz crescer
os desafios relativos à obtenção de sistemas de controle mais
estáveis [5]. Por isso, há a necessidade da utilização de
modelos acurados dos canais de transmissão para a análise
de controladores no processo de mitigação dos efeitos ocasionados pelas falhas na transmissão de pacotes [4].
O modelo para perda de pacotes de Gilbert-Elliott
foi utilizado neste trabalho, pois verificou-se uma melhor
representação para diferentes razões de perdas em função da
distância entre os dispositivos nós da rede sem fio quando
comparado com o modelo de Bernoulli.
Pode-se destacar duas contribuições neste trabalho: i) a
análise de desempenho do modelo Gilbert-Elliott para modelagem de pacotes a partir de uma planta de controle real,
onde foram obtidos os parâmetros de calibração do modelo em
função da razão de perdas para a avaliação do WNCS; ii) bem
como a aplicação do filtro de Kalman para obter a redução do
erro associado ao comportamento de funcionamento da planta
quando ocorre a falha durante a transmissão em decorrência
da perda de pacotes. O comparativo entre comportamento sem
compensação e com compensação foi efetuado mediante duas

Keywords— Gilbert-Elliott Model, Packet Loss, Kalman Filter,
Wireless Networked Control System.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os sistemas de controle em rede sem fio (WNCS, Wireless
Networked Control System) consistem em uma arquitetura
Edson Leonardo dos Santos e Welder Siena. Faculdade de Tecnologia
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WNCS. A perda de pacotes é modelada utilizando uma função
α que assume que a perda de pacotes em WNCS ocorre como
um processo de probabilidade.
Uma técnica de controle discreta é proposta por Zhang, Bae
e Tomizuka [16], onde foi utilizado o modelo de perda de
pacotes também Bernoulli. O uso do filtro de Kalman foi
modificado para incluir o modelo de perda de pacotes em
WNCS.
Contudo, observa-se a falta da aplicação do modelo de
Gilbert-Elliott para a análise das perdas de pacotes em WNCS
com a utilização do protocolo IEEE 802.15.4 e com a
compensação de filtro Kalman. Assim, procuramos fazer uma
avaliação dessa utilização.

métricas, sendo estas: o RMSE (Root Mean Square Error) e
o R2 que avaliam o desempenho do sistema realimentado.
Este trabalho está divido da seguinte maneira. Além desta
seção introdutória, a seção II apresenta as principais causas de
perdas de pacotes em redes sem fio e trabalhos relacionados
a modelos de perdas. Na seção III é descrito o cenário
utilizado para a obtenção das perdas de pacotes. Na seção
IV são apresentados os resultados obtidos e por fim em V as
conclusões finais.
II. P ERDAS DE PACOTES
Uma perda de pacote pode ser entendida como um pacote
que é enviado na rede e não é recebida corretamente no receptor. Durante a transmissão essa perda pode ocorrer por várias
razões nas camadas fı́sica (PHY, phisical) ou de enlace (MAC,
media access control) [6]. Determinar as causas de perda de
pacotes é importante, pois permite uma melhor descrição e
estimação do modelo que representa este comportamento. A
perda de pacotes em uma rede sem fio pode ser dividido em
três categorias: perdas podem ser resultado da baixa potência
do sinal recebido (RSS, low signal strength); perdas podem
ser resultado de colisões causadas por vários transmissores
que utilizam o mesmo canal de transmissão; e perdas ocorrem
a partir de colisões por transmissões assı́ncronas causadas por
terminais ocultos (hidden terminals) [7].
Observa-se que outros parâmetros também são importantes
para o entendimento dessas perdas como: baixos nı́veis de
potência do sinal, obstáculos fı́sicos que causam o desvanecimento do sinal (fading), ruı́dos, competição no canal
que causam colisões ou perdas em buffers de memórias nos
transmissores, pontos de acesso e receptores [8].
Em WNCS, o impacto da perda de pacotes nessas redes é
ainda maior [9] [10]. Em redes IEEE 802.15.4 é necessário
a aplicação de técnicas para a compensação das perdas a
fim de mitigar o impacto nos sistemas controlados [11]. Em
redes IEEE 802.11 a perda de pacotes, assim como outros
parâmetros, como, capacidade de throughput e RTT (round
trip time), são analisados como ı́ndices importantes no desempenho de redes NCS [12].
Já a utilização do filtro de Kalman nos sistemas de controle,
permite um melhor dimensionamento e controle dos sistemas
NCS com ocorrência de perda de pacotes [13].
Cadeias marcovianas representam os principais modelos de
perda de pacotes em redes sem fio. Isso porque, modelos
de cadeias de Markov facilitam uma melhor descrição de
sequências de perdas estocásticas. Em WNCS esse fator não é
diferente. Em Hua, Zheng e Guan [14] foi proposto um modelo
simples de perda de pacotes para WNCS em IEEE 802.11b,
a partir de uma cadeia de Markov de 4 estados que considera
1 para pacote recebido ou 0 para pacote perdido. A aplicação
desse modelo permitiu o uso de métodos seguros de perdas
em simulações e testes.
Qu et al. [4] utilizam um modelo de perdas baseado no
modelo de Bernoulli de dois estados em WNCS. Este modelo
de perdas no canal descreve a transmissão entre a entrega ou
não dos pacotes em uma comunicação fechada. Em Li et al.
[15] descrevem a utilização de um design tolerante a falhas em

III. M ETODOLOGIA
A Figura 2 apresenta o cenário utilizado para coletar os
dados de transmissão entre dois nós XBee Série 1 montados e
configurados através da topologia end-to-end. Baseado no protocolo de comunicação IEEE 802.15.4, a medição dos pacotes
transmitidos foi executada mediante dispositivo de captação de
dados The SmartRFTM Packet Sniffer da Texas Instruments. O
sistema WNCS proposto consiste em uma planta de controle
com o objetivo de controlar o sentido de rotação e a velocidade
de um motor de corrente contı́nua. O nó 1 foi parametrizado
como controlador e é responsável pelo cálculo matemático
dos dados da planta, ou seja, manter o funcionamento do
processo em torno de um valor especı́fico (setpoint). O nó 2 foi
parametrizado como sensor e é responsável pelo acionamento
do motor (Tensão: 12 Vcc, Torque: 198 gf.cm) e leitura do
sinal do encoder (Tensão: 5 Vcc, Resolução: 360 pulsos por
volta). Dois módulos Arduino R UNO foram acoplados aos nós
para realizar o tratamento dos sinais da rede sem fio. A Figura
3 mostra a planta de teste em funcionamento com setpoint de
2400 RPM (rotações por minuto).
MOTOR

DRIVER

ENCO
ENCODER

PROCESSO
NÓ SENSOR

NÓ CONTROLADOR

DADOS

+_

PACKET
SNIFFER

Fig. 2. Cenário para realização dos ensaios, em azul o sinal de controle e
em vermelho a realimentação da planta.

O dispositivo Packet Sniffer foi utilizado para capturar as
informações comportamentais reais de transmissão de dados
entre os nós da rede. Os dados analisados consistem em um
vetor de 0s e 1s, onde (0 = pacote perdido, 1 = pacote transmitido e recebido com sucesso). Através do cenário proposto,
os nós foram submetidos a variações métricas em ambiente
indoor com a presença de máquinas industriais em funcionamento, como Torno Mecânico, Fresa Mecânica e Robôs
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p = P (Xt = 0 | Xt−1 = 1)

(1)

q = P (Xt = 1 | Xt−1 = 0)

(2)

A probabilidade de estado estacionário para o estado Bom e
q
estado Ruim pode ser calculada através das Equaçoes p̂ = p+q
p
e q̂ = p+q , respectivamente, e a taxa de erro do modelo é
apresentada na Equação 3.
erro = (1 − k)p̂ + (1 − h)q̂
Fig. 3.

O modelo de Gilbert-Elliott foi aplicado para cada razão
de perdas (10%, 20%, 30%, 40% e 50%) para obter o comportamento simulado das perdas em rajadas. Os parâmetros
estimados para p̂ e q̂ em função da razão de perdas são
apresentados na Tabela II. Observa-se uma aproximação desses
parâmetros com o trabalho realizado em [20]. Os valores de
p̂ e q̂ podem ser usados para determinar o desempenho de um
WNCS sob condições de perda de pacotes.

Planta de teste.

industriais para a avaliação do número de pacotes perdidos.
Tais variações consistiram em distâncias, que apresentaram
uma distribuição aproximada de perdas conforme a Tabela I.
Na análise em questão os pacotes foram transmitidos sobre
intervalos constantes de 350 ms (tempo mı́nimo que permite
o correto funcionamento da planta). O número total de pacotes
enviados para cada distância foi de 10000 pacotes, sendo
realizadas 10 repetições para cada transmissão.

TABELA II
VALORES M ÉDIOS CALIBRADOS PARA p̂ E q̂

TABELA I

Razão de perdas (%)

P ERDA DE PACOTES PARA CADA DIST ÂNCIA

10%
20%
30%
40%
50%

Distância (m)
1
3
7
9
13

Razão de Perdas (%)
10
20
30
40
50

Parâmetro [Este trabalho]
p̂
q̂
0,79
0,08
0,55
0,14
0,40
0,17
0,37
0,23
0,36
0,37

Parâmetro [20]
p̂
q̂
0,78
0,09
0,55
0,13
0,40
0,17
0,36
0,23
0,36
0,38

Para efetuar a análise dos dados de transmissão, foi
desenvolvido um algoritmo via plataforma MATLAB. Na
implementação do algoritmo, um valor de saı́da da planta em
cada perı́odo de amostragem é comparado com o vetor de
dados transmitidos a partir do nó sensor para o nó controlador.
Caso um pacote tenha sido perdido durante a transmissão, o
sistema irá tomar uma ação para tentar evitar uma falha no
funcionamento do processo.
O algoritmo utilizado para mitigar o efeito das perdas
de pacotes foi montado através do filtro de Kalman, que
utiliza uma série de medições observadas ao longo do tempo
para estimar valores possı́veis para um determinado sistema.
Observa-se que quando não há perda do pacote, o último
valor de saı́da da planta irá realimentar a malha. No entanto,
quando há perda do pacote, o valor que irá realimentar a malha
será dado através da predição obtida pelo filtro de Kalman.
Já a atualização dos valores de predição acontece mediante
observação do sinal de saı́da da planta.
As Equações 4, 5 e 6 foram utilizadas para estimar valores
a partir do comportamento de funcionamento da planta. Onde
x̂k é o valor estimado para o estado atual, baseado no valor do
estado anterior x̂k−1 , no valor de observação atual zk (sinal
de saı́da da planta) e no valor do ganho atual gk . O valor
do ganho de Kalman é baseado no valor médio do ruı́do de
observação r, e no valor do erro de predição pk . Já o erro de
predição por sua vez é computado recursivamente.

Com base nas informações de transmissão obtidas pelo
Packet Sniffer e após obter o reconhecimento dos pacotes que
formaram o trace real de perdas, foi efetuada a calibração
do modelo de Gilbert-Elliott [17] [18]. O modelo de perdas
proposto por Gilbert-Elliott utiliza uma cadeia de Markov de
dois estados como mostrado na Figura 4.

Fig. 4.

(3)

Modelo de Gilbert-Elliott de dois estados.

Esses estados são denominados Bom (1) e Ruim (0), com
probabilidade de ocorrência de erro de 1 − k para o estado
Bom e 1 − h para o estado Ruim [17] [19]. Nesta série o
estado atual Xt de um processo estocástico depende apenas do
valor prévio, Xt−1 . Os parâmetros p e q são responsáveis pela
determinação da probabilidade de transição entre os estados da
série temporal Xt . A Equação 1 apresenta o parâmetro p como
sendo a probabilidade de troca do estado Bom para o Ruim,
enquanto que a Equação 2 apresenta o parâmetro q como sendo
a probabilidade de troca do estado Ruim para Bom.

x̂k = x̂k−1 + gk (zk − x̂k−1 )
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gk = pk−1 /(pk−1 + r)

(5)

pk = (1 − gk )pk−1

(6)

observações da série e p é o número do coeficiente de
regressão.
A primeira análise realizada é apresentada na Figura 6,
sendo verificada a aplicação do modelo de Gilbert-Elliott
em relação ao comportamento apresentado pela planta em
caso real de perdas. Observa-se que o modelo de GilbertElliott apresenta um RM SEG próximo ao caso real de perdas RM SEP . Na análise em questão foram executadas 10
medições com 10000 pacotes, onde foi calculado o desvio
padrão para cada medição e plotado o RMSE médio com um
intervalo de confiança de 95%.

Mediante aplicação do modelo de Gilbert-Elliott, foi determinado o comportamento simulado das perdas e após a
definição do algoritmo para mitigar o efeito das perdas, o
sistema de controle contı́nuo da planta foi convertido para
o sistema discreto através da plataforma MATLAB para
avaliação do WNCS digital.
IV. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Para comparar o modelo de Gilbert-Elliott com os dados
de transmissão extraı́dos a partir do comportamento real da
perda de pacotes e aplicar o filtro de Kalman no sistema,
foi utilizada uma planta de segunda ordem com controlador
PID (Proporcional, Integral e Derivativo) desenvolvido via
Simulink. A análise foi realizada em um WNCS, cujo objetivo
é controlar o sentido de rotação e a velocidade de um motor.
A Figura 5 apresenta a malha de controle da planta.

Fig. 6.

RMSE em função da razão de perdas.

A seguir são mostrados os resultados das análises de
funcionamento do processo controlado. Para o processo em
funcionamento sem perdas o RMSE calculado é 0,9942 e o
R2 é 0,8361. A Figura 7 mostra o comportamento do sinal de
saı́da do WNCS para uma taxa de perda de pacotes de 30%,
onde a caracterização das perdas se deu através da aplicação do
modelo de Gilbert-Elliott. Nesta análise, o RMSE do sistema
é 1,6192 e o R2 é 0,6818. Nota-se que quando comparado
o RMSE, o comportamento referente ao funcionamento do
controlador está 38,6% pior em relação ao comportamento sem
perdas.

Fig. 5. Planta utilizada na simulação do WNCS com perı́odo de amostragem
de 350 ms.

A função de transferência da malha de controle fechada
foi obtida através de um sinal Degrau e as caracterı́sticas do
sistema foram obtidas, tais como, sobressinal, tempo de pico
e tempo de amortização. Os ganhos do controlador PID do
processo foram calculados mediante LGR (Lugar Geométrico
das Raı́zes), para o calculo foi utilizado um sobressinal de
20% e tempo de estabilização de 2,1 s.
Duas métricas foram utilizadas na análise de desempenho do
sistema, sendo a primeira o Root Mean Square Error (RMSE)
dado por:
v
u
N
u1 X
(yi − ri )2
(7)
RM SE = t
N i=1

20
Sinal de referência
Sinal do processo
Pacotes perdidos
Pacotes recebidos

Frequência x 1000 (RPM)

15
10
5
0
-5
-10
-15

onde N é o número de amostras, yi consiste no valor observado
e ri representa os valores modelados. O RMSE é a medida
da magnitude média dos erros estimados, tem valor sempre
positivo e quanto mais próximo de zero, maior a qualidade
dos valores medidos ou estimados.
Outra métrica utilizada na análise de desempenho do sistema foi o coeficiente de determinação R2 dado por:


n − 1 SSE
2
R =1−
(8)
n − p SST

Fig. 7.
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Funcionando do processo com 30% de perdas de pacotes.

Para estimar valores que irão realimentar a planta em caso
de perdas, o processo foi submetido à análise do vetor de
dados, conforme descrito na sessão anterior. A Figura 8 mostra
o funcionamento do processo com a aplicação do filtro de
Kalman, nota-se que mesmo havendo pacotes perdidos durante
a transmissão é possı́vel manter o processo em funcionamento
de forma mais próxima o comportamento real do sistema.
Nesta análise, o RMSE do sistema foi de 1,1364 e o R2 é
0,7882.

onde SSE consiste o somatório do erro quadrático, SST
consiste no somatório quadrático total, n é o número de

85
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melhora observada no comportamento do sistema com o uso
do filtro de Kalman foi de 26,1%.

5
Sinal de referência
Sinal do processo
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Pacotes recebidos

Frequência x 1000 (RPM)

4
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Fig. 8. Funcionando do processo recuperado após a análise dos pacotes
perdidos.

A Tabela III apresenta os resultados da análise dos erros
de transmissão em relação ao percentual de perdas. Observase que quanto maior é a razão das perdas, maior é o erro
associado ao comportamento de funcionamento da planta. No
entanto, foi possı́vel obter uma redução significativa deste erro
com a introdução do filtro de Kalman.
TABELA III
E RROS DO PROCESSO EM FUNÇ ÃO DA RAZ ÃO DE PERDA DE PACOTES
Métrica

0%

RMSE
(semKalman)

0,9942

RMSE

(comKalman)
2

R

(semKalman)
2

R

0,8361

Razão de perdas
10%
20%

30%

1,0228

1,3524

1,6192

1,0091

1,1978

1,1364

0,8287

0,7483

0,6818

0,8303

0,7635

0,7882

(comKalman)

V. C ONCLUS ÕES
A modelagem correta de perda de pacotes em uma rede
sem fio é bastante importante para ambientes simulados. Neste
trabalho, o modelo de perdas proposto por Gilbert-Elliott foi
aplicado em um trace real de perdas. A medição dos dados
de transmissão aconteceu sobre o protocolo IEEE 802.15.4
e o modelo proposto mostrou-se bastante acurado para o
cenário de perdas em rajadas, apresentando um percentual de
erro menor do que 6%. Ainda verificou-se que os parâmetros
calibrados p̂ e q̂, conforme a Tabela II apresentam valores
aproximados na estimativa do comportamento das perdas.
Assim, verifica-se a possibilidade de utilizar simulações em
WNCS com o uso desses valores, sem que haja à necessidade
de novas aquisições de dados de transmissão.
Uma das técnicas para mitigar o efeito das perdas decorrentes de uma transmissão de dados é a aplicação de filtros. Neste
trabalho, o filtro de Kalman foi aplicado a fim de minimizar
o impacto no funcionamento de um sistema de controle em
rede sem fio WNCS mediante a análise dos pacotes perdidos.
Conhecendo o comportamento real da planta, observou-se
através da simulação do sistema que é possı́vel diminuir o
erro da saı́da do sistema em relação à referência na presença
de perda de pacotes. Para uma razão de perdas de 30%, a
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Análise de técnicas de otimização multiobjetivo para
o posicionamento de controladores em redes SDN
Ana Carolina de Oliveira Christófaro, Marcelo Menezes de Carvalho, Daniel Guerreiro e Silva
de dados, o encaminhamento de pacotes é realizado pelos
dispositivos de rede de acordo com os comportamentos para
manipulação de pacotes ditados pelo plano de controle. Essa
separação permite a construção dinâmica e eficiente de redes
mais simples através dos controladores.

Resumo— O conceito de Redes Definidas por Software
apresenta uma solução de engenharia de tráfego de crescente
interesse na indústria, levantando questões associadas, por
exemplo, à utilização de múltiplos controladores. Considerando
que o posicionamento de controladores dentro de uma dada
topologia constitui um problema de otimização multiobjectivo de
forma a satisfazer certas medidas de desempenho, este trabalho
apresenta um estudo comparativo entre o PSA e NSGA-II, com
base no estudo inicial desenvolvido por Lange et al. [1]. Os
resultados mostram que ambas as técnicas são capazes de prover
uma boa relação entre precisão e tempo de processamento,
resultando em menor utilização de recursos computacionais, com
vantagem para o NSGA-II em termos de convergência e grau de
exploração do espaço de busca. Tais características são desejáveis
para otimização de tráfego dinâmico em tempo real e para
garantia da operação confiável e resiliente da rede.

A comunicação entre o plano de controle e o plano de
dados é realizada por interfaces de programação de aplicações
(API, do inglês Application Programming Interfaces) [3]
implementadas por protocolos como o OpenFlow [4]. O
OpenFlow é um protocolo aberto que permite que um
controlador gerencie switches e dite o comportamento dos
mesmos. Para prover aspectos como escalabilidade e
resiliência, é possível distribuir fisicamente o plano de controle
entre vários controladores com base no conceito de HyperFlow
[5], que permite o particionamento do OpenFlow em múltiplos
domínios. Um grande desafio desse novo paradigma envolve a
avaliação do impacto da posição de cada controlador nas
métricas de desempenho diante de mudanças dinâmicas nas
condições da rede, e a definição da quantidade de controladores
requeridos para operação confiável e resiliente da rede.

Palavras-Chave— SDN, NSGA-II, PSA.
Abstract— Software Defined Network is a traffic engineering
solution with an increasing interest by industry, which raises
issues such as the use of multiple controllers. Considering that
the positioning of controllers within a given topogoly constitutes a
multiobjective optimization problem in order to satisfy certain
performance metrics, this work presents a comparative analysis
between PSA and NSGA-II, based on the initial study developed
by Lange et al. [1]. The results yield good results for both
techniques, in terms of accuracy and processing time, but with an
advantage to NSGA-II algorithm, in terms of convergence and
exploration degree of the search space. Such properties are
interesting when one considers real time traffic optimization and
a resilient network operation.

O problema de posicionamento do controlador em redes
SDN foi introduzido pela primeira vez por Heller et al. [6], que
defendem a sua relevância em um estudo quantitativo do
impacto do posicionamento na latência de propagação entre os
nós e o controlador. Para isso, Heller et al. [6] propõem uma
análise exaustiva de todas as posições possíveis, a fim de
analisar as características das soluções ótimas. Este trabalho foi
reforçado por Guang Yao et al. [7] através de uma análise do
impacto do posicionamento dos controladores no
balanceamento de carga, de forma que a capacidade de cada
controlador é limitada pela largura de banda dos seus acessos,
o que resulta em um número limitado de dispositivos associado
ao controlador em um determinado momento.

Keywords— SDN, NSGA-II, PSA.

I.

INTRODUÇÃO

O paradigma de redes definidas por software (SDN, do
inglês Software Defined Network) introduz uma solução de
engenharia de tráfego que, por meio de uma visão global da
rede, apresenta potencial para aperfeiçoar o uso de recursos de
rede, através de mecanismos de autoconfiguração e otimização
de métricas de desempenho como latência, balanceamento de
carga e resiliência. Para tanto, as redes SDN se baseiam em
uma arquitetura logicamente centralizada, que separa o plano
de controle do plano de dados.

No entanto, em ambientes reais, as métricas de desempenho
são concorrentes, de forma que não há uma solução que
satisfaça simultaneamente objetivos de otimização como
latência e balanceamento. Por este motivo, propõe-se que o
problema do posicionamento dos controladores seja tratado
como um problema de otimização combinatória multiobjetivo
(MOCO,
do
inglês
Multi-Objective
Combinatorial
Optimization), onde a solução mais apropriada seja selecionada
pelo tomador de decisão a partir de um conjunto de soluções
ótimas, correspondentes a compromissos entre os diferentes
objetivos. Este conjunto é conhecido como conjunto ótimo de
Pareto. Movendo-se de um conjunto de soluções de Pareto para
outro, um objetivo é sacrificado para que se obtenha ganho em
outro. Neste contexto, Hock et al. [8] investigam uma versão
estendida do problema de posicionamento do controlador que
lida com a otimização de múltiplos objetivos, como
considerações de resiliência e latência entre controladores.

Diferentemente das redes convencionais onde, para cada
dispositivo de rede, protocolos e conjuntos de regras são
implementados para controlar e monitorar o fluxo de dados,
nas redes SDN as funções de controle dos dispositivos de rede
são movidas para um controlador externo dedicado,
implementado em software [2]. Desta forma, no plano de
controle, um controlador logicamente centralizado otimiza as
decisões de encaminhamento e separação de tráfego. No plano
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Dado um número de controladores , a tarefa de otimização
está em determinar um conjunto de posições
para os
controladores, tal que
, de forma que
as funções objetivo
sejam minimizadas.

Em problemas combinatórios pequenos e médios, avaliar
de maneira exaustiva todo o espaço de variáveis e encontrar o
conjunto ótimo de Pareto pode ser possível com um esforço
computacional razoável. Entretanto, para redes de larga escala,
a avaliação exaustiva necessita de uma quantidade considerável
de esforço computacional e uso de memória. É neste contexto
que se torna necessária a busca por uma solução computacional
rápida, capaz de analisar os padrões de tráfego e as demandas
de largura de banda para promover o posicionamento adequado
dos controladores, em termos de desempenho e tolerância a
falhas.

As funções objetivo mapeiam objetivos individuais, como
latência e balanceamento de carga, em valores numéricos.
Neste trabalho, foram consideradas as funções objetivo
implementadas por [1] para o caso livre de falha, i.e. não se
considera a hipótese de um dos controladores parar de
funcionar. As funções objetivo definidas para avaliação da
latência entre os nós tem a finalidade de prover informação
sobre a conectividade (i) entre cada nó e o controlador ao qual
ele está associado e (ii) entre os controladores.

Lange et al. [1] mostram que o problema de
posicionamento do controlador para redes de larga escala pode
ser otimizado via soluções heurísticas capazes de apresentar
soluções justas e oportunas, com boa relação entre precisão e
tempo de processamento. Para tanto, eles implementam a
metaheurística Pareto Simulated Annealing (PSA), que produz
resultados dentro de dezenas de segundos para instâncias de
problemas cuja solução exaustiva leva dezenas de minutos,
com uma média de erro de 2%. O estudo proposto ainda
disponibiliza um ambiente em MATLAB que permite calcular
posicionamentos ótimos de controladores por meio de técnicas
exaustiva e heurística, com respeito a diferentes medidas de
desempenho. Este ambiente, conhecido como POCO, apresenta
uma interface gráfica com uma clara ilustração dos
compromissos entre as métricas concorrentes, além de permitir
a extensão de funcionalidades como a implementação de novos
mecanismos para o cálculo e a análise do posicionamento do
controlador. Em um segundo trabalho, Lange et al. [9]
propõem a utilização do algoritmo Pareto Capacitated kMedoids (PCKM), que combina algoritmos de teoria dos grafos
para construir uma aproximação da fronteira de Pareto com
respeito a duas funções objetivo.

Dada a matriz de distância , a latência entre os nós e o
controlador pode ser mensurada pelo cálculo da média
através das latências de todos os nós para um
controlador na posição examinada ou selecionando o valor
máximo
do pior caso, conforme as Equações (1) e
(2).
,
.

(2)

A latência entre os controladores, por sua vez, pode ser
mensurada calculando-se a média das latências entre todos os
pares ,
de controladores
ou selecionando o
valor máximo do pior caso
, conforme as Equações
(3) e (4).

Já a utilização de algoritmos genéticos foi introduzida por
Jalili et al. [10] através da implementação e avaliação do
Nondominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) [11],
onde concluiu-se que o NSGA-II é capaz de prover uma boa
aproximação da solução ideal para o problema do
posicionamento do controlador.

,

(3)

.

(4)

A avaliação do balanceamento de carga entre os
controladores é definida de forma a minimizar a diferença entre
o número de nós associados a cada controlador, tal que
indica o número total de nós associados ao controlador em
uma dada posição em . Para tanto,
indica a
diferença em valores de
entre os controladores com menor
e maior número de nós associados, ou seja,

Dentro deste contexto, este trabalho explora o algoritmo
genético multiobjetivo NSGA-II como uma heurística para o
problema de posicionamento, similarmente ao realizado em
[10], mas adicionalmente discute os impactos na precisão e no
esforço computacional necessário, e realiza uma comparação
de resultados entre esta reconhecida metaheurística evolutiva e
os resultados obtidos com a utilização do algoritmo PSA na
ferramenta POCO.

. (5)
é dito pertencer à
Um dado conjunto de posições
fronteira de Pareto se não existir nenhum outro conjunto
factível, capaz de melhorar um dos objetivos do problema (em
relação a ) sem simultaneamente piorar pelo menos um dos
demais. Todas as soluções pertencentes à fronteira de Pareto
são ditas não dominadas. Se todas as funções objetivo são para
minimização, pelo conceito de dominância entende-se que uma
dada solução
domina uma solução
se, e somente se,
para todo = 1, 2, .., J e
para
pelo menos um [12].

A estrutura deste trabalho apresenta na Seção II a
fundamentação teórica para o problema do posicionamento dos
controladores. Na Seção III, são apresentadas as soluções
heurísticas implementadas, cujo desempenho é discutido na
Seção IV. Por fim, a Seção V tece considerações finais.
II.

(1)

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

III.

nós, tais como
Considere uma rede composta por
switches e controladores, conectados entre eles. Desta forma, a
rede é representada pelo grafo
, onde
e
denotam o conjunto de nós (vértices) e o conjunto de conexões
disponíveis (arestas), respectivamente. A menor latência entre
cada par de nós compõe a matriz de distâncias , onde
representa a distância entre o nó e o nó . Os valores em
são normalizados pelo diâmetro do grafo.

SOLUÇÕES HEURÍSTICAS

Nesta Seção são apresentadas as abordagens heurísticas
PSA e NSGA-II, com suas devidas adaptações para o problema
multiobjetivo de posicionamento do controlador.
A. Pareto Simulated Annealing
O Pareto Simulated Anneling [13] é um mecanismo
derivado da conhecida técnica de otimização Simulated
Annealing. Ele permite explorar apenas um subconjunto do
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espaço de busca no âmbito da otimização combinatória
multiobjetivo, a fim de encontrar a fronteira de Pareto com
soluções ótimas.

decrementado para indicar uma piora em função da quantidade
e ), da
de deterioração (determinada pela diferença entre
temperatura e da matriz de pesos em cada iteração.

O Simulated Anneling original é um método de Monte
Carlo que permite movimentos de busca para soluções piores
que a atual, com o intuito de evitar ótimos locais. Para
determinar a probabilidade de se aceitar tal movimento, este
método se baseia em um parâmetro de controle conhecido
como “temperatura”, que incorpora níveis de dispersão durante
a análise dos subconjuntos. A probabilidade de movimento
para uma solução pior reduz gradualmente com o decaimento
da temperatura ao longo das iterações. Aceitando soluções
bastante ruins no início, devido à temperatura elevada, têm-se
uma cobertura mais ampla do espaço de pesquisa, enquanto a
menor probabilidade de aceitação no final, devido à redução da
temperatura, leva à convergência.

B. NSGA-II
O NSGA-II [11] é um algoritmo evolutivo rápido e elitista
que permite explorar apenas um subconjunto do espaço de
busca no âmbito da otimização combinatória multiobjetivo, a
fim de encontrar uma fronteira de Pareto mais próxima da
ideal, sendo amplamente utilizado em problemas mais
complexos. Para tanto, o NSGA-II se baseia no conceito de
população, e utiliza os operadores de seleção por torneio,
recombinação e mutação para criar novas populações capazes
de gerar soluções melhores a cada iteração.
A implementação do NSGA-II desenvolvida neste trabalho
é baseada no algoritmo proposto em [14] e apresentada no
Algoritmo 2. Define-se como entradas do algoritmo a topologia
, número de controladores , o tamanho da população , o
número máximo de iterações
, a taxa de recombinação
e a taxa de mutação
Denomina-se por indivíduo um
arranjo de posições que compõe a população. Para cada
indivíduo, são calculados os valores das funções objetivo. Por
fim, define as fronteiras de Pareto obtidas a cada iteração.

A implementação do PSA desenvolvida no POCO por
Lange et al. [1] é baseada em [13] e apresentada no Algoritmo
1. Definem-se como entradas a topologia , o número de
controladores
e os parâmetros do PSA, que incluem a
temperatura inicial , a taxa de redução da temperatura , o
número de iterações por nível de temperatura e o número de
arranjos de posições a serem avaliadas durante cada iteração .
Define-se também um conjunto contendo arranjos de
posições escolhidas aleatoriamente. Para cada arranjo, é
associado um vetor de pesos
aleatório e
independente, onde
indica o número de objetivos
responsável por ativar dispersão sobre todas as regiões do
conjunto não dominado através da troca de informações sobre
os arranjos. A fronteira de Pareto atualizada à cada iteração é
definida por , sendo inicialmente composta por .

Algoritmo 2: NSGA-II
1: entradas:
, , , , ,
2:
,
,
3: = geraPosiçõesRandomicamente( , , )
= ordenaPorNãoDominância( )
4:
5: = calcDistanciaAglomeração(
)
6:
= ordenaPopulação( )
7: para
8:
para
= selecionaTorneio( )
9:
10:
= selecionaTorneio( )
11:
[
,
] = recombina( ,
12: fim para
13: para
14:
= selecionaTorneio( )
= muta( )
15:
16: fim para
17:
18:
= ordenaPorNãoDominância( )
19:
= calcDistanciaAglomeração(
)
= ordenaPopulação( )
20:
21:
= ordenaPorNãoDominância( )
22:
23:
= calcDistanciaAglomeração(
)
24:
= ordenaPopulação( )
25:
26: fim para
27: retorna
e as posições correspondentes

Algoritmo 1: Pareto Simulated Annealing
1: entradas:
, , , , ,
2:
3: = geraPosiçõesRandomicamente( , , )
4: = geraPesosRandomicamente( )
5: = fronteiraPareto(avaliaPosições( ))
6:
7: enquanto
faça
= defineVizinhos
8:
9:
atualizaFronteiraPareto ( , )
= atualizaPesos( )
10:
11:
:= aceita
com probabilidade
12: se iterações forem efetuadas em então
13:
14: fim se
15: fim enquanto
16: retorna e as posições correspondente

)

O processamento do algoritmo inicia a uma temperatura
, e ao final de
iterações a temperatura
é
decrementada por um fator , até que seja menor ou igual a 1.
A cada iteração, são gerados novos arranjos de posições
vizinhos aos contidos em , que são armazenados em . Para
que os arranjos sejam considerados vizinhos, eles podem
diferenciar em até
posições. Após cada geração, os arranjos
vizinhos são integrados à
e os vetores de pesos
são
recalculados, de forma que o vetor de pesos associado ao
arranjo
seja modificado para aumentar a probabilidade de
afastar-se do seu vizinho mais próximo , aumentando-se os
pesos dos objetivos para os quais
é melhor que
e
diminuindo-se os pesos para os objetivos para os quais é pior
que . Um elemento de é substituído pelo seu vizinho em
com probabilidade
, tal que esta probabilidade é
igual a 1 quando o arranjo vizinho constitui uma melhoria e

)

A partir da população inicial , composta por arranjos
de
posições escolhidas aleatoriamente, cada arranjo é
comparado aos demais a fim de verificar a relação de
dominância entre eles e assim ordená-los em níveis de não
dominância. Este procedimento constitui o conceito de fast
non-dominated sorting, cujo algoritmo é definido em [11].
Para manter uma boa dispersão entre os arranjos obtidos, o
NSGA-II utiliza um critério conhecido como “distância de
aglomeração”, que permite avaliar o espalhamento das
soluções classificadas em um mesmo nível de não dominância:
ela é medida para cada objetivo, de forma que as soluções
situadas nos extremos (soluções com maior e menor valor) têm
a distância de aglomeração igual a ∞, enquanto que para as
soluções intermediárias este valor é definido pela diferença
normalizada absoluta dos valores do objetivo de duas soluções
adjacentes. O valor geral da distância de aglomeração de uma
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Zoo [15], que contém
= 34 nós. Objetiva-se encontrar o
posicionamento ótimo para = 6 controladores, de forma que
as funções objetivo descritas na Seção II sejam minimizadas.
Para tanto, os algoritmos PSA e NSGA-II foram configurados
com os parâmetros de entrada a seguir:

solução é a soma dos valores de distâncias individuais
correspondentes a cada objetivo, de forma que um valor geral
pequeno indica que uma dada solução se encontra em uma
região menos densa.
A medida da distância de aglomeração é definida pelo
perímetro normalizado do cuboide envolvendo a solução ,
representado pela Fig. 1, cujos vértices identificam as soluções
adjacentes a . Desta forma, as soluções localizadas ao extremo
do nível de não dominância terão sua distância igual a ∞.

•

PSA: m = 60,

•

NSGA-II:

= 50,
= 600,

= 0.9 e s = 10;
= 0.8,

=0.4 e

= 10.

O critério definido para escolha dos parâmetros de entrada
foi de que ambos os algoritmos trabalhassem com uma
população de 10 arranjos de posições e que os demais
parâmetros fossem capazes de explorar os operadores de
recombinação e mutação no NSGA-II e do controle de
temperatura no PSA.
A Fig. 2 ilustra a evolução da fronteira de Pareto estimada
para as funções objetivo de balanceamento e de máxima
latência nó-controlador durante o processamento dos
algoritmos propostos. É possível verificar que ambos os
algoritmos alcançam a fronteira de Pareto ideal, obtida pela
solução exaustiva.

Fig. 1.
Cálculo da distância de aglomeração. Os círculos sólidos
representam membros de um mesmo nível de não dominância, onde a
distância de aglomeração da i-ésima solução é o perímetro do cuboide
mostrado na caixa tracejada [11].

A seleção dos indivíduos da população a serem utilizados
no processo de recombinação é realizada através da técnica de
torneio ternário com base na aptidão de cada arranjo, tal que a
aptidão de um determinado arranjo é avaliada de acordo com
o nível de não dominância no qual foi classificado
(
) e a distância de aglomeração (
), por
meio do operador de comparação de aglomeração ( ):
(6)
Fig. 2.
Evolução da fronteira de Pareto estimada com 10% (esquerda),
50% (centro) e 100% (direita) de execução decorrida dos algoritmos .

Desta forma, o NSGA-II opta por soluções mais bem
classificadas com relação à não-dominância e, se a
classificação for a mesma, prefere-se aquela localizada em uma
região com menor aglomeração, para se manter dispersão na
população gerada.

Uma métrica de desempenho comumente utilizada para
medir qualidade de algoritmos multiobjetivo é a distância
geracional [16]. Dado um conjunto ótimo de Pareto candidato
obtido por uma solução heurística
e o
conjunto ótimo de Pareto obtido pela solução exaustiva
, a distância geracional é definida por

Após selecionados os indivíduos, a recombinação é
realizada mantendo-se as posições de controladores unânimes
entre os indivíduos selecionados e escolhendo aleatoriamente
as demais posições dentre as restantes contidas nestes. A
mutação, por sua vez, consiste em escolher posições aleatórias,
dentro de um arranjo de posições também selecionado por
torneio ternário, para serem substituídas aleatoriamente.

, onde denota a distância Euclidiana
entre a solução
e a solução mais próxima em . Um
algoritmo com um pequeno valor de
é melhor.
A fim de analisar o desempenho dos algoritmos, foi
calculada a distância geracional média para 100 simulações,
cujos resultados numéricos são apresentados na Fig. 3. A
comparação da distância geracional média ao longo das
iterações permite mostrar que ambas as soluções heurísticas
são capazes de convergir para a fronteira de Pareto ideal, com
uma vantagem, em termos de distância média final, para o
NSGA-II.

A cada iteração,
recombinações e
mutações são
geradas. Os indivíduos (arranjos) gerados são concatenados à
população atual, a população resultante é reclassificada em
níveis de não-dominância e a distância de aglomeração é
recalculada. De acordo com a ordem de classificação das
melhores soluções, os primeiros indivíduos são selecionados
para serem a população da geração (iteração) seguinte e são
organizados em fronteiras de acordo com o nível de
classificação de não-dominância. A fronteira de Pareto será
determinada pela fronteira cuja classificação de nãodominância for igual a 1, ao final de todas as iterações.
IV.

Além disso, foi avaliado o número de gerações vs. distância
geracional em uma única simulação, cujos resultados são
apresentados na Fig. 4. Por gerações entende-se o total de
soluções-candidatas geradas desde a inicialização. É possível
observar que no decorrer das gerações aumenta-se a
probabilidade de gerar soluções melhores por meio dos
operadores de recombinação e mutação no NSGA-II e por
meio do controle de temperatura no PSA. Além de definir a
forma como cada heurística opera, tais operadores influem
também na extensão do espaço de busca que irão explorar.

SIMULAÇÃO E ANÁLISE

Nesta Seção, são apresentados os resultados de
desempenho obtidos pelos algoritmos propostos nas soluções
heurísticas PSA e NSGA-II, a primeira já implementada no
POCO e a segunda cuja implementação foi proposta neste
trabalho. O caso de estudo utilizado consiste da topologia de
rede da Internet2 OS3E, disponibilizada pelo Internet Topology
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desejável para otimização de tráfego dinâmico em tempo real e
para garantia da operação confiável e resiliente da rede. As
soluções obtidas pelo NSGA-II, apesar de apresentarem uma
média inferior às soluções obtidas com o PSA, tiveram um
desvio padrão mais elevado, o que pode ser explicado pelo
menor espaço de busca utilizado pelo primeiro.
V.

CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou a utilização do POCO como
ferramenta para computar o posicionamento ótimo de
controladores. Além de validar os resultados obtidos por Lange
et al. [1] através da implementação da heurística PSA, foi
também proposta a implementação da heurística NSGA-II. Os
resultados permitiram concluir que ambas as soluções
heurísticas são capazes de convergir para a fronteira de Pareto
ideal ao longo de seu processamento, com grande vantagem de
tempo em relação à solução exaustiva. O NSGA-II, por sua
vez, apresentou vantagem em termo de convergência e grau de
exploração do espaço de busca.

Fig. 3.
Distância geracional média ao longo do percentual de execução
decorrido dos algoritmos NSGA-II e PSA.
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Controle de congestionamento do TCP usando o
algoritmo K-Means
Tiago da Silva dos Santos R.Vidal e Aline Gesualdi Manhães
Considerando o meio de transmissão de redes sem fio, há
mais propensão de que as perdas no meio sejam causadas por
erro de bits no enlace do que por congestionamento. Isto se
deve a efeitos como interferências, fading e colisões que são
fatores inerentes ao ambiente de redes sem fio com
características difíceis de predizer com exatidão. Todavia, a
redução do tamanho da janela de transmissão não tem efeito
nestes casos, gerando apenas a constante redução do tráfego.

Resumo—Este trabalho apresenta a elaboração de um
classificador automático a fim de distinguir o motivo da
ocorrência de perda de pacotes durante uma conexão TCP. A
proposta é que este classificador seja capaz de distinguir
situações de perda de pacotes, causada por congestionamento na
rede ou por elevada taxa de erros no enlace. Utilizando o software
Mininet-wifi, em conjunto com a técnica de clustering do
algoritmo K-Means foi construído um classificador com
aprendizado não supervisionado, capaz de modificar
dinamicamente o algoritmo de controle de congestionamento
adotado, obtendo resultados superiores aos algoritmos padrão
comparados.

A. Sobre a proposta
Desde sua versão original, diversas propostas de algoritmos
de controle de congestionamento para o TCP foram
desenvolvidas. A proposta de solução aqui apresentada tem por
objetivo desenvolver um mecanismo adaptativo para que o lado
remetente das conexões TCP seja capaz de detectar as
condições do enlace, a partir de dados coletados pelo próprio
protocolo. Aplicando técnicas de Inteligência Computacional,
propõe-se uma metodologia de classificação automática em
grupos, de acordo com a percepção das condições de um enlace
em redes sem fio, onde a cada grupo é atribuído um algoritmo
distinto de controle de congestionamento do TCP.

Palavras-Chave— TCP, Controle de Congestionamento, KMeans, SDN.
Abstract— This work presents the elaboration of an
automatic classifier capable of discern packet loss failure causes
during a TCP connection. The proposal is that the classifier can
be able to differentiate packet loss situations, being caused by
network congestion or by increased error rate on a link. Using
Mininet-wifi software, in-group with clustering technique of Kmeans algorithm, a classifier with unsupervised learning, it can
dynamically modify the adopted congestion control algorithm,
obtaining superior results in comparison with standard used
algorithms.

Dentre as condições de enlace a serem discriminadas, foi
proposta uma classificação em dois grupos. Um para refletir
uma condição de perdas de pacotes por congestionamento na
rede, outro para refletir perda de pacotes pela presença de
elevada taxa de erros. Desta forma, há interesse em
compatibilizar as condições do enlace com as características do
algoritmo de controle adotado. Para estabelecer de forma
automática os grupos, foi realizado um estudo de caso com o
algoritmo de clustering K-Means, em que, mediante
classificação obtida, altera-se dinamicamente o tipo de
algoritmo do protocolo TCP utilizado, auxiliando no controle
de congestionamento do TCP, com a finalidade de melhorar o
desempenho deste importante protocolo.

Keywords—TCP, Congestion Control, K-Means, SDN.

I.

INTRODUÇÃO

Para fornecer o serviço de transferência confiável de dados,
o protocolo TCP possui um mecanismo de controle de
congestionamento que regula a quantidade de dados a serem
transmitidos, de forma a ser compatível com a largura de banda
disponível no meio de comunicação. Esta regulação é feita com
o ajuste dinâmico da janela de congestionamento, a partir da
detecção de eventos de perdas de pacotes no meio. O TCP
reconhece estas perdas pela ocorrência de retransmissão por
timeout ou pela recepção de mensagens duplicadas de
reconhecimento (ACKs duplicados). Uma vez que o TCP não
possui nenhum conhecimento sobre a causa da perda de
pacotes, ele adota uma forma de ajuste na regulação de dados
transmitidos, diminuindo a janela de transmissão, com o
objetivo de evitar aumento de congestionamento na rede.

O desenvolvimento do trabalho proposto está organizado da
seguinte forma:
•
Na seção II são apresentados os conceitos básicos do
controle de congestionamento do TCP, do algoritmo de
clustering K-Means, assim como o software de emulação
Mininet que foram utilizados nos experimentos realizados
neste trabalho.

Entretanto, com o uso de diversas tecnologias de
comunicação, o ambiente de redes interconectadas tornou-se
muito mais heterogêneo, motivando a proposição de vários
algoritmos de controle de congestionamento do TCP com
propriedades distintas, de forma a superar desafios para se
obter melhor desempenho. Um destes desafios está na
dificuldade de predizer as características do meio por onde os
dados estão trafegando.

•
Na seção III, são apresentados os experimentos e os
métodos utilizados em um classificador K-Means em redes
sem fio emuladas através do software Mininet-wifi.
•
Na seção IV são apresentadas os resultados obtidos
com os experimentos realizados.
•
Na seção V são apresentadas as conclusões,
destacando a contribuição da metodologia utilizada.

Tiago da Silva dos Santos Robaina Vidal e Aline Gesualdi Manhães¸
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFETRJ),
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II.

mobilidade e pontos de acesso (AP – Access Points ), sendo
possível emular diferentes tipos de cenários de redes sem fio.
Com este recurso, é possível controlar de forma centralizada o
ambiente de redes sem fio, mantendo os recursos de redes
SDN. Por conta destas características, seu uso está sendo bem
aceito em estudos recentes e identificou-se um potencial para
utilização neste trabalho.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A. Controle de congestionamento TCP
Após a concepção original do TCP [1], diante das
constantes mudanças nas tecnologias de rede e estudos
buscando melhores resultados no controle de congestionamento
do TCP, diversas versões subseqüentes foram propostas, com o
foco em melhoria na eficiência dos recursos de rede pelos
dispositivos. Estas melhorias propõem alterações no algoritmo
do TCP para superar problemas e limitações no protocolo
original para ambientes com requisitos específicos, dentre os
quais podemos citar redes com fio, redes sem fio, redes de alta
velocidade, redes com alto delay, dentre outros ambientes.
Dentre as propostas elaboradas, se destacam as versões TCP
Tahoe [2], o TCP Vegas [3], o TCP CUBIC [4] e o TCP
Illinois [5].

III.

DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS E METODOLOGIA

A proposta do trabalho consiste em adquirir dados de
conexões TCP, de forma a construir uma base de dados para
análise do algoritmo K-Means, formando automaticamente
agrupamentos (clusters) específicos, capazes de discriminar
cada tipo de situação de rede, a saber, congestionamento ou
perda por erros de bits. A partir desta classificação, é possível
definir uma ação no TCP, que neste trabalho compreendeu a
adoção um tipo de algoritmo de controle de congestionamento
do TCP para uso nas conexões subseqüentes. O intuito é ter um
controle de congestionamento específico adaptado para cada
situação de rede classificada, trazendo assim um ganho de
desempenho que pode ser apurado nos resultados de
throughput médio obtido em medições durante conexões TCP.
Para realizar a validação da proposta e construir um cenário de
testes, optou-se por utilizar o emulador de rede Mininet-wifi.

B. Algoritmo K-Means
Apurando as técnicas mais utilizadas de aprendizado nãosupervisionado e verificado o trabalho de Sooriyabandara et al
[6], decidiu-se analisar mais detalhadamente o uso de técnicas
de análise de perfis de agrupamento (ou clustering), que tem
como propósito separar dados analisados em grupos, baseados
nas características que estes dados possuem. Um dos métodos
de agrupamento mais utilizados é o K-Means. Sua ampla
utilização se deve à simplicidade, eficiência e resultados
obtidos. Esse método de análise consiste de um agrupamento
de dados que busca particionar automaticamente um conjunto
de dados em k grupos, de maneira que a distância total entre os
dados de um grupo e seu respectivo centro seja minimizada. O
algoritmo inicia selecionando k centros de cluster, também
chamados de centróides, um para cada cluster. De forma
iterativa, o algoritmo analisa para qual cluster o próximo
elemento analisado será designado, considerando a distância
euclidiana aos centróides de cada grupo. O algoritmo converge
quando não há mais alterações na definição de centróides para
os clusters. O método K-Means apresenta bom desempenho
mesmo em sua simplicidade, sendo então considerado para a
aplicação neste trabalho.

Nos experimentos realizados, foram utilizados os recursos
de hardware e software descritos abaixo:
•
Ambiente de Hardware - No desenvolvimento deste
trabalho foi utilizado um microcomputador notebook Dell
Inspiron N4050 com as seguintes configurações: Intel® Core™
i5-2450M CPU @ 2.50GHz × 4; 4 GB de memória RAM.
•
Ambiente de Software - As simulações foram feitas
sobre a plataforma operacional Linux Ubuntu 16.04 LTS 64
bits, além dos controladores e ferramentas: Mininet versão
1.9.r3; Iperf versão 2; TCPTrace versão 6.6.7; Octave versão
4.0.0.
Foi elaborado um cenário de testes dinâmico, de forma a se
gerar dados para analisar alterações nas condições de rede. Para
tanto, foi proposta uma transferência de dados entre um host e
um servidor, onde o host possui mobilidade, em uma rede sem
fio 802.11g, conforme mostrado na figura 1.

C. Emulador Mininet-wifi
No estudo de redes de computadores que envolva análises
de protocolos, testes de desempenho de redes e demais
pesquisas relacionadas é comum a utilização da emulação de
redes. O software Mininet [7] é um sistema de emulação de
rede, que permite criar de forma virtualizada hosts, switches e
links através de um sistema operacional Linux, com suporte a
SDN (Software-Defined Networks). Um benefício do Mininet é
o fato de ser um programa de código aberto, com ampla
colaboração no meio acadêmico. Há grande flexibilidade de
programação, através do uso de scripts em Python,
possibilitando a criação de diversos tipos de topologia com
agilidade, sem a necessidade de implementação fisica de
cabeamentos e hardwares de elementos de rede.

Fig. 1.

Topologia Mininet-wifi – Rede emulada para testes

Para a transferência de dados, utilizou-se o software IPERF.
O IPERF é uma ferramenta utilizada em análise de redes de
computadores, pois permite a geração de tráfego e análise da
qualidade de um enlace e principalmente a possibilidade de
alterar o tipo de algoritmo de controle de congestionamento.
Tendo como referência os trabalhos de Geurts, Khayat e Leduc
[9], Lim e Jang [10] e Lei [11], foram definidos os dados de
RTT (Round-Trip Time), Variação do RTT (RTT_dev) e
número de mensagens de ACK duplicados (DupAck) para
serem os discriminantes de condições de tráfego sujeito a

A emulação de rede em ambientes sem fio, diversos fatores
presentes nos ambientes físicos reais, como a interferência
eletromagnética, as características do canal utilizado, a taxa de
transmissão e a mobilidade são condições importantes a serem
consideradas e difíceis de serem caracterizadas por modelos
programados por software. Com este desafio, Fontes et al. [8]
elaboraram uma extensão do emulador Mininet, chamado de
Mininet-wifi. Este software visa prover um ambiente de
emulação de redes SDN, incluindo o uso de redes sem fio,
permitindo adicionar ao Mininet a emulação de estações com
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congestionamento ou à elevada taxa de erros. O parâmetro de
throughput foi coletado como um verificador de desempenho,
após as alterações dinâmicas do tipo de TCP a ser adotado. A
coleta dos dados do TCP foi realizada pelo TCPDump e
consolidado de forma estruturada pelo TCPTrace, a fim de
coletar os dados de RTT médio, variação do RTT e ACKs
duplicados em cada conexão TCP. Após ter uma amostra
significativa destes dados, podemos utilizar o classificador KMeans para obter os clusters relacionados a cada tipo de
condição de tráfego. O algoritmo K-Means foi configurado e
implementado utilizando o software Octave. No algoritmo
construído, coleta-se amostras de RTT, RTT_dev e DupAck,
normalizam-se estes dados, para formar a base de análise do KMeans e obtenção dos clusters. O resumo de funcionamento
deste experimento está demonstrado na figura 2.

forma a habilitar a comparação, nas mesmas condições de
enlace, cada uma das rotinas testadas, reduzindo a influência de
fatores externos. Considerando o alcance do AP, propôs-se
uma rota linear com intervalos iguais por cada conexão,
dispondo 250 pontos fixos por esta rota.

Para a composição de escopo estudado, foi necessário
definir determinados tipos de algoritmos a serem utilizados nos
experimentos e serem comparados os devidos resultados.
Sendo assim, definiu-se o uso do TCP Cubic, por ser o controle
de congestionamento padrão do sistema operacional Linux, o
TCP Vegas, dado o algoritmo ser proposto para melhor
responder às situações de congestionamento da rede e o TCP
Illinois, pela forma ágil de busca pelo uso de recursos, uma
característica importante nas situações de elevada taxa de erros.
Atendo-se ao conceito proposto neste trabalho, devem-se
aplicar algoritmos de acordo com as situações classificadas
como congestionamento e como sujeitas à elevada taxa de
erros. Assim, propõem-se rotinas de testes com as associações
de cada combinação entre os tipos de TCP definidos (Cubic,
Vegas e Illinois). As opções de rotinas de testes a serem
analisadas e comparadas foram designadas conforme a tabela I.
TABELA I.

TCP Algoritmo
A (Taxa de
Erro)

ROTINAS DE TESTES PROPOSTOS

Cubic
Vegas
Illinois

Fig. 2.

TCP Algoritmo B
(Congestionamento)
Cubic
Vegas
Illinois
Rotina 1 Rotina 2 Rotina 3
Rotina 4 Rotina 5 Rotina 6
Rotina 7 Rotina 8 Rotina 9

Modelo do Algoritmo proposto com K-Means

O software Mininet-wifi possui recursos gráficos para
visualizar a condição de mobilidade dos dispositivos. Na figura
3, demonstram-se os passos de movimentação do host h1,
exemplificando pontos de transferência utilizados no
experimento. Mesmo em pontos pré-definidos, as situações
emuladas do ambiente sem fio possuem componentes
aleatórios de perda devido ao canal que podem influenciar nos
resultados. Para reduzir a influência destes fatores, propôs-se
então a repetição de 10 séries com 250 conexões com
mobilidade em cada rotina, onde cada conexão é realizada em
um ponto previamente definido. Durante a execução das séries
de testes, a cada uma das 250 conexões TCP são realizadas
medições de amostras de dados que servirão de base para a
execução do algoritmo.

Cada rotina de testes compreende a realização de séries de
conexões TCP utilizando a combinação de algoritmos definida.
A ideia consiste em obter os resultados de throughput obtidos
em cada uma das rotinas e comparar estes resultados visando
identificar os melhores algoritmos a serem aplicados ao cenário
proposto.
Com o cenário de uso de Redes sem fio, é importante que
sejam analisadas as conexões TCP com a adoção de
mobilidade, de forma a variar as distâncias do host ao AP,
estabelecendo assim uma maneira de serem observadas as
condições de enlaces sujeitos a congestionamento (quando
mais próximo do AP) ou a taxa de erros (quando mais distante
do AP).
O software Mininet-wifi permite a configuração de
modelos de mobilidade em rotas aleatórias. Entretanto durante
a coleta de medições, foi verificado que o uso destes modelos
poderia influenciar na comparação de medidas em cada série
de testes, uma vez que o fator de distância para o AP influencia
no desempenho obtido durante a conexão, prevalecendo sobre
a influência do tipo de algoritmo de controle de
congestionamento a ser utilizado. Assim, foi definido o uso de
pontos previamente definidos para realizar as conexões, de

Fig. 3.

Rota de mobilidade do host h1. Posições 55(esquerda) e
240(direita)

A partir de uma base inicial composta de 60 valores podese analisar de forma iterativa as conexões TCP com o
algoritmo K-Means. A iteratividade de testes se justifica pela
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conexões TCP. O valor mais elevado de throughput revela que
o desempenho da conexão foi melhor, uma vez que mais dados
foram transferidos em um menor tempo. Para exemplificar este
cenário, pode-se observar a figura 5, que mostra o throughput
durante cada uma das 250 conexões TCP em uma determinada
série medida. O eixo horizontal representa a distância entre o
host e o AP. O valor zero se refere ao posicionamento onde o
host h1 se encontra no mesmo posicionamento do AP.

necessidade de respostas adaptadas às mudanças nas condições
do canal, com ênfase nos dados mais recentes. Estabeleceu-se
uma métrica de se alterar continuamente a base de amostras
analisada pelo K-Means, através do acréscimo de amostras
mais recentes e descarte das amostras com mais tempo na base.
É importante que os clusters possam ser discriminados
entre situação de congestionamento ou de taxa de erros. Para a
identificação dos clusters, foi analisado o trabalho de
Sooriyabandara et al [6], que identifica cada classe de clusters
de acordo com os valores de RTT. Samaraweera [12]
correlaciona o RTT com os dados de throughput obtido durante
o fluxo de dados. Ele assume que uma perda de pacote acima
de certo limite é usualmente correlacionada a
congestionamento, devido ao uso de buffers de recepção. De
forma oposta, se o valor de RTT for baixo, os recursos de rede
estão subutilizados, indicando uma perda aleatória devido à
taxa de erros. Assim, foi adotado o parâmetro de referência do
valor de RTT para discriminar cada cluster em separado,
analisando o posicionamento do centróide de cada cluster. O
cluster com centróide de valor mais alto será referenciada ao
cluster de situação de rede com congestionamento. O cluster
com centróide de valor mais baixo está relacionado à situação
de rede com taxa de erro. Um exemplo da distribuição gráfica
dos clusters está na figura 4.

ᴼ Taxa de erro de bits
* Congestionamento

A partir desta parametrização, o algoritmo realiza uma
lógica de testes específica. Com a base amostral preparada, K Means é executado com os dados que integram esta base e os
dois clusters são definidos. Daí então o algoritmo recebe as três
últimas amostras coletadas e realiza testes para mensurar a
proximidade de cada uma destas amostras ao centróide das
duas classes, através de distância euclidiana. Se, destes valores
medidos, a maioria das amostras estiver mais próximas do
centróide de valor mais elevado de RTT, define-se que o atual
momento da conexão estará mais sujeita à situação de
congestionamento. De forma similar, caso a maioria destas três
amostras esteja próxima do centróide de menor valor de RTT,
classifica-se a condição de taxa de erro.

Fig. 4.

Distribuição gráfica dos clusters na amostra 230

Quando o host está mais distante do AP, observa-se que o
throughput é baixo. Isto se deve à baixa potência de recepção
devido às perdas no meio, gerando elevada taxa de erros de
bits. Esta taxa de erros de bits resulta em sucessivas perdas de
pacotes, cabendo ao TCP identificar necessidades de
retransmissão pela ocorrência de timeout e o tratamento a ser
dado ao reduzir a janela de transmissão. São esperados então
melhores resultados quando o algoritmo TCP adotado reduzir a
janela de transmissão adequadamente.

A partir desta parametrização, o algoritmo realiza uma
lógica de testes específica. Com a base amostral preparada, o
K-Means é executado com os dados que integram esta base e
os dois clusters são definidos. Daí então o algoritmo recebe as
três últimas amostras coletadas e realiza testes para mensurar a
proximidade de cada uma destas amostras ao centróide das
duas classes, através de distância euclidiana. Se, destes valores
medidos, a maioria das amostras estiverem mais próximas do
centróide de valor mais elevado de RTT, define-se que o atual
momento da conexão estará mais sujeita à situação de
congestionamento. Caso contrário, adota-se a condição de taxa
de erro como prevalecente.
Este ajuste do tipo de TCP a ser adotado nas próximas
conexões é realizado alterando-se o nome do arquivo que o
script faz a leitura deste parâmetro no software IPERF. De
maneira análoga, no funcionamento real de um sistema Unix,
esta lógica poderia ser adotada, alterando o controle de
congestionamento do TCP diretamente no Kernel Linux.
IV.

Fig. 5.

Throughput obtido em uma série de conexões (Illinois-Vegas).

Quando o host está mais próximo do AP, podemos observar
uma região de saturação, onde o tráfego está limitado à
capacidade de banda da conexão entre o host h2 e o AP,
definida em 10Mbps. A maior parte das perdas neste trecho
estará relacionada ao congestionamento e são esperados
melhores resultados com o uso de um algoritmo que consiga
adaptar a esta condição, mantendo o sistema perto da plena
utilização em ambientes menos suscetíveis a taxa de erros. Os
valores de throughput médio foram coletados em cada série de
conexões e assim obtidos os insumos para se calcular o
throughput médio de cada rotina. Os dados de throughput
obtidos em cada rotina de testes estão descritos na tabela II.

RESULTADOS

A partir da metodologia descrita nos tópicos anteriores,
foram realizados testes utilizando variações dos algoritmos de
controle de congestionamento do TCP. Em cada conexão,
além das amostras de dados para a composição dos clusters,
foram coletados também os dados de throughput obtidos. Os
dados de throughput servem para aferir o desempenho das
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TABELA II.

Rotina 1
Rotina 2
Rotina 3
Rotina 4
Rotina 5
Rotina 6
Rotina 7
Rotina 8
Rotina 9

COMPARAÇÃO DOS VALORES DE THROUGHPUT MÉDIOS

TCP A
(Taxa de
erro)
Cubic
Cubic
Cubic
Vegas
Vegas
Vegas
Illinois
Illinois
Illinois

TCP B
(Congestionamento)
Cubic
Vegas
Illinois
Cubic
Vegas
Illinois
Cubic
Vegas
Illinois

Pelos experimentos realizados, verifica-se que o objetivo de
melhorar o desempenho do TCP foi alcançado, uma vez que o
modelo exposto obteve um ganho de throughput comparado às
versões típicas do TCP, alcançando um ganho de cerca de 8%
entre o uso dinâmico das versões Illinois e Vegas, em
comparação com o TCP Cubic, algoritmo padrão em sistemas
operacionais Linux. Este ganho de desempenho pode vir a
melhorar a percepção de usuários e a velocidade de
transferência de dados entre aplicações. Diante disso, é
possível esperar que este algoritmo seja capaz de ser usado em
grande escala em dispositivos móveis, como smartphones e
notebooks em redes sem fio, fazendo desse trabalho relevante
onde se propõe a fornecer melhoria de desempenho utilizando
recursos de software, sem necessitar de grandes alterações na
compilação de algoritmos TCP disponíveis nos dispositivos.

Throughput
Médio
5,3386 Mbps
5,2812 Mbps
5,3389 Mbps
5,2389 Mbps
5,3691 Mbps
5,3745 Mbps
5,4794 Mbps
5,7824 Mbps
5,5757 Mbps

Verifica-se melhor desempenho quando utilizado o TCP
Illinois, para situações classificadas como sujeitas a perdas por
taxa de erros e o TCP Vegas para situações classificadas como
congestionamento. O melhor desempenho utilizando o
algoritmo Illinois, quando há classificação de taxa de erro,
resulta principalmente da característica de crescimento da
janela de congestionamento e pela baixa redução da janela em
uma ocorrência de perda não relacionada a congestionamento.
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Destaca-se o resultado comparativo de throughput obtido
com o uso da combinação Illinois-Vegas, com o TCP Cubic,
algoritmo utilizado por padrão no kernel Linux, assim como a
comparação no uso somente com o TCP Illinois e com o TCP
Vegas, demonstrado na figura 6. Estabeleceu-se um teste de
médias utilizando o teste T de Student, onde se validou a
hipótese que há diferença estatística entre as médias das demais
amostras com a combinação Illinois-Vegas, em um intervalo de
confiança de 5%.

Fig. 6.

Throughput Médio obtido em cada Série

V.

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi apresentada uma proposta de solução que
tem por objetivo desenvolver um mecanismo adaptativo para
detectar as condições do enlace a partir de dados coletados pelo
próprio protocolo TCP, aplicando técnicas de Inteligência
Computacional como ferramenta de auxílio ao controle de
congestionamento do protocolo TCP. Foi proposto e
implementado uma classificação automática em grupos, de
acordo com a percepção das condições de um enlace em redes
sem fio, onde a cada grupo foi atribuído um algoritmo distinto
de controle de congestionamento do TCP. Especialmente
aplicado a ambientes com mobilidade, onde deve ser
considerada a ocorrência de erros na transmissão, que acaba se
refletindo em perda de pacotes e assim impactando de forma
significativa o desempenho percebido pelos usuários de
dispositivos móveis, onde a partir do lado do usuário final é
possível obter dados da rede e reagir adequadamente às
variações ocorridas na rede.
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Metodologia de detecção de botnets utilizando
aprendizado de máquina
Daisy C. A. Silva, Sérgio S. C. Silva, Ronaldo M Salles

bons resultados, os métodos empregam algoritmos específicos
associados a apenas um tipo de bot, o que torna difícil
realizar uma comparação precisa da eficiência das técnicas de
aprendizado de máquina na detecção de botnets.

Abstract— The increasing number of cyber attacks against
public and private organizations, as well as common users, have
been reported in recent years, raising concerns about the use
of such attacks in cyber warfare. In some of these actions were
used structures known as botnets. This article aims to analyze
the efficiency of machine learning algorithms in the detection of
botnet. In this context, a methodology for the detection of botnet
was structured, where after the capture and the pre-processing
of the network traffic, machine learning algorithms are applied
that classify the data in malicious or non malicious according to
the Knowledge acquired during the training phase.

TABELA I
M ÉTODOS DE D ETECÇÃO

Resumo— O crescente número de ataques cibernéticos contra
organizações públicas e privadas, além de usuários comuns, tem
sido relatados nos últimos anos, trazendo à tona a preocupação
do emprego desses ataques em ações de Guerra Cibernética. Em
algumas dessas ações foram empregadas estruturas conhecidas
como botnets. Este artigo tem o objetivo de analisar a eficiência
dos algoritmos de aprendizado de máquina na detecção de botnet.
Nesse contexto, foi estruturada uma metodologia para detecção
de botnet, onde após a captura e o pré-processamento do tráfego
de rede, são aplicados algoritmos de aprendizado de máquina que
classificam os dados em maliciosos ou não maliciosos de acordo
com o conhecimento adquirido na fase de treinamento.

I. I NTRODUÇÃO

Ano

Métodos

2006

Livadas et al. [5]

2008

Strayer et al. [6]

2008

Masud et al. [7]

2010

Liao et al. [8]

2011

Saad et al.

2012

Bilge et al. [9]

Algoritmo
C 4.5
Naive Bayes
Bayesiano Network
C 4.5
Naive Bayes
Bayesiano Network
SVM
Naive Bayes
C 4.5
Boosted
C 4.5
Naive Bayes
Bayesiano Network
SVM
ANN
k-NN
Naive Bayes
C 4.5
SVM
Floresta Aleatória

Bots

Protocolo

Métrica

Kaiten bot

IRC

Taxa FP
Taxa FN

Kaiten bot

IRC

Taxa FP
Taxa FN

SDBot
Rbot

IRC

Acurácia
Taxa FP
Taxa FN

Storm bot

P2P

Acurácia
Taxa FP
Taxa FN

Storm bot
Waledac

P2P

Taxa TP
Acurácia

Storm bot

P2P

Taxa TP
Taxa FP

Neste contexto, esse artigo apresenta uma proposta de
metodologia para a detecção de botnet utilizando aprendizado
de máquina. Essa metodologia está dividida em 2 fases.
Na primeira fase, foi realizado o levantamento de features
relevantes para a detecção de bot utilizando técnicas de seleção
de features. Na segunda fase, foi analisado o desempenho
dos algoritmos classificadores de aprendizado de máquina
na detecção de tráfego malicioso, utilizado métricas como
acurácia, precisão, sensitividade, dentre outras. E por fim, o
resultado dessa análise será adequado à arquitetura de sistema
integrado de defesa cibernética [10].

A importância do emprego das redes de computadores
cresceu significativamente ao longo dos últimos anos. Atualmente não é possível pensar em desenvolver qualquer tipo
de aplicação, seja para computador, celular, televisão, ou
quaisquer outros dispositivos, que não utilize algum tipo de
rede. Essa crescente dependência do uso das redes passou
a despertar o interesse dos usuários mal intencionados que
passaram a aproveitar as vulnerabilidades intrínsecas dos sistemas. O aumento das atividades maliciosas se deve, entre
outras coisas, à ineficiência das atuais soluções em identificar,
reduzir e interromper por completo esse tipo de atividade [1].
Concomitante ao crescimento das atividades maliciosas,
houve o aumento da diversidade de ações maliciosas que são
realizadas por usuários mal intencionados. Para realizar muitas
dessas ações maliciosas passaram a ser empregadas estruturas
denominadas botnets, que podem ser definidas como uma rede
de máquinas infectadas por um software malicioso (bot) e
controlada remotamente por um ou mais atacantes (botmaster)
[2]. As botnets tornaram-se uma das maiores ameaças na
Internet e especialistas acreditam que entre 16% a 25% dos
usuários na Internet pertencem a uma dessas redes, sem ter
conhecimento [3].
Diversos mecanismos de detecção que empregam aprendizado de máquina já foram propostos na literatura, como visto
na Tabela I [4]. Apesar dos algoritmos propostos apresentarem

II. M ETODOLOGIA
A metodologia proposta para detecção de botnet usando
aprendizado de máquina está dividida em 2 fases, conforme
ilustrado na Figura 1. A primeira fase tem como objetivo
a seleção de features relevantes para a detecção de botnet.
A segunda fase apresenta os algoritmos de aprendizado de
máquina que obtiveram um melhor desempenho na detecção
de botnet. Foi utilizada, nos experimentos, a base de dados
da Czech Technical University (CTU) [11]. Técnicas de préprocessamento de dados, de aprendizado e avaliação foram
empregados com o objetivo de analisar o desempenho dos
algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados na
detecção de botnets. Os frameworks WEKA e LibSVM foram
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empregados nos experimentos por possuírem uma série de
algoritmos para mineração de dados.

Fig. 1.

2) Seleção de Features: A seleção de features é uma etapa
da fase de pré-processamento da descoberta de conhecimento
em uma base de dados. As features são como funcionalidades
ou como características, que no caso deste trabalho são as
variáveis extraídas do tráfego de dados que compõe a base
de dados estudada. Em geral, espera-se que todas as features
sejam relevantes, porém nem sempre é possível garantir isso.
Além disso, algumas features são redundantes e assim podem
ser eliminadas. Como o próprio nome já diz, o objetivo é
escolher um subconjunto de features ou criar outras features
que substituam um conjunto deles a fim de reduzir a dimensão
da base de dados. Com essa redução de dimensão, reduzse a complexidade da base de dados e assim, o tempo de
processamento para extrair algum conhecimento. Além disso,
features desnecessárias podem causar ruído no resultado final
e isto pode ser evitado com a aplicação de técnicas de seleção
de features.
Neste artigo, a técnica de seleção de features wrapper foi
empregada com o objetivo de obter o melhor subconjunto de
features. O método greedy foi utilizado aplicando o forward,
onde features são adicionadas progressivamente retornando
o melhor subconjunto encontrado. E para avaliar a eficácia
das features levantadas foi analisado a métrica de precisão de
classificação: acurácia ou taxa de detecção. O algoritmo de
classificação árvore de decisão foi o escolhido por apresentar
uma abordagem de aprendizagem amplamente utilizada que
demonstrou boa precisão em estudos de detecção de botnets
[13] [14].

Fluxograma das fases da metodologia.

A. 1a fase
A primeira fase do trabalho tem como objetivo levantar
quais são as features importantes na identificação de um
tráfego malicioso.
1) Levantamento de Features: Foi realizado um levantamento de features que já foram empregadas na detecção
de botnets. As features foram catalogadas e categorizadas
de acordo com os diversos grupos relacionados abaixo [12].
Apesar de ser possível extrair um grande número de features
do tráfego de rede, o verdadeiro valor dessas características
para o reconhecimento de uma rede de bots ainda não é claro.
A relação de features catalogadas de acordo com o grupo é
dada na Tabela II.

B. 2a fase

TABELA II
L EVANTAMENTO DE features.
Grupo
Baseado em
fluxo

Baseado em
byte
Baseado em
tempo
Baseado em
comportamento

Baseado em
pacotes

feature
IP de origem
porta de origem
IP de destino
porta de destino
Protocolo
Total de bytes
Média do tamanho do pacote
Número total de pacotes com o mesmo comprimento
Desvio padrão de carga útil do tamanho do pacote
Média de bits por segundo
Média de pacotes por segundo em uma janela de tempo
Média de pacotes por segundo
Média do tempo de chegada dos pacotes
Número de reconnects
Duração do fluxo
Tamanho do primeiro pacote
PageRank
Consultas negativas
Total de pacotes trocados
Total de pacotes nulos trocados
Número de pequenos pacotes trocados
Razão entre o número de pacotes recebidos sobre pacotes de saída
Percentagem de pequenos pacotes trocados
Tamanho da comunidade
Desvio padrão das consultas DNS
Média de consultas DNS
Média de pacotes por segundo
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Esta segunda fase tem o objetivo de analisar o desempenho
dos algoritmos de aprendizado de máquina na detecção de
botnets.
O critério de seleção dos algoritmos de aprendizado de
máquina foi de acordo com cada paradigma de aprendizado.
O paradigma estatístico utiliza métodos estatísticos para encontrar uma boa aproximação do conceito induzido, algoritmo
Naive Bayes. No caso do paradigma simbólico, busca aprender construindo representações simbólicas, como a árvore
de decisão, algoritmo J48. E o paradigma de aprendizado
de máquina baseado em exemplos classifica exemplos nunca
vistos por meio de exemplos similares conhecidos, algoritmo
k-Nearest Neighbors (k-NN).
Para avaliar o desempenho de cada um desses algoritmos
foi analisado o resultado das seguintes métricas: acurácia,
precisão, sensitividade, eficiência, área da curva (ROC) e
tempo de processamento do modelo. Uma das métricas mais
usadas na avaliação de algoritmos de classificação é a acurácia.
Porém, no caso de base de dados desbalanceadas, a acurácia
pode não fornecer informação adequada sobre a capacidade
de discriminação de um classificador em relação a um dado
grupo específico de interesse.
Nesse contexto, outras métricas foram adotadas com o
objetivo de fornecer avaliações mais adequadas para aplicações
desbalanceadas [15]. Dentre outras métricas mais usadas,
destacam-se: precisão, sensitividade, especificidade e eficiência. Porém essas métricas também não são tão eficientes

na avaliação de classificadores em cenários desbalanceados.
E essa limitação, no entanto, pode ser superada através da
métrica área da curva ROC (receiver operator characteristic
curve). Essa técnica representa a relação entre a sensibilidade
e a especificidade, isto é, é um gráfico de sensibilidade (taxa
de verdadeiros positivos) versus especificidade (taxa de falsos
positivos) [16].
Outro aspecto verificado foi os possíveis métodos para
particionar a base de dados em base de treinamento e teste.
Primeiramente, o holdout foi empregado. Esse método divide
a base de dados inicial em 2/3 para treinamento e 1/3 para
teste. Os dados foram selecionados de forma aleatória, para
minimizar o risco de inserir viés na formação das bases. Essa
proporção foi empregada por ser uma boa prática segundo
[17]. Porém os cenários mais desbalanceados nÃ£o apresentaram dados da classe botnet na base de teste. Por essa razão,
resolveu-se usar a validação cruzada (cross-validation). Na
prática, a validação cruzada (cross-validation) com k igual a
dez (10) vem sendo o método mais utilizado e o escolhido
neste artigo.

Após o pré-processamento, cada cenário sofreu uma desdobramento em janelas de tempo devido à vasta quantidade de
dados existentes a serem processado. Como em [11], alguns
cenários produziram mais de 395 mil pacotes por minuto. Uma
pequena janela de tempo permite um melhor processamento
dessas informações. Um outro motivo para esse desdobramento é que botnets tendem a ter um comportamento temporal,
ou seja, a maior parte das ações se mantém inalteradas por
muito tempo. As janelas de tempo foram compostas por um
intervalo de 3 minutos (180s). Esta separação foi feita com
base na featuresStartTime. E segundo [18], a precisão mais
elevada é alcançada quando a janela de tempo é de 180s. Isto
mostra que um padrão único é seguido pelas redes de bots
quando o tamanho da janela de tempo é de 180s.
C. 1a fase
O objetivo da 1a fase é identificar as features relevantes para
a detecção de bots. Conforme descrito na Subseção II-A.2 a
técnica empregada em cada cenário foi o wrapper. O resultado
de cada cenário encontra-se apresentado na Tabela III. Para
cada cenário, um subconjunto de features foi selecionado com
as mais relevantes na detecção de botnet.

III. E XPERIMENTOS
A. Ambiente de trabalho

TABELA III
R ESULTADOS DA 1a FASE - S ELEÇÃO DE features

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Defesa
Cibernética do IME (LabDCiber-IME). Esse laboratório foi
criado em 2012 com o objetivo de fornecer uma estrutura
adequada para o desenvolvimento de pesquisa científica na
área cibernética (ex. criptografia, segurança da informação
e segurança de redes). Para realizar os experimentos, foram
utilizados os seguintes recursos computacionais do laboratório:
06 Servidores DELL R910 (4 Xeon E7-4800 com 10 núcleos
e 512 GB RAM, cada servidor).

Cenário
1
2
3

B. Base de dados
Neste artigo, a base de dados primeiramente foi préprocessada com o objetivo de sofrer uma redução na sua
dimensionalidade reduzindo features irrelevantes e extraindo
novas a partir da combinação das features existentes. As
features Source IP Address, Destination IP Address, Source
Port e Destination Port foram ignoradas devido à sua ineficiência na detecção de botnet. Embora reconheçamos seu
valor em casos específicos, como em blacklist, no contexto
desta classificação, elas impedem uma análise mais precisa na
seleção das features mais relevantes. Além da redução, três
features foram calculadas: média do tamanho do pacote (total
de bytes / total de pacotes), média de pacotes por segundo
(total de pacotes/duração) e média de bits por segundo (total
de bytes * 8 / duração).
A base de dados da Czech Technical University (CTU)
[11] possui as seguintes classes: tráfego normal, background e
botnet. Na classe normal encontra-se o tráfego não malicioso,
na classe botnet, o tráfego maliciosos e na classe background
o tráfego indeterminado. Outra característica desta base é que
esta dividida em treze cenários, e cada um deles contém algum
comportamento de malware, totalizando no mínimo 13 tipos
de bots.

4

5
6
7

Subconjunto
de
features
Status
Total bytes
Status
Média bits/segundo
Média pc/segundo
Duração
Total bytes
Média bits/segundo
Total bytes
Status
Total Src bytes
Duração
Total bytes
Média bits/segundo
Total bytes
Média pc/segundo
Média bits/segundo
Duração
Total bytes
Média bits/segundo

Cenário
8
9
10

11

12
13

Subconjunto
de
features
Duração
Total bytes
Média bits/segundo
Duração
Total bytes
Total Src bytes
Status
Total bytes
Status
Total bytes
Total Src bytes
Média pc/segundo
Duração
Total bytes
Média bits/segundo
Status
Média bits/segundo
Média tam pacote

Ao analisar os resultados, em todos os experimentos, as
seguintes features se sobressaíam: duração, estado, total de
bytes, média do tamanho do pacote, média de pacotes por
segundo e média de bits por segundo. Como parte da análise,
foram comparados os resultados com o trabalho apresentado por [12]. No caso de [12], foi analisado um conjunto
abrangente e diversificado de bots apresentando uma elevada
taxa de detecção de botnet. As features selecionadas foram:
duração, média de bits por segundo, média do tamanho do
pacote e taxa do número de pacotes de entrada com os de
saída.
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Para os experimentos apresentados por [12], os autores
utilizaram o trace completo, que possibilita obter qualquer
tipo de feature. Já neste trabalho, foram utilizados apenas os
registros de fluxo de tráfego do trace que, por sua natureza,
apresentam menos informações. Mesmo com a redução das
informações disponíveis para a análise, percebe-se uma similaridade nos resultados. Dentre as quatro features selecionadas
pela abordagem de [12] como as mais relevantes para a
detecção de bots, três destas também foram identificadas nos
experimentos realizados. Convém ressaltar que a feature taxa
do número de pacotes de entrada com os de saída não pode
ser obtida através de apenas uma análise de fluxo.
D. 2a fase
O objetivo dessa fase é avaliar o desempenho dos algoritmos
de aprendizado de máquina na detecção de bots. Conforme
descrito na Subseção II-B, os algoritmos de aprendizado de
máquina Naive Bayes, J48, SVM e k-NN foram analisados
seu desempenho de acordo com os resultados obtidos pelas
métricas: acurácia, precisão (precision), sensitividade (recall) e
eficiência (F-measure), curva ROC e tempo de processamento
do modelo.
O gráfico 2 apresenta os resultados da métrica Acurácia,
porém essa métrica não é suficiente para avaliar um classificador na detecção de botnet. Devido a particularidade
do conjunto de dados em possuir cenários desbalanceados,
observa-se uma baixa ou nula detecção da classe botnet como
apresentado no caso do cenário 7. Conforme a tabela IV, o
algoritmo k-NN obteve 98,74% de acerto na métrica acurácia,
porém 0% de acerto na métrica precisão da classe botnet,
mostrando que a proporção escolhida para treinamento, mesmo
de uma forma aleatória, pode conter um número mínimo ou
nulo de casos marcados como botnet.
R ESULTADOS DA 2a

FASE

TABELA IV
- C ENÁRIO 7 - M ÉTRICA ACURÁCIA E
P RECISÃO

Cenário

Algoritmo

7

k-NN

Total
instâncias
(geral)
114.078

Total
instâncias
(classe botnet)
63 (0,06%)

Métricas
Acurácia

Precisão

98,74%

0%

Dentre as outras métricas, a curva ROC apresentou resultados melhores e mais satisfatórios. Essa é uma métrica
interessante para tarefas com classes desproporcionais. Nela,
mede-se a área sob uma curva formada pelo gráfico entre a
taxa de exemplos positivos, que realmente são positivos, e a
taxa de falsos positivos.
IV. A NÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados experimentais demonstraram que o algoritmo
Naive Bayes obteve um dos piores resultados em todas as
métricas. O algoritmo J48 não obteve bons resultados nos
cenários mais desbalanceados, com uma baixa taxa de acerto
na classe botnet. Como por exemplo o cenário 7, que possui
apenas 0,06% de tráfego malicioso, o algoritmo J48, apesar de
uma taxa de acurácia de 98,47%, obeteve 0% na métrica precisão, sensitividade e eficiência. O algoritmo SVM obteve bons
resultados em cenários desbalanceados, porém com um alto
tempo de processamento do modelo na fase de treinamento
do algoritmo, aumentando assim os custos computacionais e
inviabilizando sua utilização na detecção de botnet em tempo
real. O algoritmo k-NN obteve destaque em todas as métricas
e acertou o maior número de instâncias maliciosas em cada
cenário, além de ser o mais rápido.
Após a verificação das métricas precisão, sensitividade e
eficiência, nenhum dos algoritmos se sobressaiam dentre eles,
não gerando uma analise conclusiva em relação ao algoritmo
com o melhor desempenho na detecção de botnet. Porém ao
analisar o gráfico da curva ROC apresentado na Figura 3
percebe-se que o algoritmo k-NN obteve melhores resultados
dentre os outros algoritmos. O algoritmo k-NN se destacou
em 12 cenários e o SVM em apenas um cenário (cenário
3). Mesmo assim com um valor da curva ROC do algoritmo
SVM aproximado ao valor do k-NN. O algoritmo J48 não
se destacou, além de apresentar um dos piores resultados
em todos os cenários ao se comparar com o k-NN e o
SVM. Pode-se concluir que o algoritmo k-NN obteve os
melhores resultados ao se analisar seus valores em todas as
famílias de bot, nos cenários com alto e baixo percentual de
tráfego malicioso, nos cenários pequenos e grandes e dentre
os protocolos analisados (IRC, HTTP, P2P).
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V. C ONSIDERAÇÕES F INAIS
A detecção de botnet com base no aprendizado de máquina
tem sido um tema bastante procurado ultimamente, resultando
em inúmeros métodos de detecção baseados em diversas
heurísticas, que visam vários tipos de botnet usando uma
variedade de algoritmos. Este artigo apresenta uma proposta de
metodologia para a detecção de botnet utilizando aprendizado
de máquina, no qual foram analisados o desempenho e a
eficiência de algoritmos supervisionados. Essa metodologia
está dividida em 2 fases. Na primeira fase, foi realizado o
levantamento de features relevantes para a detecção de bot
utilizando técnicas de seleção de features. Na segunda fase,
foi analisado o desempenho dos algoritmos classificadores de
aprendizado de máquina na detecção de tráfego malicioso,
utilizado métricas como acurácia, precisão, área da curva ROC,
dentre outras.
Na primeira fase desse trabalho, o subconjunto de features
relevantes gerados foi comparado com abordagem recentemente desenvolvida por [12]. No caso de [12], foi analisado
um conjunto abrangente e diversificado de bots apresentando
uma elevada taxa de detecção. Neste trabalho, o conjunto de
dados é mais reduzido, porém os resultados foram similares.
Dentre as quatro features selecionadas como as mais relevantes
na abordagem de [12], três destas features estão presentes no
subconjunto deste trabalho. Concluindo que mesmo com uma
base de dados reduzida é possível obter bons resultados na
detecção de botnet, facilitando o processamento e análise de
tráfego de rede em tempo real.
Na segunda fase foi analisado o desempenho dos algoritmos de aprendizado de máquina na detecção de botnets.
Com esse objetivo, foi utilizado nos experimentos a base
de dados do tráfego de rede da Czech Technical University
(CTU) [11] reduzida pela seleção de features realizada na
primeira fase. Ao processar os algoritmos, observou-se que
dentre os quatro algoritmos classificadores analisados (Naive
Bayes, k-NN, J48 e SVM), o algoritmo Naive Bayes obteve
os piores resultados. Todos os demais algoritmos mantiveram
altas taxas de acurácia, demonstrando como essa métrica é
altamente suscetível a um conjunto de dados desbalanceado
e pode facilmente induzir a uma conclusão errada sobre o
desempenho do algoritmo. Nesse contexto, outras métricas
foram analisadas, como a precisão, sensitividade, eficiência,
área da curva ROC e tempo de processamento do modelo.
Dentre as métricas, a área da curva ROC fornece uma melhor
análise do desempenho dos algoritmos, observando-se que os
algoritmos k-NN e SVM apresentaram os melhores resultados
nessa métrica. Ao se comparar os algoritmos k-NN e SVM,
o algoritmo SVM obteve bons resultados com classe rara,
porém com um tempo de processamento muito elevado. Em
contrapartida, o algoritmo k-NN apresentou bons resultados na
maioria dos cenários, com baixas taxas de erro e altas taxas
de acertos na classe botnet, além de ser um algoritmo rápido
com o menor tempo de processamento do modelo em todos
os cenários. Conclui-se a segunda fase com o destaque para o
algoritmo k-NN na análise do tráfego de rede em tempo real.
Ao analisar os resultados, observou-se também, que a acurácia não é uma métrica suficiente na avaliação de um classifi-

cador. Foi observado na maioria dos algoritmos uma elevada
acurácia, isto é, os algoritmos apresentaram uma alta taxa
de acertos. Porém, ao analisar a precisão, observa-se baixos
resultados, concluindo que os algoritmos obtiveram uma alta
taxa de acertos com as classes não botnet, mas uma baixa
taxa de acertos para a classe botnet. Por isso, é importante
que sejam analisadas outras métricas que possibilitam avaliar
o desempenho do classificador para cada classe da base de
dados, tais como, precisão (precision), sensitividade (recall) e
eficiência (F-measure).
R EFERÊNCIAS
[1] N. Ianelli and A. Hackworth, “EstatÃsticas dos incidentes reportados
ao cert.br,” 2016, carnegie Mellon University. [Online]. Available:
http://www.cert.br/stats/incidentes/
[2] S. S. Silva, R. M. Silva, R. C. Pinto, and R. M. Salles, “Botnets: A
survey,” Computer Networks, vol. 57, no. 2, pp. 378 – 403, 2013,
botnet Activity: Analysis, Detection and Shutdown. [Online]. Available:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128612003568
[3] B. AsSadhan, J. Moura, D. Lapsley, C. Jones, and W. Strayer, “Detecting
botnets using command and control traffic,” in Network Computing and
Applications, 2009. NCA 2009. Eighth IEEE International Symposium
on, Jul. 2009, intl, pp. 156–162.
[4] M. Stevanovic and J. M. Pedersen, “Machine learning for identifying
botnet network traffic,” Aalborg University, Tech. Rep., 2013.
[5] C. Livadas, R. Walsh, D. Lapsley, and W. T. Strayer, “Usilng machine
learning technliques to identify botnet traffic,” in Proceedings. 2006 31st
IEEE Conference on Local Computer Networks. IEEE, 2006, intl, pp.
967–974.
[6] W. T. Strayer, D. Lapsely, R. Walsh, and C. Livadas, “Botnet detection
based on network behavior,” in Botnet Detection. Springer, 2008, intl,
pp. 1–24.
[7] M. M. Masud, T. Al-khateeb, L. Khan, B. Thuraisingham, and K. W.
Hamlen, “Flow-based identification of botnet traffic by mining multiple
log files,” in Distributed Framework and Applications, 2008. DFmA
2008. First International Conference on. IEEE, 2008, intl, pp. 200–206.
[8] W.-H. Liao and C.-C. Chang, “Peer to peer botnet detection using data
mining scheme,” in International Conference on Internet Technology
and Applications. IEEE Computer Society, 2010, intl, pp. 1–4. [Online].
Available: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5566407
[9] L. Bilge, D. Balzarotti, W. Robertson, E. Kirda, and C. Kruegel, “Disclosure: detecting botnet command and control servers through large-scale
netflow analysis,” in Proceedings of the 28th Annual Computer Security
Applications Conference. ACM, 2012, intl, pp. 129–138.
[10] S. S. C. Silva and R. M. Salles, “Arquitetura de um sistema integrado
de defesa cibernética para detecção de botnets,” vol. 1, pp. 303–309,
2012.
[11] S. Garcia, M. Grill, J. Stiborek, and A. Zunino, “An
empirical comparison of botnet detection methods,” Computers &
Security, vol. 45, pp. 100 – 123, 2014. [Online]. Available:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404814000923
[12] E. Beigi, H. Jazi, N. Stakhanova, and A. Ghorbani, “Towards effective feature selection in machine learning-based botnet detection
approaches,” in Communications and Network Security (CNS), 2014
IEEE Conference on, 2014, intl, pp. 247–255.
[13] D. Zhao, I. Traore, B. Sayed, W. Lu, S. Saad, A. Ghorbani, and
D. Garant, “Botnet detection based on traffic behavior analysis and flow
intervals,” Computers & Security, vol. 39, pp. 2–16, 2013.
[14] P. Sangkatsanee, N. Wattanapongsakorn, and C. Charnsripinyo, “Practical real-time intrusion detection using machine learning approaches,”
Computer Communications, vol. 34, no. 18, pp. 2227–2235, 2011.
[15] H. He and E. A. Garcia, “Learning from imbalanced data,” IEEE
Transactions on knowledge and data engineering, vol. 21, no. 9, pp.
1263–1284, 2009.
[16] R. C. Prati, G. Batista, and M. C. Monard, “Evaluating classifiers using
roc curves,” IEEE Latin America Transactions, vol. 2, no. 6, pp. 215–
222, 2008.
[17] Y. S. Abu-Mostafa, M. Magdon-Ismail, and H.-T. Lin, Learning From
Data. AMLBook, 2012.
[18] G. Kirubavathi and R. Anitha, “Botnet detection via mining of traffic
flow characteristics,” Computers & Electrical Engineering, vol. 50, pp.
91–101, 2016.

101
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Performance Evaluation of
Flow Creation Inside an OpenFlow Network
Walber José Adriano Silva

Abstract— A top concern in Software Defined Networking
(SDN) is the management of network flows because of resource
limitation in SDN devices (such as TCAM size) and the signaling
overhead between the control and data plane elements. This work
performs an evaluation of reactive, proactive and active strategies
for creating flows inside an SDN network. The results indicated
a trade-off between memory space utilization and signaling
overhead, where each approach has benefits and drawbacks. The
proactive approach is more suitable when all paths are predicted
with high accuracy, resulting in high memory consumption and
low signaling overhead. When the network requires frequent
adjustments, the reactive strategy is indicated providing a low
memory consumption and high signaling intensive approach.
Finally, the active strategy can be used when memory and
signaling are critical problems because of the median memory
consumption and signaling overhead.
Keywords— OpenFlow Network; Software Defined Networking; Performance Evaluation

I. I NTRODUCTION
Software Defined Networking (SDN) is emerging as new
network paradigm that separates software and hardware roles
in devices (vertical integration), generalizes network devices
and functions, enables programmability of networks, and centralizes network management tasks[1]. The major feature of
SDN is the decoupling between control and data planes. The
centralization logic of SDN controller can allow a consistent
view of the network state, bring programmability to the
network, and also enforce network policies, routing decisions
and forwarding information.
There is some instantiation of the concepts of SDN [2], and
one of them is OpenFlow protocol [3], which is becoming
a standard de facto instance of SDN on the academic and
industry field [4]. In an OpenFlow network, the OpenFlow
switches often are deployed with Ternary Content Addressable Memory (TCAM). TCAM memories are very fast, but
expensive, require much space in the chip of an OpenFlow
switch and have a high energy consumption.
A challenging network management task is the creation of
an efficient quantity of flow inside an OpenFlow network due
to the limitation of the resources (e.g. switches memory) and
the signaling overhead between data and control plane elements (OpenFlow switches and controllers, respectively) [5].
This way, if incoming packets do not found a match pattern
in the OpenFlow switch table (a table miss event), usually,
the default action is to contact the OpenFlow controller to
provide instructions. Because the quantity of the signaling to
create new flows is proportional to the size of the network,
Center of Informatics, Federal University of Pernambuco, Pernambuco-PE,
Brazil, E-mail: wjas@cin.ufpe.br

the overall number of control packets between controller and
switches may become problematic.
For OpenFlow networks, it is an issue to decide where
and when a network flow rule has to be installed. Therefore,
the aim of this paper is to evaluate the performance of flow
creation inside an OpenFlow Network. The main contributions
of this work are the follows:
1) Description and analysis of three algorithms for flow creation inside an OpenFlow Network: reactive, proactive
and active;
2) Performance evaluation of the three algorithms with an
emulation environment;
3) A discussion about the trade-off among OpenFlow rule
installation and the overhead communication between
OpenFlow switches and OpenFlow controller.
The remain of this work is organized as: Section II describes
the relevant works in the field of rule placement problem;
Section III details the three algorithms to be analyzed; Section
IV presents the experiments and description of the results; Section V discusses the trade-off between signaling and memory
utilization in OpenFlow networks; Section VI highlights the
conclusions of this work.
II. R ELATED W ORKS
With regard to reducing the number of rules installed into
the SDN network, the works of Palette [6] and One Big
Switch [7] are proposals that tried to addressed the OpenFlow
switches memory limitation. They considered that the rules to
be installed are non-reducible, so they can not enforce rule
aggregations. Thus, the solutions distributed the routing rules
in the network in such a way that the routing semantics are
maintained, and the network policies are not violated.
The work of [8] also seeks to optimize the placement of
routing rules within an SDN network. It accomplishes this
by minimizing the resources required for the treatment of
network flows. With an algebraic model and using the Integer
Linear Programming, an optimization technique, to express
constraints in the end-to-end routing policy on the network,
the work indicated how to allocate a greater amount of traffic
over memory capacity constraints using the model proposed.
The work also performs comparisons with the solutions Palette
and One Big Switch and found similar values of optimization.
However, it overcomes the previous works in a scenario of
extreme memory shortage, when the SDN controller must be
used to maintain the minimum network operating state, even
if the network performance degradation occurs.
Furthermore, to reduce signaling overhead between OpenFlow switches and OpenFlow controllers, it is necessary a
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prediction, or estimation of the network traffic, to allow rules
installation in advance, and before the traffic ingress into the
network. The accurate achievement prediction requires data
collections and induces signaling messages, which makes it a
difficult task.
For increase the utilization of TCAM space and avoid
TCAM misses, the authors in [9], presented a system that
combines an adaptive heuristic with proactive eviction by
choosing the timeout values of OpenFlow rules. They found
that over particular types of network, with the understanding
of the network traffic, is possible to outperform static timeout
policy (fix value of OpenFlow timeout rules). However, to
increase the utilization of the data plane elements memory, it
requires a heavy signaling overhead to the controller, because
of frequently fetching information about the switches and
flows states.
Thus, a trade-off among rule installation and the signaling
overhead between OpenFlow switches and OpenFlow controller must be made. The work in [5] classified the flow
creation for OpenFlow networks into two categories: reactive,
the rules are created on demand to react upon flow events;
proactive, rules are populated in advance, that way the flow is
created before the packet arrives at an OpenFlow switch port.
Furthermore, the work of [10] already has compared reactive
and proactive approaches. However, one other option to create
flows inside an OpenFlow network is to use the bird’s eye
of SDN to active create network rules when the controller
already discovers the path that the packet will take. Therefore,
no previous works performed evaluation of the three groups
of flow creation (reactive, proactive and active), with regard to
memory capacity and signaling. The following section presents
the descriptions of this three approaches.
III. F LOW CREATION
Before delving into the algorithms, some concepts need to
be defined. An OpenFlow network uses the concept of flow to
carry traffic inside the network. A flow is a sequence of packets
sent from a particular source s to a particular destination d
following a given path [11], where the packets match with the
same fields values of a flow entry.
A path is an ordered sequence of OpenFlow switches and
links from a given origin to the destination. Another concept is
the endpoint. They are places inside an SDN network where
the network operator has some interest for packets to reach
that location. An endpoint (element belong to set O) can be a
host, a switch port connected to a load balancer appliance, the
ingress/egress of the backbone network, and others. Thus, an
endpoint consists of two elements. The first one is the source,
where the packets are matching to belong a specific flow, and
the destination, the place where the packets are released from
the flow. Specifically, this work models an OpenFlow network
as a directed graph (or digraph) G(V, E), where V is a set
of nodes (e.g. OpenFlow switches) and E a set of edges (e.g.
network links).
The topology of the OpenFlow network is assumed to be
known for applying the flow creation algorithms. Thus, the
OpenFlow controller has an instance of the data structure of

Algorithm 1 Reactive flow creation
Input: opi, G
1: s ← get src(opi, G)
2: d ← get dst(opi, G)
3: v ← get switch(opi, G)
4: action ← get next hop(d, v)
5: if F T (v, t) < Cv then
6:
out port ← SW (v, next hop)
7:
match ← M T (s, d)
8:
opo ← create openf low(out port, match, action)
9:
send(opo, v)
10: end if

G. One way to reach that topology information is fetching
OpenFlow switches with control packets to discover the origin
and destiny of the links, switches, and hosts. Once the topology
is known, the problem is to discover the benefits and drawbacks of three algorithms for rule creation inside an OpenFlow
network. The three algorithms to evaluate are: reactive flow
creation; proactive flow creation; active flow creation.
A. Reactive creation
The Reactive flow creation populated the flows on demand
to react upon incoming packet events, OFPT PACKET IN
messages[4]. When a packet that did not match any rule
installed into an OpenFlow Switch, often, the switch enqueues
the packet and informs the controller for a new flow creation.
Afterward, the controller computes the rules to be associated
with the new flow and installs them in the network. Once
the rules are installed, on the switches, packets are dequeued
and forwarded in the network. The freshly installed rules will
then process any subsequent packet of the flow without further
intervention of the controller [5].
Algorithm 1 describes how the SDN controller creates the
flows following the reactive creation logic. The algorithm
extracts from the Packet-In event (opi), the information about
which OpenFlow switch originated the event, the source and
destination for the new flow (lines 1- 3). In line 4, the
function get next hop(•, •) receives the destination and the
identification of the OpenFlow switch, and returns the action
information, which contains the output port and message to
modify the flow table. In line 5, it is verified whether the
OpenFlow switch has the capacity to install a new flow, then
an opo OpenFlow OFPT FLOW MOD packet[4] is sent to the
OpenFlow switch to install the rule with matching, action and
output port information for new flow constructed (lines 6-9).
B. Proactive flow creation
The algorithm to create a new flow with proactive logic is
present in Algorithm 2. Proactive flow creation uses the network topology information of an OpenFlow network (G) and
the set of all endpoints (O). Thus, before a packet, belonging
to a particular flow, arrives at the OpenFlow network, all flow
rules have already been installed into the OpenFlow switches
for that packet.
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Algorithm 2 Proactive flow creation
Input: G,O
1: for (s, d) in O do
2:
path ← shortest path(s, d)
3:
inst ← create openf low instructions(path)
4:
for v in path do
5:
if F T (v, t) < Cv then
6:
if d is connected to v then
7:
out port ← inst[v, d]
8:
else
9:
out port ← inst[v, v +1] {v+1 is the next hop}
10:
end if
11:
action ← f orward to(d, out port)
12:
match ← M T (s, d)
13:
opo ← create openf low(out port, match,
action)
14:
send(opo, v)
15:
end if
16:
end for
17: end for

The algorithm is executed during initialization of the network. It creates OpenFlow rules for each pair source and
destination (s,d) of the set of endpoints O (lines 1-17) using a
shortest path(•, •) function, that return the shortest path between s and d (line 2). Afterward, a dictionary of instructions
is generated to configure the flows for each OpenFlow switch
(line 3) with the function create openf low instructions(•).
Once the controller has the information about the path and
the set of instructions, it sends OpenFlow messages for every
OpenFlow switch of the path (lines 4-16).
In line 5, it is verified whether the OpenFlow switch has
the capacity to install a new flow. Then it is also checked if
d is connected to the current selected switch v (line 6). If
it is the case, the inst dictionary returns the port where d is
connected, otherwise the port of the next hop of the path. With
that all the information for create a flow, an opo OpenFlow
OFPT FLOW MOD packet is sent to the OpenFlow switch v
to install the rule with the match pattern, action and output
port information for a new flow (lines 12-14). The process
of flow creation continues until all the endpoints have rules
installed into the OpenFlow network.
C. Active flow creation
The algorithm for active flow creation has similarities
with the reactive and proactive flow creation. The difference
between active and reactive is that in active algorithm all
OpenFlow Switches receive OpenFlow rules at once, instead of
the reactive algorithm which requires each OpenFlow Switch,
individually, communicate with the controller to create the
new flow. Also, it is important to highlight the difference
between active and proactive. Active does not create rules in
advance. It waits for the packet from source to destination
arrive into one OpenFlow Switch. Then, the switch sent an
OpenFlow message to the controller that process and compute
the path from source to destination for that particular packet.

Algorithm 3 Active flow creation
Input: opi,G,O
1: s ← get src(opi, G)
2: d ← get dst(opi, G)
3: if (s, d) in O then
4:
path ← shortest path(s, d)
5:
inst ← create openf low instructions(path)
6:
for v in path do
7:
if F T (v, t) < Cv then
8:
if d is connected to v then
9:
out port ← inst[v, d]
10:
else
11:
out port ← inst[v, v +1] {v+1 is the next hop}
12:
end if
13:
action ← f orward to(d, out port)
14:
match ← M T (s, d)
15:
opo ← create openf low(out port, match,
action)
16:
send(opo, v)
17:
end if
18:
end for
19: end if

Afterward, the controller sent to all switches in the path new
OpenFlow messages instructing them to create the new flow.
Therefore, the active flow creation algorithm is a mix of
reactive and proactive approaches.
Algorithm 3 describes the active flow creation. The lines 1
and 2 extract the information from source s and destination
d of the opi, OpenFlow packet input event. This information
is used to discover if the pair (s,d) is one of the endpoints
inside the set O. Afterwards, lines 4-18 are used to create the
flow for each OpenFlow switch in the path between source and
destination, in the same way of the proactive flow creation.
D. Numerical analysis
This subsection analysis the aforementioned algorithms. In
the first moment, we derive an analytic model to calculate the
number of update messages (signaling packets). Subsequently,
it is presented the numerical evaluation of the memory utilization.
The reactive creation requires the OpenFlow switch to send
and receive control information to the SDN controller. Because
of it, the number of signaling messages is 2n, where n is
the number of the next hop element in network flow path
P (s, d). To the active flow creation, the first packet of the
flow is sent to the controller. The controller decides the set
of OpenFlow switches that belong to the flow path between
source and destination of the packet. Then, each switch in this
path receives one control packet for creation of the new flow.
Considering the first message received by the controller, the
exact number of signaling messages are n + 1, where n is
the number of the switches in the path P (s, d). Finally, for
proactive strategy all rules are created in advance for each
OpenFlow switch, which requires n signaling messages.
With regard to analytical modeling, the OpenFlow switch
memory required to install the flows inside the OpenFlow
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network, the memory utilization is proportional to the number
of flows in a specific moment in time of the network for
reactive and active algorithms. And the quantity of flows is
related to the number of endpoints in a particular moment of
time, or O(t). However, for the proactive approach, it creates
all possible flows in advance, the utilization of memory has a
fix consumption that depends on the number of endpoints to be
connected, or O (set of endpoints). Therefore, for reactive and
active algorithms requires at most the same memory utilization
of the proactive algorithm, ||O(t)|| ≤ ||O||.
Considering d the number of default OpenFlow rules required to operate the OpenFlow network (e.g. rules to send the
packet to the controller for treatment of a missing matching
event), v number of switches in the OpenFlow topology, and
path(•, •) a function that generates a path from source to
destination. The generalization of the memory utilization for
asymmetric traffic network paths is given by:

Fig. 1.

The representation of Abilene topology.

Fig. 2.

The trip time of the first packet to create OpenFlow rules.

O(t)

U (t) = d ∗ v +

X

(||path(src, dst)|| + ||path(dst, src)||)

(src,dst)

When the network traffic follows symmetric paths inside
an OpenFlow network, or in other words, all packets from
source to destination also travel back through the same path,
the memory utilization can be simplified to:
O(t)

U (t) = d ∗ v + 2

X

||path(src, dst)||

(src,dst)

IV. P ERFORMANCE E VALUATION
A. Virtual Environment
To investigate the three flow creation algorithms, two computers were used. The first computer was a dedicated machine
with Ubuntu 16.04 LTS, 8 GB of RAM and 8 CPU core with
a clock of 2.20 GHz, and it was used to be the controller.
The second computer has a 3 GB of RAM machine, with
CPU clock of 2.4 GHz and Ubuntu version 14.04.4 LTS, and
it executed the Mininet [12] for the network emulation environment. A physical Ethernet cable of 100Mbps in crossover
mode connected the two computers.
B. Case study - Abilene topology
A realistic topology is adopted to evaluate the three strategies. The topology was extracted from Internet Topology Zoo1
dataset [13]. The 2005’ Abilene topology was selected to
apply the experiments. Figure 1 depicts the Abilene topology
representation. This topology has 11 nodes and 14 links and
was reproduced inside the Mininet emulation environment.
The 2005’ Abilene topology was used to investigated the
effect of signaling overhead for reactive and active approaches.
The metrics trip time and memory utilization were investigated
based on the percentage of endpoints connected in the network.
1 An ongoing project that collects network topologies information from
around the world.

1) Trip time: it is defined as the time for the first packet
travels the path from a source to the destination, and also includes the time for creation OpenFlow rules in every switches
that belongs to that path. The goal here is to analyze the impact
of signaling overhead into the trip time of the first packet that
creates a flow. For this purpose, the experiments used Internet
Control Message Protocol (ICMP) packets from an endpoint
(a host source) to another endpoint (a host destination). To
avoid additional latency during the experiments, caused by
Address Resolution Protocol (ARP) resolution, we guaranteed
that hosts already had discovered all other hosts, and then they
did have information about the MAC addresses of each other.
The experiments consisted of making one host to send an
ICMP packet to another host n hops away. The longest path
size in Abilene topology is n = 11 hops, where one OpenFlow
switch is visited at least once. After the measurement of the
trip time was done, the experiment waits for the timeout of
the flow to be reachable and repeats the process. For the three
algorithms, it was collected more than 30 times the value of the
trip time between endpoints, computed the average trip time,
and applied the confidence interval with 95%. The results are
presented in Figure 2.
2) Memory utilization: It was randomly selected a certain
percentage of the available hosts (endpoints) and measured
the number of rules installed into the OpenFlow Switches.
Because the number of endpoints depends on a particular
time of the network, the experiments were repeated 300 times
for each percentage of endpoints in use. Afterward, it was
measured the average of the number of rules installed and
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depends on the number of elements that are being connected
in the network for a given instant of time.
VI. C ONCLUSION
Based on the achieved results, the proactive solution is
more indicated for the treatment of flows that requires low
latency (for example, real time traffic), for a few number
of endpoints (memory limitation) or when the traffic flow is
previously known. The reactive and active algorithms reduce
the utilization of memory when compared with the proactive
approach, since they can dynamically adapt to network traffic,
but are signaling intensive, which could consume a lot of the
SDN controller resources (e.g. CPU). Moreover, the active
algorithm requires less time for flow creation than the reactive
approach.
Fig. 3.

Total number of configured flow entries.

estimated the confidence interval with 95%. The results are
plotted in Figure 3. The reactive and active strategies are statistical equivalent when considering the percentage of endpoints
connected, and them are only equals to proactive strategy when
all (100%) endpoints are required to be connected.
V. D ISCUSSION
Considering the signaling requirements to install the OpenFlow rules, Figure 2 indicates that reactive and active algorithms increase the latency for the first packet of a flow. The
reactive algorithm is more critical than the active approach
when the number of hops crossed by the packet increases
because the reactive algorithm uses the controller for flow creation intensively, as indicated and predicted by our numerical
analysis of the number of signaling messages. Furthermore,
the proactive algorithm keeps the trip time of the first packet
minimal, because when a packet arrived into one of the
OpenFlow Switches, it has already installed the rules for that
traffic flow.
With regard to memory utilization, Figure 3 presents the
results for the number of flows entries used for a given
percentage of connected hosts in the topology adopted. As
expected, the proactive algorithm requires high values of
switches memory utilization to keep the endpoints full connected, even if there are no network traffic for a given rule.
Hence, proactive strategy can not be adopted to connect all
endpoints when a network operator is dealing with a medium
or large sized network, because it is not feasible to install all
possible flows between endpoints inside the data plane.
One drawback of the reactive and active flow creation
algorithms is the duration of time the rule has to be inside
an OpenFlow switch. To avoid rules that are no longer useful,
the authors of [9] investigated the values for the timeout in
an OpenFlow network, and they suggested that a dynamic
policy has to be adopted to choose the proper timeout value.
This decision has to include the current memory utilization,
flow state, network traffic, controller capacity and data plane
element location [9], [14], [15]. The memory limitation of the
OpenFlow switches impose a network management challenge,
and the memory consumption for reactive and active strategies
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Análise do Comportamento Estocástico do
Algoritmo KLMS para um Sinal de Entrada
Correlacionado
Wemerson D. Parreira, Márcio H. Costa e José C. M. Bermudez

Resumo— O algoritmo Kernel Least-Mean-Square (KLMS)
é um algoritmo popular para filtragem adaptativa não-linear
devido à sua simplicidade e robustez. Em filtragem adaptativa
baseada em kernel com modelos de ordem finita as estatı́sticas do
sinal de entrada do filtro linear dependem do kernel e dos seus
parâmetros, assim como da polı́tica de atualização do dicionário
de vetores de entrada que define o espaço de Hilbert em que o
filtro opera. A existência de relações altamente não-lineares entre
os parâmetros do filtro adaptativo e os critérios de desempenho
faz do projeto desses filtros uma tarefa quase impossı́vel sem
a ajuda de modelos analı́ticos que prevejam seu desempenho.
Análises do comportamento estocástico do KLMS já foram
realizadas considerando dicionários fixos e dicionários variáveis
sob a consideração de que a sequência temporal dos vetores de
entrada é estatisticamente independente. Este trabalho estuda
o comportamento médio do vetor de coeficientes adaptativos do
KLMS com kernel Gaussiano para dicionários variáveis e vetores
de entrada correlacionados no tempo.
Palavras-Chave— Filtragem adaptativa, kernel least-meansquare (KLMS), sistema não-linear, entrada correlacionada.
Abstract— The Kernel Least-Mean-Square (KLMS) algorithm
is a popular algorithm for adaptive nonlinear filtering due to
its simplicity and robustness. In kernel-based adaptive filtering
with finite order models, the statistics of the linear filter depend
on the kernel and its parameters, as well as, on the input vector
dictionary update rule that defines the Hilbert space in which the
filter operates. The existence of the highly nonlinear relationships
between the adaptive filter parameters and the performance
criteria makes the design of these filters an almost impossible
task without the help of analytical models that predict their
performance. Theoretical analyses of the stochastic behavior
of the KLMS have already been performed assuming fixed
dictionaries and variable dictionaries under the consideration
that the temporal sequence of the input vectors is statistically
independent. This paper studies the KLMS mean-weight behavior with Gaussian kernel for variable dictionaries and timecorrelated input vectors.
Keywords— Adaptive filtering, kernel least-mean-square
(KLMS), nonlinear system, correlated input-signal.

I. I NTRODUÇ ÃO
Aplicações práticas em diversas áreas como comunicações e
engenharia biomédica requerem um processamento não linear
dos sinais. Métodos de estimação não linear baseados em
kernels têm se popularizado nas últimas décadas [1], [2]. Recentemente, os filtros adaptativos baseados em kernel têm sido
Wemerson D. Parreira, Márcio H. Costa e José C. M. Bermudez, Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica, Univ. Federal de Santa Catarina,
Florianópolis-SC, Brasil, E-mails: wemerson.d.p@ufsc.br, costa@eel.ufsc.br e
j.bermudez@ieee.org. Este trabalho foi parcialmente financiado pela CAPES
(41001010005P1-PNPD) e pelo CNPq (304867/2015-2 e 307071/2013-8).

reconhecidos como uma das melhores soluções para problemas
de estimação não linear em tempo real. Sua popularidade
baseia-se no mapeamento do espaço de sinais de entrada
para um espaço de Hilbert definido por kernel reprodutivo
(Reproducing Kernel Hilbert Space – RKHS), mapeamento
esse que permite o uso de estruturas lineares na solução
de problemas não lineares. Uma visão geral dos algoritmos
de filtragem adaptativa baseada em kernel é apresentada em
[3]. A Figura 1 mostra um diagrama em blocos tı́pico de
problemas de estimação não linear baseada em kernel. Nessa
z(n)
+ d(n)
Sistema Não-Linear

+

u(n)
U →H

κω (n)

α(n)

+ e(n)

ˆ
d(n)
−

Algoritmo Adaptativo

Fig. 1.

Estimação de sistemas utilizando algoritmos KAF.

figura, U ⊆ Rq é o espaço dos vetores de entrada u(n),
κ : U ×U → R é o kernel que define o RKHS H induzido pelo
produto interno h·, ·iH , d(n) é a soma do sinal a ser estimado
com um ruı́do aditivo z(n) de média zero e descorrelacionado
de qualquer outro sinal.
O teorema da representação [1] estabelece que a
função
ψ(.) que minimiza o erro quadrático da estimação
PN
2
n=1 [d(n) − ψ(u(n))] , dados N vetores de entrada u(n)
e saı́das desejadas d(n), pode ser escrita P
como uma expansão
N
em termos de funções kernel ψ(.) =
n=1 αn κ(., u(n)).
O Problema se reduz então a determinar o vetor α =
[α1 , . . . , αN ]> que minimiza kd−Kαk2 , em que K N ×N é a
matriz Gram com (n, `)-ésima entrada dada por κ(u(n), u(`))
e d = [d(1), . . . , d(N )]> . Note que neste caso a ordem do
problema, e consequentemente a ordem do filtro adaptativo,
cresce com o número N de observações do sinal de entrada
u(·). Tal situação inviabiliza a aplicação dessa metodologia
na resolução de problemas em tempo real. Uma forma de
contornar essa limitação é utilizar modelos de ordem limitada
da forma
M
X
ψ(.) =
αm κ(., u(ωm ))
(1)
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em que M funções kernel {κ(., u(ωm ))}M
m=1 compõem o
dicionário D de dimensão M , em que ωj , j = 1, . . . , M
formam um subconjunto de {1, 2, . . . , N } correspondendo aos
ı́ndices temporais dos M < N vetores de entrada escolhidos
para compor o modelo (1). Algoritmos adaptativos baseados nessa formulação incluem o Kernel Least-Mean-Square
(KLMS) [4], objeto deste estudo, o Kernel Recursive-LeastSquares (KRLS) [5], o KLMS normalizado (KNLMS) e o
Kernel Affine Projection (KAPA) [6], [7].
Além da escolha da ordem M do modelo, o dicionário pode
ser estático, se um conjunto fixo de vetores for escolhido, ou
dinâmico, se o dicionário for atualizado a intervalos temporais
pré-definidos. O segundo caso é especialmente importante nos
casos de dicionários pequenos ou de sinais não estacionários.
O comportamento estocástico do algoritmo KLMS com
ordem finita foi analisado em [8] para sequências de entrada
compostas por vetores u(n) Gaussianos, identicamente distribuı́dos e independentes (i.i.d.), e com dicionário dinâmico.
Em [9] o comportamento do KLMS foi estudado no caso
de emprego de um dicionário pré-projetado e fixo durante a
operação. Essa análise foi depois estendida para o caso de
sinais e coeficientes complexos em [10].
Este trabalho avança no estudo do comportamento do algoritmo KLMS ao considerar a importante implementação
com dicionário dinâmico e sequência de entrada composta
por vetores u(n) Gaussianos e correlacionados no tempo,
situação ainda não estudada na literatura. São determinadas as
expressões analı́ticas das matrizes de correlação necessárias
para o estudo do comportamento médio dos coeficientes
adaptativos. Resultados numéricos de simulação Monte Carlo
ilustram a acurácia do novo modelo na previsão do comportamento do algoritmo durante o transitório e em regime
permanente.
II. C ONSTRUÇ ÃO DO D ICION ÁRIO
Diferentes métodos podem ser empregados para selecionar
um conjunto esparso dos vetores de entrada para compor
o modelo (1). Algumas dessas técnicas estão descritas em
[3], [11]. Uma técnica popular por ser eficaz e de baixa
complexidade emprega a função coerência. Por essa regra, uma
função kernel κ(., u(`)) é inserida no dicionário se
max|κ(u(`), u(ωj ))|≤ ε0
j

(2)

em que ε0 determina a coerência do dicionário1 . Neste trabalho
consideramos a utilização da coerência para a definição da
dimensão M do dicionário e para sua inicialização. Durante a
operação o dicionário é atualizado a cada iteração utilizando
uma linha de retardo. Assim, na k-ésima iteração D(k) =
{κ(·, u(k − 1)), . . . , κ(·, u(k − M ))}.
III. A N ÁLISE DO E RRO Q UADR ÁTICO M ÉDIO
Considere o problema descrito na Figura 1 de estimação do
sinal de saı́da de um sistema não linear usando o modelo de
ordem finita (1) baseado no kernel Gaussiano:


κ(u, u0 ) = exp −ku − u0 k22 /2ξ 2
(3)
1 Mostra-se

em [7] que essa regra leva a um dicionário de dimensão finita.

em que ξ ∈ R∗+ é o parâmetro do kernel, u, u0 ∈ U ⊆ Rq
e k.k2 é a norma Euclidiana. O ambiente é assumido estacionário, significando que ψ(u(n)) é estacionário para u(n)
estacionário. Essa condição é satisfeita por vários sistemas
não lineares usados para modelar situações práticas, tais como
sistemas sem memória, Wiener e Hammerstein [8]. A entrada
do sistema é uma sequência de vetores u(n) Gaussianos, identicamente distribuı́dos e com matriz de correlação Ruu,` =
E{u(n) u> (n − `)}.
Seja κω (n) o vetor de funções kernel no instante n, isto é,
κω (n) = [κ (u(n), u(ω1 )) , . . . , κ (u(n), u(ωM ))]>

(4)

em que κ(., u(ω m )) é a m-ésima função que forma o dicionário e u(n) 6= u(ωm ). Da Figura 1 e do modelo (1), a
estimativa da saı́da desejada é
ˆ = α> (n) κω (n)
d(n)

(5)

em que α(n) = [α1 (n), . . . , αM (n)]> . O correspondente erro
de estimação é definido como:
ˆ
e(n) = d(n) − d(n).

(6)

Elevando ao quadrado ambos os lados de (6) e calculando o
valor esperado E{·} condicionado em α(n) = α obtém-se a
já conhecida expressão para o erro quadrático médio (meansquare error – MSE)
Jmse (n) = E{e2 (n)}
>
= E{d2 (n)} − 2 p>
κd α + α Rκκ α

(7)

em que Rκκ = E{κω (n) κ>
ω (n)} é a matriz de correlação do
vetor de entrada do filtro adaptativo, e pκd = E{d(n) κω (n)}
é o vetor de correlação cruzada entre κω (n) e d(n). Assumindo que Rκκ é definida positiva, o vetor de coeficientes
ótimo é dado por
(8)
αopt = R−1
κκ pκd
denominado solução de Wiener. O correspondente erro
quadrático médio mı́nimo (MMSE) para uma entrada κω (n)
é
−1
Jmin = E{d2 (n)} − p>
(9)
κd Rκκ pκd .
Assim, para determinar a solução de Wiener αopt é necessário
determinar a matriz Rκκ , considerando as propriedades estatı́sticas de u(n) e da função kernel utilizada κ(·, ·).
A. Matriz de correlação – Rκκ
Diferentemente da análise em [8] para uma entrada i.i.d.,
no caso estudado aqui os elementos de Rκκ são afetados pela
correlação entre a entrada u(n) e cada elemento {u(ωm )}M
m=1
do dicionário.
A matriz Rκκ tem componentes dadas por:
(
E{[κω (n)]2i },
i=j
[Rκκ ]i j =
(10)
E{[κω (n)]i [κω (n)]j }, i 6= j
em que 1 ≤ i, j ≤ M . Para o cálculo dos valores esperados
em (10) usam-se as seguintes expressões na forma quadrática:
ku(n) − u(ωi )k22 = y >
2 Q2 y 2

ku(n) − u(ωi )k22 +ku(n) − u(ωj )k22 = y >
3 Q3 y 3 , com i 6= j
(11)
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em que
y 2 = u> (n) u> (ωi )

>
(12)

>
y 3 = u> (n) u> (ωi ) u> (ωj )
e

Q2 =

I
−I

−I
I





2I
Q3 =  −I
−I

−I
I
O


−I
O  (13)
I

em que I é a matriz identidade (q×q) e O é a matriz nula (q×
q). Usando a função geradora de momentos ψz (s) da forma
quadrática z = y > Q y, a partir de [12, p. 100], em que y
é um vetor de variáveis aleatórias com distribuição Gaussiana
de média µy e matriz de covariância Σyy = E{(y − µy )(y −
µy )> }, obtém-se:
ψz (s) = E{esz } = det{I − 2 s Q Σyy }−1/2


−1
−1
× exp (−1/2)µ>
µy
yy Σyy (I − 2 s Q Σyy )

[µk (n)]` = [E{κω (n)}]` = E{κ(u(n), u(n − `))}


−1
1
G
Σ
µ
= det{G` }−1/2 exp − µ>
` y 2 y 2 ,`
y2
2 y2
(15)
em que G` = I − 2 s Q2 Σy2 y2 ,` e s = −1/2ξ 2 . A `-ésima
matriz de correlação correspondente é:


Ruu,0 Ruu,`
Ry2 y2 ,` =
(16)
RH
Ruu,0
uu,`
em que Ruu,p = E{u(n) u> (n − p)}, com p = 0, . . . , M e
RH = (R∗ )> . A partir deste ponto usa-se simplesmente Ruu
para denotar Ruu,0 .
Assim, para determinar Σy2 y2 ,` é necessário obter a expressão de Ruu,` (q × q) que é dada por:


ruu (`)
. . . ruu (` + q − 1)


..
..
..
Ruu,` = 
.
.
.
.
...

IV. A N ÁLISE DO C OMPORTAMENTO T RANSIT ÓRIO DO
V ETOR DE E RRO NOS C OEFICIENTES : M ODELO DE
P RIMEIRA O RDEM
A equação de atualização dos coeficientes do algoritmo
KLMS para o sistema apresentado na Figura 1 é [3]

(14)

Fazendo u(ω` ) = u(n − `), pode-se obter o `-ésimo
elemento do vetor de valores esperados de κω (n),

ruu (` − q + 1)

e h = |` − p|. Em (18), cada matriz Σyβ yβ é uma matriz
de covariância de dimensão (βq × βq) do vetor y β , I β
é uma matriz identidade de dimensão (βq × βq) e det{·}
denota o determinante de uma matriz. Para vetores de entrada
{u(n)}∞
n=0 com média nula, as expressões para se obter
(i, j)-ésima componente da matriz de autocorrelação Rκκ se
reduzem a:
(

−1/2
det I 2 − 4 s Q2 Ry2 y2 ,i
,i=j
[Rκκ ]ij =
(20)

−1/2
det I 3 − 2 sQ3 Ry3 y3 ,ij
, i < j.

ruu (`)

(17)
Note que para ` 6= 0 a matriz Ruu,` não é simétrica.
Finalmente, com um procedimento análogo ao usado para
obter (15) a partir de (14) e da simetria da matriz Rκκ definida
em (10) pode-se obter a (i, j)-ésima componente da matriz
Rκκ , que é:


−1/2

det Gh0


i

−1

0
 × exp − 1 µ>
G
Σ
µ
, i=j
y
y
,i
y
y
i
2 2
2
2
2
[Rκκ ]ij =
 00 −1/2

det Ghi j


i

−1

00

× exp − 21 µ>
G
Σ
µ
y
y
,i
j
y3 , i < j
y3
ij
3 3
(18)
em que G0i = I 2 −4 s Q2 Σy2 y2 ,i , G00ij = I 3 −2 sQ3 Σy3 y3 ,ij
com


Ruu Ruu,` Ruu,p
Ruu Ruu,h 
Ry3 y3 ,`p =  RH
(19)
uu,`
H
RH
R
R
uu
uu,p
uu,h

α(n + 1) = α(n) + η e(n) κω (n).

(21)

Definindo-se v(n) = α(n) − αopt obtém-se a equação para
atualização do vetor de erro nos coeficientes
v(n + 1) = v(n) + η e(n) κω (n).

(22)

De (5), (6) e da definição de v(n), o erro é dado por
>
e(n) = d(n) − κ>
ω (n) v(n) − κω (n) αopt

(23)

e o erro da estimação ótima é
e0 (n) = d(n) − κ>
ω (n) αopt .

(24)

Substituindo (23) em (22) obtém-se:


v(n + 1) = v(n) + η d(n) κω (n) − η κ>
ω (n) v(n) κω (n)


− η κ>
ω (n) αopt κω (n).
(25)
A. Hipóteses estatı́sticas simplificadoras
Hipóteses simplificadoras são necessárias para que seja
matematicamente possı́vel um estudo do comportamento estocástico do vetor de erro nos coeficientes. Uma importante
hipótese usada nessa e em outras análises de comportamento
estocástico de algoritmos adaptativos é que κω (n)κ>
ω (n) é
estatisticamente independente de v(n). Essa hipótese, detalhadamente justificada em [13] e denominada modified independence assumption (MIA), tende a ser menos restritiva que
a hipótese de independência clássica [14].
Outras hipóteses estatı́sticas simplificadoras são apresentadas em diferentes partes deste trabalho. Essas premissas são
declaradas e discutidas à medida que forem aplicadas para
facilitar a compreensão.
B. Comportamento médio do vetor de erro nos coeficientes
Calculando o valor esperado em ambos os lados de (25) e
usando MIA obtém-se o comportamento médio do vetor de
erro nos coeficientes para o algoritmo KLMS:
E{v(n + 1)} = (I − η Rκκ ) E{v(n)}

(26)

em que Rκκ é dada por (18) (ou (20) para o caso da sequência
{u(n)}∞
n=0 ter média nula).

109
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V. R ESULTADOS

0.35

Um exemplo para verificar a eficiência do modelo analı́tico
do comportamento estocástico do algoritmo KLMS quando
submetido a uma entrada correlacionada é apresentado nesta
seção. Este problema foi adaptado de [15]. Aqui o sinal de
entrada é uma sequência de vetores, gerados a partir de um
processo autorregressivo (AR) de primeira ordem
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0

Simulações de Monte Carlo
Modelo Teórico [8]
Novo Modelo Teórico
Valor Ótimo

0.05

0.1

2 Essa técnica já foi empregada em outros trabalhos tais como em [16], [15],
[8] produzindo bons resultados.
3 Para o cálculo do MMSE a partir de (9), E{d2 (n)} foi obtida usando (29)
e um procedimento análogo ao usado para calcular Rκκ e pκd . Em casos
em que a não linearidade é desconhecida podem ser utilizadas as estimativas
de pκd e E{d2 (n)}.

5.5

Fig. 2. Comportamento da norma do vetor de erro nos coeficientes. A
curva contı́nua em azul representa as 100 realizações de Monte Carlo, a curva
tracejada em preto representa o modelo KLMS dado por [8] e a curva tracejada
em vermelho representa o novo modelo proposto.
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Fig. 3.
Comportamento do vetor de coeficientes. A curva contı́nua em
vermelho representa o comportamento das componentes do vetor αopt , a curva
contı́nua em azul as 100 realizações de Monte Carlo, em preto tracejado o
modelo KLMS dado por [8] e em tracejado vermelho o novo modelo proposto.

na Fig. 4 e o comportamento do vetor de coeficientes é
apresentado pela Fig. 5. A simulação do comportamento
estocástico do KLMS apresentado nas Fig. 4 e 5 foi obtida a
partir de 100 realizações de uma simulação de Monte Carlo.
Novamente, o modelo deduzido aqui apresentou uma acurácia
maior que a apresentada em [8].
0.6
Simulações de Monte Carlo
Modelo Teórico [8]
Novo Modelo Teórico

0.5

0.4
|| v || 2

Após alguns testes foram selecionados os parâmetros para
ilustrar a acurácia do novo modelo. O nı́vel de coerência ε0 =
0, 1 para (2) e parâmetro do kernel ξ ∈ {0, 3, 0, 5}. O passo
de adaptação foi escolhido para prover uma aprendizagem
lenta. O dicionário possui dimensão fixa M obtido a partir
da média de Mi s dicionários gerados em 500 realizações de
Monte Carlo (para satisfazer o nı́vel de coerência ε0 = 0, 1)
Os dicionários são atualizados a cada interação utilizando
linha de retardo2 , ou seja, na k-ésima iteração D(k) =
{κ(., u(k − 1)), . . . , κ(., u(k − M ))}. O vetor de coeficientes
α foi inicializado em [0 0 . . . 0]> .
A Fig. 2 apresenta o comportamento da norma Euclidiana
do vetor de erro nos coeficientes para 100 realizações de
uma simulação de Monte Carlo, para o modelo do algoritmo
KLMS derivado em [8] e para o novo modelo considerando
a tripla de valores: η = 10−4 , ξ = 0, 5 e M = 5.
Neste exemplo, o vetor de coeficientes ótimos é αopt =
[0, 2041 0, 0911 0, 1375 0, 1324 0, 1671]> . O valor do erro
mı́nimo (9) é Jmin (0, 5; 5) = −16, 5 dB3 . A Fig. 3 apresenta
o comportamento do vetor de coeficientes para {αi }4i=1 . É
possı́vel notar pelas Fig. 2 e 3 uma maior acurácia do modelo
dado por (18) e (26), em comparação com o modelo apresentado em [8] para o comportamento médio dos coeficientes.
Usando η = 2 × 10−4 , ξ = 0, 3 e M =
8, o vetor de pesos ótimos obtido é αopt
=
[0, 2270 0, 1439 0, 1933 0, 1909 0, 1959 0, 1988 0, 2182]> e
o MMSE Jmin (0, 3; 8) = −15, 9 dB. O comportamento da
norma Euclidiana do vetor erro nos coeficientes é apresentado

5

0.05

em que b0 = [−0, 1454 − 0, 3862]> , b1 = [1, 3162 −
0, 7965]> , b2 = [0, 1354 0, 4178]> e b3 = [0, 8199 −
0, 8544]> , s = [0, 863 0, 9873 0, 2756 0, 7662]> . O sinal desejado não linear d(n) foi corrompido por um ruı́do Gaussiano
branco z(n) com média nula e variância σz2 = 10−6 ,
d(n) = ϕ(n) + z(n).

0.18

0.1

(27)

em que a = 0, 5, ηu (n) é um sinal Gaussiano branco tal que
2
σu2 = 1 e a sequência de entrada {u(n)}∞
n=0 ∈ R , u(n) =
[u(n) u(n − 1)]> . O sistema não linear que será estimado é
dado por:


3  i+1
X
ku(n − i) − bi k22
1
(28)
exp
ϕ(u(n)) =
2
[s]2i+1
i=0

0.2

α3

u(n) = a u(n − 1) + ηu (n)
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Fig. 4. Comportamento da norma do vetor de erro nos coeficientes. A
curva contı́nua em azul representa as 100 realizações de Monte Carlo, a curva
tracejada em preto representa o modelo KLMS dado por [8] e a curva tracejada
em vermelho o novo modelo proposto.
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Fig. 5.
Comportamento do vetor de coeficientes. A curva contı́nua em
vermelho representa as componentes do vetor αopt , a curva contı́nua em azul
as 100 realizações de Monte Carlo, em tracejado preto o modelo KLMS dado
por [8] e em tracejado vermelho o novo modelo proposto.


−1/2
ai+1 exp s0i kbi k22 det I 3 − 2 W Ry03 y03 ,i `



−1
1
× exp − r > Ry03 y03 ,i ` I 3 − 2 W Ry03 y03 ,i `
r
2
(33)

×10 5

0.2

0.1

3
X
i=0

8

0.3

0.15
α6

[pκd ]` =

0.1

0.2

0

componente do vetor de correlação cruzada:

0.2
0.15

em que a matriz de correlação Ry03 y03 ,i ` é calculada de maneira
análoga à (19), que é:


Ruu
Ruu,i Ruu,m
Ruu
Ruu,h0 
Ry03 y03 ,i ` =  R>
(34)
uu,i
>
>
Ruu,m Ruu,h0
Ruu
com h0 = |i − `|.
A partir de [17] é possı́vel obter cada matriz Ruu,p , com
p = 1, . . . , M . Isso conclui os cálculos necessários para
obtenção de pκd usado em (8).

VI. C ONCLUS ÕES

R EFER ÊNCIAS

A análise do transitório bem como do regime permanente
para o comportamento médio do vetor de coeficientes adaptativos do KLMS com kernel Gaussiano para uma entrada
correlacionada no tempo e dicionários variáveis foi apresentada neste trabalho. Uma expressão analı́tica para a matriz de
correlação Rκκ quando o dicionário é atualizado utilizando
linha de retardo permitiu uma melhor estimativa do comportamento do vetor peso nos coeficientes em relação ao derivado
em [8]. As simulações de Monte Carlo ilustram a acurácia do
modelo analı́tico proposto.
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Análise de Transiente do Algoritmo ℓ0-sign-LMS
Leonardo O. Santos1 , Diego B. Haddad2 , Mariane R. Petraglia1

Resumo— Sistemas esparsos são comuns nas mais
diversas áreas de aplicação da filtragem adaptativa,
dentre elas controle, engenharia biomédica e cancelamento de eco. Algoritmos capazes de usar essa propriedade para acelerar a convergência e/ou melhorar
o erro em regime permanente vêm ganhando cada vez
mais destaque na comunidade acadêmica. Motivado por
tais experiências, este trabalho apresenta uma análise
teórica dos desempenhos em transiente e em regime
permanente do algoritmo algoritmo ℓ0 -sign-LMS, o qual
apresenta as propriedades de convergência desejadas
para sistemas esparsos, além de robustez a ruı́do impulsivo e reduzida complexidade computacional. A análise
é efetuada através do cálculo recursivo da matriz de
autocorrelação dos desvios dos coeficientes, sendo assumidas algumas suposições comuns na literatura, mas
não a hipótese muito frequente de que o sinal de entrada
é branco. Ao final, são apresentados os resultados de
diversas simulações para avaliar a acurácia do modelo
estocástico proposto.
Palavras-Chave— filtragem adaptativa, cálculo recursivo da matriz de autocorrelação dos desvios, ℓ0 sign-LMS, identificação de sistemas esparsos, análise de
transiente.
Abstract— Sparse systems are common in the most
diverse areas of application of adaptive filtering, including control, biomedical engineering and echo cancellation. Algorithms capable of using this property
to accelerate convergence and/or improve steady state
error are gaining increasing prominence in the academic community. Motivated by these experiences, this
work presents a theoretical analysis of the transient
and steady-state performances of the ℓ0 -sign-LMS algorithm, which presents the desired convergence properties for sparse systems, as well as robustness to impulsive noise and reduced computational complexity. The
analysis is performed through the recursive calculation
of the autocorrelation matrix of the coefficient deviations, adopting some assumptions commonly used in the
literature, but not the very frequent hypothesis that
the input signal is white. At the end, several simulation
results are presented to evaluate the performance of the
proposed stochastic model.
Keywords— Adaptive filtering, recursive autocorrelation matrix calculation, ℓ0 -sign-LMS, sparse system
identification, transient analysis.

coeficientes fixos, a saber: não é necessário um conhecimento prévio das caracterı́sticas do sinal de entrada (ou
do sistema envolvido) e também podem ser empregados
para modelagem ou equalização de sistemas variantes no
tempo.
A Figura 1 mostra a estrutura de um algoritmo adaptativo (aplicado à identificação de sistemas, foco deste
artigo), cujos coeficientes do filtro de comprimento N
podem ser coletados no vetor w(k) definido por:

T
w(k) , w0 (k) w1 (k) . . . wN −1 (k) ,
(1)

sendo a saı́da do filtro adaptativo no instante k definida
por y(k) , wT (k)x(k), com o vetor de entrada x(k) de
T
finido por x(k) = x(k) x(k − 1) . . . x(k − N + 1) .
Após um número suficiente de iterações, é esperado que
y(k) seja similar ao valor de referência d(k) = (wo )T x(k)+
ν(k), sendo wo o vetor que contém os coeficientes a
serem identificados e ν(k) um ruı́do somado ao sinal de
referência, geralmente atribuı́do a erros de medição e/ou
de modelagem.
ν(k)
wo

+

w(k)

d(k)
−+
y(k)
e(k)

x(k)

Fig. 1.

Diagrama de blocos de um filtro adaptativo.

A atualização dos coeficientes de um filtro adaptativo
costuma ser regida pelo cálculo do gradiente de uma
função custo estocástica, o qual é capaz de fornecer
a direção de atualização. Portanto, podemos escrever a
equação de atualização de diversos algoritmos de filtragem
adaptativa na seguinte forma:
w(k + 1) = w(k) − β

I. Introdução
As técnicas de filtragem adaptativa apresentam diversas
aplicações, dentre as quais importa destacar: engenharia
biomédica, equalização de canais, cancelamento de eco e
identificação de sistemas [1]. Filtros adaptativos apresentam duas grandes vantagens com relação a filtros com
1 CEFET-RJ. 2 PEE/COPPE/UFRJ. E-mails: leo 08@poli.ufrj.br,
diego@pads.ufrj.br, mariane@pads.ufrj.br

∂F[e(k)]
,
∂w(k)

(2)

[e(k)]
onde ∂F
∂w(k) é o vetor gradiente da função F[e(k)] e β é o
passo de aprendizagem empregado para evitar saltos muito
grandes durante o processo de aprendizagem do filtro,
fazendo com que o algoritmo convirja sem experimentar
oscilações capazes de degradar seu desempenho.
Vale notar que para se chegar na equação do algoritmo
LMS, a partir da Equação (2), basta tomar como função
custo o erro instantâneo quadrático: F[e(k)] = e2 (k). É
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sabido, entretanto, que na presença de ruı́do impulsivo,
os coeficientes adaptativos costumam sofrer grandes perturbações, desviando-se da solução ótima. Uma solução
para reduzir este problema é tomar como função custo
o módulo do erro (F[e(k)] = |e(k)|), e não seu valor
quadrático, obtendo-se a seguinte equação de atualização
dos coeficientes:
w(k + 1) = w(k) + βsign[e(k)]x(k),

(3)

a qual implementa o algoritmo conhecido como sign-LMS
[2], [3].
II. Identificação de Sistemas Esparsos
Desde o inı́cio dos anos 2000, muitos autores notaram
que sistemas reais, recorrentemente, apresentam respostas
ao impulso esparsas (ou seja, possuem muitos coeficientes
de magnitude nula ou quase nula), sendo tais respostas ao
impulso comuns em aplicações como canais de transmissão
de televisão digital e cancelamento de eco [4].
Por se tratar de uma propriedade recorrente, a capacidade de incorporá-la no processo de aprendizagem do
filtro adaptativo vem ganhando notoriedade por acelerar a convergência dos algoritmos e/ou diminuir o erro
quadrático médio em regime permanente. Como nenhum
dos algoritmos tradicionais da famı́lia LMS fazia uso dessa
propriedade na identificação de sistemas, algoritmos conscientes da esparsidade foram desenvolvidos. Tais algoritmos são capazes de aproveitar a esparsidade dos sistemas
de diferentes formas, seja identificando e não atualizando
regiões inativas (isto é, com coeficientes muito próximos
de zero) [5], seja propondo uma atualização especı́fica para
cada coeficiente com base em sua magnitude (algoritmos
proporcionais) [6]–[8], ou ainda aplicando uma penalização
aos coeficientes dentro de uma determinada faixa, de forma
a “empurrá-los” para zero [4], [9], [10], dentre outras
formas propostas na literatura [11].
Uma das primeiras derivações realizadas para se utilizar
a propriedade de coeficientes esparsos foi a atualização
proporcional dos coeficientes (PNLMS), que consiste na
atualização proporcional dos coeficientes consoante a sua
magnitude, de acordo com a seguinte equação de atualização:
β
w(k+1) = w(k)+ T
Λ(k)x(k)e(k), (4)
x (k)Λ(k)x(k) + δ
onde a matriz diagonal Λ(k) é responsável pela distribuição da energia de atualização ao longo dos coeficientes
do filtro adaptativo.
Embora o algoritmo PNLMS apresente rápida convergência inicial quando comparado ao NLMS, essa taxa
sofre grande redução durante o processo de convergência.
Além disso, para o caso de respostas ao impulso nãoesparsas, a convergência do PNLMS é mais lenta que a do
NLMS [7]. Para compensar esses problemas, outros algoritmos proporcionais a partir do PNLMS foram propostos
[12], [13]. Uma alternativa aos algoritmos proporcionais
são os algoritmos que aplicam uma regularização dos coeficientes durante o processo de atualização. As penalizações
mais comuns na literatura são regidas pela norma ℓ1 ou
pela norma ℓ0 , sendo esta última o foco deste trabalho.

III. Algoritmo ℓ0 -sign-LMS
O algoritmo ℓ0 -sign-LMS (uma das contribuições deste
artigo) visa acelerar a convergência da adaptação para sistemas esparsos, apresentando simultaneamente robustez a
ruı́do impulsivo de alta variância. Para isso, a penalização
norma ℓ0 é imposta ao algoritmo adaptativo sign-LMS
(Eq. (3)) adicionando-a à função custo, como mostrado
a seguir:
κ
(5)
Fℓ0 −SIGN (k) = |e(k)| + Fρ [w(k)],
β
onde κ é um parâmetro empregado para controlar a penalização imposta a soluções pouco esparsas e a função
Fρ [w(k)] é uma função diferenciável por partes que aproxima a norma ℓ0 . Uma escolha comum na literatura para
essa função, e que será usada também nesse artigo, é [4],
[9]:
N
−1 

X
(6)
1 − e−ρ|wn (k)| ,
Fρ [w(k)] =
n=0

onde ρ ∈ R+ é um parâmetro arbitrável, o qual controla
a aproximação da norma-ℓ0 .
Uma vez definida a função custo, é possı́vel escrever a
equação de atualização do ℓ0 -sign-LMS da seguinte forma:
w(k + 1) = w(k) + βx(k)sign[e(k)] + κf ρ [w(k)],

(7)

onde f ρ [w(k)] é uma aproximação do negativo do gradiente de Fρ [w(k)].
∂Fρ [w(k)]
Vale notar que ∂w(k)
apresenta um custo computacional elevado por ter-se que calcular o resultado de uma
exponencial a toda iteração. Por isso, será empregada uma
aproximação de baixo custo desse gradiente: fρ [wi (k)] ≈
∂Fρ [w(k)]
. Tal aproximação é efetuada por meio de um
− ∂w
i (k)
truncamento dos dois primeiros termos da série de Taylor.
O resultado pode ser visto como um termo de atração para
zero, podendo ser descrito por [4]:
 2
1
 ρ wi (k) + ρ, − ρ ≤ wi (k) < 0
ρ2 wi (k) − ρ, 0 < wi (k) ≤ ρ1
(8)
fρ [wi (k)] =

0,
no resto.
Vale notar que a função fρ (x) implementa uma função
que atrai valores de x, dentro de uma determinada faixa
controlada por ρ, para 0 [4].
IV. Análise de transiente
A. Métodos de análise
A análise teórica de algoritmos adaptativos é de grande
importância, pois cabe a ela fornecer de antemão informações sobre as caracterı́sticas e o comportamento
do algoritmo ao projetista. Diversas técnicas de análises
foram empregadas na literatura ao longo dos anos, dentre
as quais cumpre destacar: análise de esperança estatı́stica
exata [14], balanceamento de energia [15] e cálculo recursivo da matriz de autocorrelação dos desvios dos coeficientes [4]. A maior parte das técnicas tentam estimar de
maneira confiável a evolução de duas métricas principais
de desempenho em algoritmos adaptativos, o MSE (do
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inglês, Mean Square Error) e o MSD (do inglês, Mean
Square Deviation).
Este artigo efetua uma análise do algoritmo ℓ0 -signLMS, empregando a técnica do cálculo recursivo da matriz
de autocorrelação dos desvios. Tal técnica consiste em
determinar equações a diferenças que consigam prever o
comportamento de Rw̃ (k) , E[w̃(k)w̃T (k)], onde w̃(k) =
wo − w(k) é o vetor de desvio dos coeficientes adaptativos
na k-ésima iteração.
Para que a análise seja possı́vel, é necessário que algumas hipóteses sejam feitas:
H1: x(k) e w̃(k) são independentes.
H2: O ruı́do aditivo ν(k), de média zero e variância
finita, é branco e idependente de x(k). Sua variância no
instante k é descrita por σν2 (k).
H3: As seguintes aproximações são necessárias para que
se tenha uma solução fechada:
E {w̃i (k)fρ [wj (k)]} ≈ E {w̃i (k)} E {fρ [wj (k)]}
E {fρ [wi (k)] fρ [wj (k)]} ≈ E {fρ [wi (k)]} E {fρ [wj (k)]}

(9)

H4: A distribuição dos coeficientes w̃i (k) é Gaussiana.
H5: O sinal de entrada é estacionário, gaussiano e todos
os autovalores da sua matriz de autocorrelação são não
nulos.
Com as hipóteses H1 e H2, podemos calcular o MSE
segundo [16]:





ξ(k) , E e2 (k) ≈ σν2 (k) + Tr Rx E w̃(k)w̃T (k) ,
(10)
onde Rx = E[x(k)xT (k)] é a autocorrelação do sinal
de entrada, Tr {X} é o traço da matriz X e σν2 (k) é a
variância do ruı́do no instante k.
Já o MSD pode ser calculado pela seguinte equação:

MSD(k) , E[kwo −w(k)k2 ] = Tr E[w̃(k)w̃T (k)] . (11)

B. Descrição dos momentos de primeira e segunda ordens
A análise adotada neste artigo consistirá no acompanhamento da matriz de autocorrelação dos desvios. Portanto,
devemos manipular a equação de atualização do algoritmo,
substituindo w(k) por wo − w̃(k), de modo a encontrar
uma atualização recursiva dos desvios. Para que a análise
teórica possa ser feita de maneira mais simples, doravante
trabalharemos com a equação de atualização na sua forma
escalar, como a seguir:
w̃i (k + 1) = w̃i (k) − βx(k − i)sign[e(k)] − κfρ [wi (k)].

onde A e B são duas variáveis aleatórias conjuntamente
2
Gaussianas e de média zero, e σA
= E[A2 ]. Portanto,
o teorema de Price permite que obtermos a seguinte
expressão para o momento de primeira ordem:
s
N −1
2 X
E[w̃i (k + 1)] =E[w̃i (k)] − β
E[w̃n (k)]rin
πσe2 n=0
− κE {fρ [wi (k)]} ,

(16)

onde σe2 é a variância do erro e rin , E[x(k − i)x(k −
n)]. Para estimar a evolução da matriz de autocorrelação
dos desvios, devemos estimar a evolução dos coeficientes
de w̃(k)w̃T (k) na média. Com base na equação (14), a
equação do cálculo recursivo para um coeficiente genérico
dessa matriz é dada por:
w̃i (k + 1)w̃j (k + 1) = w̃i (k)w̃j (k)
PN −1
−β w̃i (k)x(k − j)sign( n=0 w̃n (k)x(k − n) + ν(k))
−κw̃i (k)fρ [wj (k)]
PN −1
−β w̃j (k)x(k − i)sign( n=0 w̃n (k)x(k − n) + ν(k))
PN −1
2
+β x(k − i)x(k − j)sign2 ( n=0 w̃n (k)x(k − n) + ν(k))
PN −1
+κβx(k − i)sign( n=0 w̃n (k)x(k − n) + ν(k))fρ [wj (k)]
−κw̃j (k)fρ [wi (k)]
PN −1
+κβx(k − j)sign( n=0 w̃n (k)x(k − n) + ν(k))fρ [wi (k)]
+κ2 fρ [wi (k)]fρ [wj (k)].
(17)

Como a matriz de autocorrelação dos desvios é calculada
via E[w̃(k)w̃T (k)], devemos aplicar o operador do valor
esperado na equação (17), a qual passa a ser escrita de
acordo com (18).
E[w̃q
i (k + 1)w̃j (k + 1)] = E[w̃i (k)w̃j (k)]
2
2
πσe

−β

−β

q

+κβ

2
2
πσe

q

PN −1
n=0

PN −1

2
2
πσe

n=0

E[w̃i (k)w̃n (k)]rjn − κE[w̃i (k)]E[fρ [wj (k)]]
E[w̃j (k)w̃n (k)]rin + β 2 rij

PN −1
n=0

E[w̃n (k)]rin E[fρ [wj (k)]]

−κE[q
w̃j (k)]E[fρ [wi (k)]] + κ2 E[fρ [wi (k)]]E[fρ [wj (k)]]

+κβ

(12)

Para que possamos inferir as estatı́sticas de primeira e
segunda ordem, devemos primeiro escrever o erro e(k) da
seguinte forma:
e(k) = d(k) − y(k) = (wo )T x(k) + ν(k) − wT (k)x(k)
PN −1
= n=0 w̃n (k)x(k − n) + ν(k)

uma vez que (14) é uma equação determinı́stica. Cabe
aplicar o operador do valor esperado à equação (14), mas
para que seja possı́vel prosseguir a análise com o valor
esperado, é necessário aplicar o teorema de Price [17], [18].
Tal teorema permite que escrevamos:
s
2
(15)
E[sign(A)B] =
2 E[AB],
πσA

2
2
πσe

PN −1
n=0

E[w̃n (k)]rjn E[fρ [wi (k)]].

(13)
E [fρ (wi (k))] =

Substituindo (13) na equação (12), temos:

w̃i (k+1) = w̃i (k) − κfρ [whi (k)]
i
PN −1
−βx(k − i)sign
w̃
(k)x(k
−
n)
+
ν(k)
.
n
n=0
(14)
Uma vez definida a equação de atualização dos desvios na
sua forma escalar, devemos propor uma equação estatı́stica
que descreva o comportamento do algoritmo na média,

(18)

Uma vez definidas as equações recursivas para os momentos de primeira e segunda ordem, cabe agora empreender
o cálculo do termo E[fρ [wi (k)]] aplicando a hipótese H4:

=
+

ρ2 σi,k
√
2π
ρ2 µi,k
2

h

+ ρ2 erf



e

h

(

− µi,k + 1
ρ
2σ 2
i,k

µ

onde erf(x) ,
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2

)

R∞

−

−∞

−e

fρ [wi (k)] e

(

− µi,k − 1
ρ
2σ 2
i,k

2

)



√2
π



Rx
0





2

e−t dt.



(wi (k)−µi,k )2
2σ 2
i,k

dwi (k)




1
µi,k − 1
i,k + ρ
√
− erf √2σ ρ
2σi,k
i,k
1
1
µi,k + ρ
µi,k − ρ
√
√
+erf
−2erf
2σi,k
2σi,k

erf



√ 1
2πσi,k

i



µ
√ i,k
2σi,k

i

,
(19)
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Para tanto, sejam µi,k e σi,k
w̃i (k), respectivamente. Como wi (k) = wio − w̃i (k), e wio é
determinı́stico, podemos observar que a variância de wi (k)
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Número de Iterações
(b)

V. Simulações
−30
σν2

Para avaliar a adequação do modelo estocástico proposto neste trabalho ao caso real, foram feitas diversas
simulações, nas quais um filtro adaptativo tenta identificar
uma dentre as funções de transferência descritas pelos
primeiros N coeficientes de [19]. Algumas dessas funções
de transferência possuem coeficientes muito pequenos,
então um fator de escalonamento α foi utilizado. O filtro
adaptativo possui o mesmo comprimento N e o sinal de
entrada é gerado passando um ruı́do branco e gaussiano
por um filtro de colorimento com função de transferência:
H(z) = 1 − 0, 6z + 0, 2z −1 − 0, 3z −2 .

−50

Fig. 3. (a) Evolução do MSE para o algoritmo ℓ0 -sign-LMS com σν2
variando. Simulações de Monte Carlo (em azul) e modelo proposto
(em vermelho).(b) Comportamento de σν2 ao longo das iterações.
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Fig. 2. Desempenho do algoritmo ℓ0 -sign-LMS. Simulações de Monte
Carlo (em azul) e modelo proposto (em vermelho). (a) MSE (dB);
(b) MSD (dB).

Para um primeiro exemplo, foi utilizado o Modelo 1 de
[19] com N = 12, α = 1, 100 médias de Monte Carlo,
β = 10−3 , δ = 10−6 , σν2 = 10−6 , κ = 10−9 e ρ = 20.
A Figura 2 mostra a evolução do algoritmo ℓ0 -sign-LMS,
sendo possı́vel perceber que o modelo proposto consegue
rastrear o comportamento do filtro real tanto no caso do
MSE quanto no caso do MSD.
Em um segundo exemplo, foi observado o comportamento do sistema quando σν2 varia a cada iteração. Foi
utilizado o Modelo 8 de [19] com N = 12, α = 1, 100
médias de Monte Carlo, β = 10−3 , δ = 10−6 , κ = 10−9
e ρ = 20. A Figura 3 mostra que o modelo estocástico
proposto é capaz de prever com precisão a evolução do
MSE ao longo das iterações.

B. Comportamento em Regime Permanente
Em um terceiro exemplo, foi observado o comportamento do sistema em regime permanente para diversos
valores de β. Para essa simulação, foi utilizado o Modelo
4 de [19] com N = 12, α = 10, 10 médias de Monte Carlo,
δ = 10−6 , σν2 = 10−6 , κ = 10−9 e ρ = 20. É possı́vel
perceber (vide Figura 4) que o modelo proposto consegue
prever o MSE e o MSD com precisão maior quando β é
pequeno, o que é coerente com o fato de que o teorema
de Price é mais acurado quando o valor de β é baixo [20],
[21].
Em um quarto exemplo, foi observado o comportamento
do sistema em regime permanente para diversos valores
de κ (vide Figura 5). Para essa simulação, foi utilizado
o Modelo 5 de [19] com N = 12, α = 10, 10 médias de
Monte Carlo, δ = 10−6 , σν2 = 10−6 , β = 10−3 e ρ = 20.
Neste exemplo, é interessante notar que o modelo proposto
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se adequa melhor para valores de κ pequenos. A Figura
6 ilustra a robustez do algoritmo proposto perante ruı́do
impulsivo.
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Fig. 6. Desempenho dos algoritmos ℓ0 -sign-LMS (em azul) e ℓ0 -LMS
(em vermelho). (a) Sem a presença de ruı́do impulsivo. (b) Com a
presença de ruı́do impulsivo, com distribuição gaussiana de média =
0 e σ 2 = 10 e com probabilidade de ocorrência igual a 1%.

VI. Conclusão
Neste artigo apresentamos uma análise teórica da convergência em transiente e em regime permanente do algoritmo ℓ0 -sign-LMS. Com base nas simulações apresentadas, pôde-se observar que o modelo teórico mostrou-se
capaz de prever o comportamento do algoritmo estudado
ao longo deste trabalho de maneira satisfatória, prevendo
a evolução das métricas de desmpenho adequadamente,
sem apresentar restrições quanto ao sinal de entrada ser
branco e à variância do ruı́do ser constante.
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Novo Algoritmo para Conformação de Feixe e Seleção
de Antenas em Sistemas de Comunicações Móveis
Guilherme M. Zilli, Ciro A. Pitz, Eduardo L. O. Batista e Rui Seara

Resumo— Este artigo apresenta um novo algoritmo adaptativo
para a solução do problema conjunto de seleção de antenas e
conformação de feixe em sistemas de comunicações móveis. A
técnica de seleção de antenas proposta é baseada na minimização
dos nı́veis de interferência cocanal e a conformação de feixe é
obtida através do problema de mı́nima variância sem distorção
(MVDR - minimum variance distortionless response) formulado
para sistemas com limitação no número de cadeias de rádio
frequência. Resultados de simulação numérica corroboram a
eficácia do algoritmo proposto.
Palavras-Chave— Arranjos adaptativos, conformação de feixe,
seleção de antenas, problema MVDR.
Abstract— This paper presents a new adaptive algorithm for
solving the problem of joint antenna selection and beamforming in mobile communication systems. The proposed antenna
selection technique is based on minimizing the co-channel
interference, whereas the beamforming is carried out using
a formulation of the minimum-variance distortionless-response
(MVDR) criterion targeted to systems with a limited number of
radio-frequency chains. Numerical simulation results corroborate
the effectiveness of the proposed algorithm.
Keywords— Adaptive arrays, antenna selection, beamforming,
MVDR problem.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os arranjos adaptativos de antenas têm se revelado como
soluções promissoras para a ampliação de capacidade em sistemas de comunicações móveis. O termo arranjo adaptativo de
antenas refere-se ao sistema formado por um conjunto de antenas cujo padrão de irradiação é ajustado dinamicamente [1],
[2]. Tal ajuste é realizado através de algoritmos adaptativos,
chamados algoritmos de conformação de feixe, os quais são
desenvolvidos visando maximizar a razão sinal-interferênciamais-ruı́do (SINR – signal-to-interference-plus-noise ratio).
Dessa forma, menores nı́veis de interferência cocanal são
alcançados, permitindo reduzir os nı́veis de potência de transmissão e elevar a eficiência espectral do sistema [3], [4].
O ganho de capacidade proporcionado pelos sistemas com
múltiplas antenas é maior à medida que o número de antenas
é aumentado [1]. Entretanto, o custo de implementação é
um fator limitante na expansão do número de antenas nesses
sistemas. Embora o custo correspondente às antenas propriamente ditas e aos dispositivos de processamento de sinais
seja relativamente pequeno, o alto custo das cadeias de rádio
Guilherme M. Zilli, Ciro A. Pitz, Eduardo L. O. Batista e Rui Seara,
LINSE - Laboratório de Circuitos e Processamento de Sinais, Departamento
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frequência (RF) (compostas por amplificadores, filtros, conversores A/D e D/A, moduladores e desmoduladores) acaba restringindo a implementação de sistemas com elevados números
de antenas [5], [6]. Essa restrição é ainda mais impeditiva
no caso de sistemas MIMO (multiple-input multiple-output)
massivos [7], os quais empregam centenas de antenas na
transmissão e recepção. Nesse contexto, diversas técnicas de
seleção de antenas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo
de aumentar a capacidade de sistemas que dispõem de um
número limitado de cadeias de RF [5]–[7].
O objetivo das técnicas de seleção de antenas é realizar
uma escolha dinâmica eficiente de um subconjunto de antenas
dentro de um conjunto de antenas disponı́veis. Tais técnicas
são utilizadas, por exemplo, para garantir que o número de
antenas ativas em um determinado sistema seja limitado ao
número de cadeias de RF disponı́veis. A seleção ótima de
antenas, entretanto, não é uma tarefa trivial. Os algoritmos
ótimos são baseados em buscas exaustivas dentre todas as
combinações possı́veis de antenas [5], [7], tornando o problema de seleção ótima não factı́vel até mesmo para arranjos
com poucas dezenas de elementos. Assim, devido à alta complexidade envolvida na seleção ótima, diversa estratégias têm
sido propostas na literatura visando obter soluções subótimas
que satisfaçam algum critério estipulado pelo projetista.
Mais recentemente, alguns trabalhos de pesquisa passaram
a considerar o problema conjunto de conformação de feixes e
seleção de antenas. Quando formulado para o canal de descida
(downlink), tal problema pode ser elaborado sob diferentes
critérios, tais como a minimização da potência total sujeita
à restrição de SINR mı́nima para cada usuário [8], [9]; a
maximização da eficiência energética [10]; e o decremento
sucessivo baseado na minimização da potência [11]. A maioria
desses algoritmos, no entanto, requer a utilização de softwares
computacionais, chamados solvers, cuja implementação em
tempo real é de difı́cil realização. Com respeito ao canal
de subida (uplink), destacam-se as estratégias apresentadas
em [12]–[14], as quais são baseados no algoritmo constrained
least-mean-square (CLMS) [15] e sua versão normalizada,
o constrained normalized least-mean-square (CNLMS) [16],
ambos derivados a partir do critério da mı́nima variância
com restrições lineares (LCMV – linearly constrained minimum variance) [15]. Os algoritmos propostos em [12]–[14]
promovem indiretamente a seleção de antenas ao incluı́rem
uma restrição adicional de norma L1 ao problema LCMV.
Tal restrição é conhecida por promover esparsidade e ser
uma aproximação convexa adequada para a norma L0 . Especificamente, em [12], trata-se do problema de beampattern
synthesis, formulado através de programação cônica de segunda ordem (SOCP – second-order cone programming) e
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solucionado através de um solver. Já em [13], [14], os autores
apresentam algoritmos adaptativos baseados na minimização
do erro quadrático médio, sujeita a restrições lineares e à
restrição de norma L1 do vetor de coeficientes. Nesses trabalhos, os autores assumem que os sinais recebidos por todas
as antenas são disponı́veis, fato que dificulta a aplicação desses
algoritmos em cenários com limitação no número de cadeias
de RF.
No presente trabalho de pesquisa, uma nova abordagem
para resolução em tempo real do problema conjunto de
conformação de feixe e seleção de antenas no canal de
uplink é proposta. Tal abordagem é baseada em um processo de otimização alternada [17] dividido em duas etapas: na primeira, as antenas são selecionadas buscando a
minimização da interferência cocanal; no segundo passo, o
vetor de conformação de feixe é obtido a partir do problema de
mı́nima variância sem distorção (MVDR - minimum variance
distortionless response) [1], o qual é formulado considerando
as antenas selecionadas no passo anterior. Como resultado, um
novo algoritmo de conformação de feixe e seleção de antenas
é concebido, o qual é capaz de obter nı́veis elevados de SINR
mesmo para sistemas com número limitado de cadeias de RF.
Este artigo está organizado como segue. A Seção II apresenta a fundamentação teórica, que inclui o modelo dos
sinais e a formulação do problema. Na Seção III, a abordagem
proposta de conformação de feixe e seleção de antenas é
introduzida. A Seção IV mostra resultados de simulação
numérica visando avaliar o desempenho do algoritmo proposto. Finalmente, na Seção V são apresentadas as conclusões
deste trabalho de pesquisa.

dimensão M ×M , sendo que o m-ésimo elemento da diagonal
principal de S é dado por
(
1, se a m-ésima antena está selecionada
[S]m,m =
0, se a m-ésima antena não está selecionada.
A partir de S, pode-se representar o vetor de entrada após a
seleção de antenas como
xs (n) = Sx(n).

É importante notar que Tr (S) = L, onde Tr (·) e L denotam,
respectivamente, o operador traço e o número de antenas
selecionadas. Dessa forma, no caso particular em que todas
as antenas sejam selecionadas (L = M ), a matriz S torna-se
igual à matriz identidade, resultando em xs (n) = x(n).
A conformação de feixe é obtida através do produto interno
entre xs (n) e o vetor de conformação de feixe w ∈ CM×1 ,
dado por
y(n) = wH (n)xs (n).

Rx =

A. Modelo de Sinais

x(n) =

K−1
X

a(θi )αi (n) + z(n)

(1)

com d e λ denotando, respectivamente, o espaçamento entre
as antenas e o comprimento de onda da portadora.
Visando modelar o processo de seleção de antenas, definese a matriz diagonal S (matriz de seleção de antenas) com

K−1
X

pi a(θi )aH (θi ) + σ 2 I.

(6)

i=0

Em seguida, considerando que o ı́ndice i = 0 em (6) corresponde ao sinal de interesse (SOI - signal of interest), pode-se
decompor Rx como
Rx = Rsoi + Rin ,

(7)

Rsoi = p0 a(θ0 )aH (θ0 )

(8)

com

i=0

onde o escalar complexo αi (n) denota o sı́mbolo em banda
base (com potência pi = E[|αi (n)|2 ]) transmitido pelo iésimo usuário e o vetor z(n) modela o ruı́do do tipo AWGN
(additive white Gaussian noise) com potência σ 2 presente em
cada antena do arranjo. Além disso, a(θi ) representa o vetor
diretor calculado a partir do ângulo de chegada θi referente ao
i-ésimo usuário. Assumindo um arranjo linear uniforme (ULA
– uniform linear array), a(θi ) é dado por
h
i
2πdsen(θi )
2π(M −1)dsen(θi ) T
λ
a(θi ) = 1, e−j λ , · · · , e−j
, (2)

(4)

Com o objetivo de avaliar a SINR proporcionada pelo par w
e S, a potência média de y(n) é primeiramente obtida como
segue:


(5)
E |y(n)|2 = wH SRx Sw,


onde Rx = E x(n)xH (n) é a matriz de autocorrelação do
vetor de entrada x(n). Assumindo que os sı́mbolos transmitidos pelos usuários são independentes e de média zero, isto é,
E[αi (n)α∗j (n)] = 0 para i 6= j, Rx pode ser expressa como

II. F UNDAMENTAÇ ÃO T E ÓRICA
O cenário considerado no desenvolvimento do algoritmo
proposto consiste em um arranjo com M antenas receptoras
situado na estação base e K usuários que compartilham o
mesmo canal. Nesse cenário, o sinal em banda base recebido
pelo arranjo de antenas pode ser agrupado em um vetor
x(n) ∈ CM×1 (vetor de entrada), tal que

(3)

e
Rin =

K−1
X

pi a(θi )aH (θi ) + σ 2 I

(9)

i=1

representando as matrizes de correlação correspondentes ao
SOI e à interferência mais ruı́do, respectivamente. Assim,
pode-se reescrever (5) como


(10)
E |y(n)|2 = wH SRsoi Sw + wH SRin Sw,

resultando na seguinte expressão de SINR:
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B. Formulação do Problema
O problema tratado neste trabalho de pesquisa consiste na
otimização conjunta do vetor de conformação de feixe e da
matriz de seleção de antenas visando maximizar a SINR, sendo
tal otimização sujeita a uma restrição no número de antenas
selecionadas. Esse problema pode ser descrito como
maximizar

[S]m,m ∈ {0, 1} ,

(12)

Tr (S) = L.
É importante ressaltar que (12) é um problema de
otimização combinatória, devido à natureza binária de sua
restrição, além de não ser convexo. Desse modo, a solução
ótima de (12) não é trivial de ser obtida.
III. A BORDAGEM P ROPOSTA
Esta seção discute uma nova abordagem desenvolvida para
solucionar o problema conjunto de seleção de antenas e
conformação de feixe. O método proposto consiste em particionar (12) de forma que S e w sejam obtidos alternadamente.
Especificamente, considera-se um processo iterativo em que a
matriz de seleção de antenas S(n) é determinada a partir do
vetor de conformação de feixe a priori w(n), enquanto o vetor
de conformação de feixe a posteriori w(n+1) é obtido usando
a nova matriz S(n).
A. Seleção de Antenas
A técnica desenvolvida neste trabalho é baseada na seleção
das antenas que apresentam as menores contribuições em
termos de interferência e ruı́do em y(n). Para tanto, utiliza-se o
produto interno entre w(n) e cada coluna da matriz hermitiana
Rin , isto é,
vin (n) = Rin w(n).
(13)
Os componentes de vin (n) permitem avaliar a contribuição
de cada antena do arranjo nos nı́veis de interferência mais
ruı́do obtidos após o processo de conformação de feixe. Dessa
forma, a seleção de antenas é realizada a partir do valor
absoluto de cada elemento de vin (n). Mais especificamente,
os elementos da diagonal principal de S(n) correspondentes
às posições dos L menores valores de |vin | são mantidos com
valor unitário, anulando os demais M − L elementos. Essa
estratégia, apesar de proporcionar uma solução subótima, permite reduzir o valor do denominador de (11) de forma eficiente
sem recair em problemas combinacionais cujas soluções são
de difı́cil obtenção.
A matriz Rin requerida para o cálculo de (13), em geral, não
está disponı́vel. Nesse caso, considerando (7), pode-se estimar
Rin a partir de
R̂in (n) = R̂x (n) − R̂soi (n),

R̂x (n + 1) = αxs (n)xH
s (n) + (1 − α)R̂x (n)

(15)

com 0 < α < 1 denotando o parâmetro de suavização.
B. Conformação de Feixe

γ

w,S

sujeito a

autorregressivo é formulado a partir da disponibilidade do sinal
instantâneo em cada antena selecionada, resultando em

(14)

onde R̂x (n), R̂in (n) e R̂soi (n) representam, respectivamente,
as estimativas de Rx , Rin e Rsoi . Assumindo que o ângulo
de chegada e a potência referente ao SOI são conhecidos
na estação base, a matriz R̂soi (n) pode ser determinada
diretamente de (8). Quanto à obtenção de R̂x (n), um processo

Dentre as abordagens conhecidas da literatura para o problema de conformação de feixe, destaca-se o critério LCMV,
inicialmente proposto em [15], que visa minimizar a variância
de y(n), sujeito a determinadas restrições lineares. Um caso
particular do problema LCMV é o problema MVDR [1], o
qual é formulado com apenas uma restrição linear visando
garantir ganho unitário na direção do SOI. O problema MVDR
é de especial interesse no desenvolvimento da metodologia
proposta, uma vez que permite obter o vetor de conformação
de feixe que maximiza a SINR.
No cenário considerado neste trabalho, o problema MVDR
é formulado visando minimizar a variância (potência) de
y(n), mantendo ganho unitário na direção do SOI. Dessa
forma, usando (5) como função custo, o problema MVDR é
formulado como segue:
minimizar wH SRx Sw
w

sujeito a

aH (θ0 )Sw = 1,

(16)

onde a restrição aH (θ0 )Sw = 1 garante ganho unitário na
direção do SOI considerando somente as antenas selecionadas.
É importante ressaltar que, no caso particular em que todas
as antenas sejam selecionadas, isto é, S = IM com IM
denotando a matriz identidade de dimensão M ×M , (16) recai
no problema MVDR original.
Embora os problemas LCMV e MVDR tenham soluções
fechadas [15], tais soluções requerem não apenas o conhecimento da matriz de autocorrelação Rx , mas também o cálculo
de sua inversa, resultando em um alto custo computacional
especialmente em cenários que envolvam sinais não estacionários ou arranjos com muitas antenas. A fim de contornar
tais limitações, o algoritmo adaptativo CLMS é apresentado
em [15]. Para obter o algoritmo CLMS, o problema LCMV é
primeiramente transformado em um problema de otimização
sem restrições através do uso de multiplicadores de Lagrange.
Em seguida, utiliza-se o método do gradiente descendente
juntamente com a estimativa instantânea de Rx , resultando na
equação de atualização dos coeficientes. Então, considerando
(16), a equação de atualização apresentada em [15] é reescrita
como
S(n)a(θ0 )
, (17)
w(n+1) = P(n) [w(n) − µ y ∗ (n)xs (n)]+
L
onde µ é o passo de adaptação e


S(n)a(θ0 )aH (θ0 )S(n)
.
(18)
P(n) = IM −
L
A versão normalizada do algoritmo CLMS é dada em [16]
e, de acordo com os autores, a nova versão proporciona uma
maior velocidade de convergência com um menor desajuste
dos coeficientes. A equação de atualização de w referente ao
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TABELA I

algoritmo CNLMS pode ser obtida diretamente a partir de (17)
substituindo µ por µ/[xH
s (n)P(n)xs (n)], resultando em


S(n)a(θ0 )
µ y ∗ (n)xs (n)
+
.
w(n + 1) = P(n) w(n) − H
xs (n)P(n)xs (n)
L
(19)
A metodologia proposta considera (19) no processo de
atualização do vetor de conformação de feixe em função do
desempenho superior proporcionado pelo algoritmo CNLMS
em relação ao CLMS [16].

S UM ÁRIO DO ALGORITMO PROPOSTO
Inicializaç ão:
µ, α
w(0) = [1 0 · · · 0]T
R̂x (0) = IM
R̂in (0) = IM − p0 a(θ0 )aH (θ0 )
Para n = 0, 1, 2, 3 . . .
vin (n) = R̂in (n)w(n)
S(n) = selec (|vin (n)|, L)
xs (n) = S(n)x(n)
R̂x (n + 1) = αxs (n)xs (n)H + (1 − α)R̂x (n)
R̂in (n + 1) = R̂x (n + 1) − p0 a(θ0 )aH (θ0 )
H
y(n) = w
 (n)xs (n)

S(n)a(θ0 )aH (θ0 )S(n)
P(n) = IM −
L


y ∗ (n)xs (n)
S(n)a(θ0 )
w(n + 1) = P(n) w(n) − µ
+
xs (n)H Pxs (n)
L

C. Algoritmo Proposto

IV. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Nesta seção, resultados de simulações numéricas são apresentados visando avaliar o desempenho do algoritmo proposto.
As simulações são realizadas em três diferentes cenários e
o desempenho do algoritmo proposto é avaliado em termos
da SINR resultante. Os resultados são obtidos através de
simulações de Monte Carlo, considerando 200 realizações
independentes. São considerados cenários com 7 usuários,
sendo um deles o SOI, com ângulo de chegada de 40◦ , e os
demais, sinais interferentes, com ângulos de chegada de –45◦ ,
–30◦ , –15◦ , 10◦ , 30◦ e 45◦ . Os sinais em banda base são
gerados a partir de uma constelação 16-QAM com potência
de transmissão normalizada (em relação à variância do ruı́do)
de 30 dB, sendo que os sinais interferentes (provenientes de
células cocanal) sofrem uma atenuação de 10 dB. Além disso,
em todos os cenários, os sinais são recebidos na estação base
por um arranjo ULA com M antenas e espaçamento d = λ/2.
O desempenho do algoritmo proposto é comparado com
duas versões do algoritmo CNLMS. A primeira versão, denominada CNLMS-M, é usada como referência, operando

com todas as cadeias de RF e todas as antenas selecionadas
(L = M ). A segunda, chamada CNLMS-L, é obtida selecionando as L primeiras antenas do arranjo (seleção fixa).
A comparação com os algoritmos de [13] e [14] não é
aqui apresentada, uma vez que tais algoritmos dependem da
disponibilidade de um sinal de referência e consideram que
os sinais de todas as antenas do arranjo estão disponı́veis
(requerendo um número de cadeias de RF igual ao número
de antenas). Para inicialização do vetor de conformação de
feixe considera-se, nos algoritmos avaliados, o padrão de
irradiação omnidirecional, isto é, w(0) = [1, 0, · · · , 0]T .
Além disso, tais algoritmos são configurados com passo de
adaptação µ = 0, 01 e o parâmetro de suavização usado na
estimativa de Rx é ajustado para α = 0, 3.
A. Exemplo 1
Neste exemplo, considera-se um arranjo com M = 15 antenas e L = 10 cadeias de RF disponı́veis, o que corresponde
a 66,7% do total de antenas. A partir das curvas de SINR
apresentadas na Fig. 1, verifica-se que o algoritmo proposto
alcança nı́veis de SINR superiores aos obtidos usando o algoritmo CNLMS-L, o qual, assim como o algoritmo proposto,
opera com um número menor de antenas.
30

SINR (dB)

O algoritmo proposto consiste em realizar, de forma conjunta, a seleção de antenas e a conformação de feixe a partir
dos procedimentos apresentados nas Seções II-A e II-B. Na
primeira etapa, seleciona-se as antenas correspondentes às
posições dos L menores componentes de |vin (n)|, sendo tal
vetor computado usando a estimativa de Rin e o vetor de
conformação de feixe a priori w(n). Uma vez determinada
a matriz de seleção S(n), o vetor vin (n) é atualizado e o
vetor de conformação de feixe a posteriori w(n + 1) é obtido
através do algoritmo CNLMS apresentado em (19). Conforme
mencionado anteriormente, a etapa de seleção de antenas
é projetada visando reduzir a potência associada aos sinais
interferentes mais ruı́do presentes em y(n). Consequentemente, a nova técnica pode eventualmente resultar também
na redução da potência associada ao SOI. No entanto, independentemente das antenas selecionadas, o algoritmo CNLMS
usado na etapa seguinte (conformação de feixe) garante um
padrão de irradiação com ganho unitário na direção do SOI,
compensando essa eventual redução de potência.
O processo iterativo do algoritmo proposto é sumarizado na
Tabela I. A função selec(|vin |, L) retorna uma matriz diagonal
cujos elementos correspondentes aos L menores componentes
de |vin | são unitários, enquanto os M − L elementos restantes
são iguais a zero.
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B. Exemplo 2
Neste exemplo, um arranjo massivo com M = 150 antenas
é utilizado na recepção dos sinais. Assume-se que o número
de cadeias de RF disponı́veis é mantido em L = 10, o que
agora corresponde a 6,7% do total de antenas do arranjo.
Os resultados de simulação obtidos são mostrados na Fig. 2.
Observa-se que o algoritmo proposto é capaz de alcançar
um desempenho muito próximo ao obtido pelo algoritmo
CNLMS-M, mesmo operando com um número muito menor
de antenas. Nota-se ainda que o desempenho do algoritmo
proposto é superior ao do algoritmo CNLMS-L, corroborando
a eficácia da abordagem proposta.
C. Exemplo 3
Neste exemplo, o comportamento do algoritmo é avaliado
em um cenário com M = 15 e L = 5, resultando em
mais usuários interferentes do que o número de cadeias de
RF disponı́veis. As curvas de SINR apresentadas na Fig. 3
confirmam o desempenho adequado do algoritmo proposto, o
qual alcança nı́veis de SINR consideravelmente superiores aos
obtidos pelo algoritmo CNLMS-L.
D. Discussão
A partir dos exemplos apresentados nesta seção, pode-se
constatar que o algoritmo proposto apresenta um desempenho
próximo ao do CNLMS-M, mesmo operando com número significativamente menor de antenas e cadeias de rádio. Quando
comparado com o algoritmo CNLMS-L, o algoritmo proposto
mostrou-se sempre superior, confirmando a eficácia do método
proposto. No Exemplo 3, em especial, verifica-se que o
algoritmo proposto é capaz de alcançar um desempenho muito
bom até mesmo quando o número de cadeias de RF é menor
do que o número de interferentes, situação na qual o algoritmo
CNLMS-L tem seu desempenho degradado.
V. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, um novo algoritmo de conformação de feixe
e seleção de antenas para sistemas de comunicações móveis
foi apresentado. Tal algoritmo foi desenvolvido considerando
um processo de otimização alternada em que a seleção de
antenas é realizada visando minimizar os nı́veis de interferência enquanto a conformação de feixe é obtida a partir do
problema MVDR. Como resultado, o novo algoritmo proporcionou nı́veis elevados de SINR mesmo em casos com número

Exemplo 3. Curvas de SINR obtidas com M = 15 e L = 5.

limitado de cadeias de RF e altos nı́veis de interferência.
Resultados de simulação numérica confirmaram a eficácia do
algoritmo proposto.
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Telecomunicaç ões (SBrT 2011), Curitiba, PR, Out. 2011, pp. 1–5.
[13] J. F. de Andrade Jr., M. L. R. de Campos, and J. A. Apolinário Jr., ”An
L1 -constrained normalized lms algorithm and its application to thinned
adaptive antenna arrays” in Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech
and Signal Processing (ICASSP), Vancouver, BC, May 2013, pp. 3806–
3810.
[14] J. F. de Andrade Jr., M. L. R. de Campos, and J. A. Apolinário Jr.,
”L1-constrained normalized LMS algorithms for adaptive beamforming,” IEEE Trans. Signal Process, v. 63, n. 24, p. 6524–6539, Dec.
2015.
[15] O. L. Frost, ”An algorithm for linearly constrained adaptive array
processing,” Proc. IEEE, v. 60, n. 8, pp. 926–935, Aug. 1972.
[16] J. A. Apolinário, S. Werner, P. S. R. Diniz, and T. I. Laakso, ”Constrained normalized adaptive filters for CDMA mobile communications,”
in Proc. 9th Eur. Signal Process. Conf. (EUSIPCO), Rhodes, Greece,
Sep. 1998, pp. 2053-2050.
[17] J. C. Bezdek and R. J. Hathaway. Two new convergence results for
alternating optimization. In: Fogel D. B. e Robinson C. J. (Eds.).
Computational Intelligence: The Experts Speak. Piscataway, NJ: IEEE,
2003, pp. 149–164.

121

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

In-Car Speech Separation via MVDR
Adilson Chinatto

Abstract— In this work, a comparative study about in-car microphone array beamforming is carried out. The main objectives
of this work are to show how the number of microphones and
the array geometry impact in the task of speech separation
via beamforming in in-car environment. These studies lead to
suggestions about which topologies are more indicated to be
applied in real-world automobile applications, aiming the nextgeneration autonomous cars. The beamformer considered is the
broadband version of MVDR algorithm and three types of arrays,
located at the car console central position, are simulated: linear
arrays, circular arrays and elliptic arrays.
Keywords— Microphone array processing, speech source separation, broadband beamforming.

I. I NTRODUCTION
Microphone array processing has been an active research
theme, finding applications in many fields as in excavation
[1], aerodynamic and aero-acoustic testing [2], sports and
spectacles [3], health care [4], among many others. One of its
main applications lies in speech separation and noise cancellation in the so-called ”cocktail-party” problem [5], [6]. Several
algorithms and implementations have been developed in the
past years addressing to solve the cocktail-party problem, with
especial attention to the spatial filtering [7], artificial neural
networks (ANN) [8], and to the blind source separation (BSS)
[9], [10] techniques.
Although producing quality results, ANN and BSS techniques are often computationally intensive. This prevents their
immediate deployment in low cost (unconnected) equipment.
On the other hand, spatial filtering techniques are easier to
implement and can present satisfactory results in problems
related to speech-source separation and direction of arrival
(DOA) estimation. When used as a pre-processing module in
the speech processing chain, spatial filtering can lower the
complexity and convergence time of ANN and BSS algorithms
[11], [12]. In other words, beamforming via spatial filtering
can give a cleaner pre-processed speech for later enhancement
by ANN or BSS.
Microphone array beamforming is not a recent research
subject [13]. This technique is derived from the previous
works related to the antenna arrays. However, microphone
array beamforming has gained especial attention in the recent
years with the growing applications in consumer appliances,
whose examples range from the next-generation smart-houses
to the autonomous cars. Especially in this latter application,
voice discrimination and recognition play an important role in
Adilson Chinatto: Venturus Instituto de Tecnologia, Campinas-SP, Brazil,
e-mail: adilson.chinatto.xx@venturus.org.br; School of Electric and Computation Engineering, University of Campinas (UNICAMP), Campinas-SP, Brazil,
e-mail: chinatto@gmail.com; Espectro Ltda., Campinas-SP, Brazil, e-mail:
chinatto@espectro-eng.com.br

executing crucial voice commands that can directly impact in
the comfort and safety of the passengers.
Several research groups have been carrying out in-car beamforming studies, mainly focused in the driver speech enhancement. However, few works have been presented considering
aspects as array geometry and position inside the car and
their relation with the quality of the speech separation via
beamforming. This work points out considerations about the
best array positioning inside the car and the performance of
speech separation via beamforming is compared in terms of
array geometries and its number of elements.
Here, the algorithm chosen to spatial filtering implementation is the well-known minimum variance distortionless
response (MVDR) in its broadband formulation. MVDR was
initially proposed in the 1980’s [14] and was quickly adopted
in applications related to electromagnetic waves. Its use in
microphone array beamforming was proposed in the 1990’s
[15] and even recently it has been an active research theme
[16]. For its implementation, three types of geometries are
considered: uniform linear array (ULA), uniform circular array
(UCA) and uniform elliptical array (UEA).
The paper is organized as follows: in section II, the problem
about the array position inside the car is addressed and
some considerations basis the choice considered in the rest of
the paper; Section III brings the mathematical fundamentals
of broadband MVDR algorithm devoted to spatial speech
separation; Section IV shows the simulation results and brings
discussion about the impact of array geometry and number of
elements; finally, section V presents the work conclusions.
II. C ONSIDERATIONS ON I N -C AR A RRAY P OSITIONING
Positioning a microphone array inside a car needs to obey
some important requisites related to the response quality,
installation costs and housekeeping easiness. Several works
dealing with in-car speech separation and enhancement adopt
two main microphones dispositions: microphones spread in
the whole car interior, especially on the roof and microphones
circling the conductor. Although presenting some interesting
results, these types of disposition present some drawbacks that
can difficult its adoption in commercial systems. First of all,
spreading the microphones throughout the car interior make
the receivers experiment different levels of noise, produced
by the engine and friction. This can lead to degradation in
the beamforming response. Moreover, considering that the
objective is to enhance the speech of the conductor and
passengers, microphones located in the car roof are not positioned in the region in which the speech would be stronger,
degrading the results. On the other hand, microphones circling
the conductor seems to be a good solution to enhance the
speech of this person, but barely will produce good results in
speech enhancement of the others car occupants.
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Another drawback in the spreading the microphones
throughout the car interior is the cabling needs. The multichannel speech processing is generally performed in a single
board computer. In this way, it is necessary to connect all the
microphones to this unit. If the microphones are spread in the
car interior their usage will demand long signal and power
cables. These long cables can be a source of interference in
the signal processing chain and increase the total system cost.
Generally, car on-board computers are located inside the
car front panel. Moreover, all car occupants are positioned
in a way that the speech is projected to the front, towards
the front panel. In order to keep the microphones closer, in a
neutral position in relation to the speech projections of the car
occupants, and trying to reduce the cabling, the best position
to place the microphone array is in the center of the car panel.
Figure 1 shows schematically the array position inside a car
adopted in this work.

formulation, d is the distance between array elements, c is
the speed of propagation (correspondent to the speed of light
in electromagnetic systems) and fc is the carrier frequency,
considered to be much bigger than the signal bandwidth. By
convention, φ` = 0◦ is normal to the line formed by the
array elements and the element correspondent to m = 0 is
the reference one.
The problem here is to determine the set of weight coefficients w to be applied to the M -sensors output y in order to
recover a desired signal sD (n) from the a priori knowledge
of φD , while mitigating signals contributions from others
directions. This is the solution of
min wH Rw s. t. wH a(θD ) = 1,
w

where R = E{yyH }, E{.} is the expectation operator and
a(θD ) is the steering vector of the desired angle of arrival θD .
The Capon solution of (3) is given by

III. P ROBLEM F ORMULATION AND A LGORITHMS

wC =

In this work, an M -element array formed by microphones
located at positions (xam , yam , zam ), m = 0, 1, · · · , M − 1 is
considered. This array is impinged by spherical sound waves
created by L speech sources located at positions (xs` , ys` , zs` ),
` = 0, 1, · · · , L − 1. The output of the m-th microphone is
given by
L−1
X
ym (t) =
s` (t − τm` ) + νm (t),
(1)
`=0

where s` (t) is the `th speech source and τm` is the time delay
between the `th source speech and the mth microphone, given
by
k(xam , yam , zam ) − (xs` , ys` , zs` )k2
.
(2)
τm` =
v
In (2), v is the speed of the sound in the air. Finally, the
microphone output ym (t) is corrupted by the noise νm (t),
considered to be Gaussian.
In a such system, the signals at the microphones can be
weighed and combined to enhance signals received under
desired directions while mitigating signals received under
others undesired directions. This beamforming process can be
implemented via several well-known techniques as delay-andsum or generalized sidelobes cancellers, for instance. In this
work, the broadband version of the MVDR is considered.
A. Narrowband MVDR Formulation
The MVDR algorithm formulation is originally attributed
to Capon [17] and is widely applied in antenna arrays. Be
the system of equations y(n) = A(φ, θ)s(n) + ν(n) in which
T
s = [s0 (n) s1 (n) · · · sL−1 (n)] is a vector formed by the
nth sample of the L incident signals, ν is a noise vector
and A(φ, θ) = [a(φ0 , θ0 ) a(φ1 , θ1 ) · · · a(φL−1 , θL−1 )] is
a mixture matrix that contains the steering vectors for each
incident signal related to the array. For the sake of simplicity,
considering a uniformly linear array (ULA), the contribution
from θ is null and the steering vector related to the `th signal is
given by an M -elementc vector a(φ` ), whose mth component
is defined as e−j2πmd fc sin φ` , m = 0, 1, · · · , M − 1. In this

(3)

R-1 aD
,
-1
aH
D R aD

(4)

where a(θD ) was substituted by aD for clarity reasons. Evaluating ŝD (n) = wH
C y(n) recovers sD (n) with unit gain while
mitigating other signals that impinge the array under different
steering vectors.
B. Broadband MVDR Formulation
Considering that the observables ym (t) in (1) are sampled
at times t = nTS , where TS is the sampling period and
n ∈ N, then, after N samples, the outputs ym (nTs ) can be
translated into the frequency domain via N -length discrete
Fourier transform (N-DFT) leading to be represented by a
complex M × N matrix Y(ω), where ω = 2πk/N , k =
0, 1, · · · , N − 1. Considering that the original temporal L
incident signals can be represented in the frequency domain by
a L × N matrix S(ω), for each frequency bin ω, the problem
can be stated as
Y(ω) = A(τ, ω)S(ω) + N(ω),

(5)

where A(τ, ω) ∈ CM ×L is the array of steering vectors
formed by the time-delay of arrival (TDOA) related to
each microphone at frequency bin ω, given by A(τ, ω) =
[a(τ0 , ω) a(τ1 , ω) · · · a(τL−1 , ω)], with


1
ω


e−j N τ1,`


ω
−j2 N
τ2,`


e
(6)
a(τ` , ω) = 
.


..


.
ω

e−j(M −1) N τM −1,`

It is easy to notice that (6) is similar to (??), however, the
dependence of ω makes the problem to be broadband. Due
to this frequency dependence, MVDR should be evaluated for
every DFT frequency bin ω, resulting in N weighing vectors
wC,ω . Finally, to avoid division by zero, a little constant r
acting as a regularization parameter can be added, resulting in
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wC,ω =

R-1
ω a(τD , ω)
,
H
a(τD , ω) R-1
ω a(τD , ω) + r

(7)
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where wC,ω and Rω are the Capon solution and the correlation
matrix related to the k th frequency bin respectively, and
a(τD , ω) is the steering vector related to the desired TDOA
τD at the frequency bin ω, given by (6).
In the frequency domain, the desired signal is estimated by
evaluating
ŜD (ω) = wH
(8)
C,ω Y(ω),
for each ω = 2πk/N , k = 0, 1, · · · , N − 1. Finally, the
temporal broadband MVDR estimation ŝD (n) is given by the
inverse of the N -point DFT of ŜD (ω).
IV. N UMERICAL R ESULTS ON S IMULATED DATA

Fig. 2.

Speech sources positions inside a car.

In this section, the experiment is described and the simulations results are presented and analysed.
A. Array Geometries and Speech Sources Locations
The in-car speech separation using broadband MVDR
beamformer was simulated considering three array geometries:
UCA, ULA and UEA. Each array was considered to be
centered in the car panel, as schematically depicted in Figure
1, which is the best position of an electronic device inside a
car, as mentioned in Section II. The microphone positions for
each array geometry are given by
(xam , yam , zam ) =


d(M − 1 + 2m)
, 0, 0
(9a)
ULA : =
2(M − 1)




 
2πm
2πm
d
UCA : =
cos
, sin
,0
(9b)
2
M
M




 
2πm
2πm
UEA : = D cos
, α sin
,0 ,
(9c)
M
M
where m = 0, 1, · · · , M − 1, d is a real positive scalar
equivalent to the radius in the UCA and the array length in
the ULA, D is the length of the ellipse major axis in the UEA
geometry and α is a real positive scalar correspondent to the
relation between the lengths of the ellipse’s semi-minor and
semi-major axes in the same geometry.

that only two car occupants speak at the same time. This
approach is realistic as we are considering that the car driver
is giving a voice command at the same time that the others
two car occupants talk, speaking one of its time. The in-car
position of each car occupant is given by
• driver: (xs , ys , zs ) = (+0.350, 0.000, +0.606) m
• front-right: (xs , ys , zs ) = (−0.350, 0.000, +0.606) m
• back-seat: (xs , ys , zs ) = (0.000, 0.000, +1.100) m
B. Simulations Parameters
Two real prerecorded 1365.3 ms duration voices, one male
and one female, were used in the experiments. The voices were
recorded monoaurally, under a sampling rate fS = 48 kHz,
and inside a car in movement. In this way, 65536 samples
were considered as output of each microphone. The male voice
corresponds to a short driver car command and the female
voice corresponds to a extract of a chit-chat.
In all simulations, the window length N was fixed in
1024, what means that the N -DFT and -IDFT were the size
1024. For the three array types, the number of microphones
M was varied from 6 to 16. For ULA and UCA, d was
changed from 2 cm to 30 cm, what implies in very dense
arrays to somewhat sparse ones. It is important to notice
that all these array geometries can be implemented in the
practice, considering that nowadays there are surface mount
technology (SMT) microphones with dimensions as smaller
as 2.50 mm × 1.60 mm [19]. Finally, for UEA, D was fixed
in 30 cm and α was changed from 0 to 1.
C. Practical aspects aiming implementation

Fig. 1. Car panel representation showing the array position considered. The
array geometry and number of elements are only illustrative.

Two speeches were considered to be emitted by persons
sit at three possible positions inside the car: at the driver
position, at the front-right passenger position, or at the backseat passenger position, as schematically shown in Figure 2.
Although there are three possible positions, it is considered

The weighting vectors wC,ω are evaluated at each N
samples received at the outputs of the M microphones. As
initially pointed out in [18], some minor modifications can
be performed in (7) to enable easier and more robust practical implementation. One of these modifications is related
to the frequency bins to be used in the MVDR calculation.
Theoretically, using N frequency bins implies in N partial
MVDR evaluations, one for each bin. However, information
in the speech, when treated at higher sampling rates, can be
considered to be concentrated only in a narrow frequency
band B most of the time. So, MVDR evaluation on frequency
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bins beyond the band B results in negligible contribution
in the speech separation. In the simulations, fS = 48 kHz
and knowing that the information in the speech is almost all
concentrated bellow 3.6 kHz, the MVDR was evaluated for
frequency bins under B = 4 kHz.
Another modification is related to the autocorrelation Rω
evaluation. In practical systems it is impossible to exactly
evaluate Rω as it would demand infinite samples. Alternatively,
Rω can be approximated by using the sample covariance
matrix instead, given by
1
F −1
H
R̂ω (η − 1) + Yω (η)Yω (η) ,
F
F

SINR (dB)

3.5

3

2.5

1.5

(10)

where Yω (η) corresponds to the Y(ω) at the η th frame, R̂ω (η)
is the sampled covariance matrix of the frequency bin ω at
the η th frame and F is a weighting constant that acts as a
forgetting factor. In the simulations F was empirically set to
256.
Finally, to cover cases in which the voices suffers with
quick variations, the broadband MVDR was evaluated for
frames compound by N samples, as previously defined, but the
difference in samples between the frame η and the frame η +1
was set in L = 16. So, the weighting vectors were updated at
each L/fS = 3.333 µs against the N/fS = 21.333 ms, which
would be the update rate if the overlapping would not be used.
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D. Results
The results presented in this section consider the signalto-interference-plus noise (SINR), evaluated following [20],
which considers that the estimated signal can be represented
as
ŝL = sL + eL,inter + eL,noise + eL,artif ,
(11)
where sL is the original Lth source, ŝL is its estimate, eL,inter
is the estimates deformation due to the interferer, eL,noise is
the deformation due to the noise and eL,artif is the estimates
deformations due to imprecision in the estimating processes.
So, the SINR is given by
SINR = 20 log

ksL k

keL,inter + eL,noise + eL,artif k
ksL k
= 20 log
.
kŝL − sL k

(12)

Figures 3 and 4 show the simulation results for UCA and
ULA with several numbers of microphones and a set of array
dimensions. These figures consider the case of driver and
front-right passenger speech separation. As expected, separation increases monotonically with the number of microphones
and with the UCA diameter or with the ULA length. The same
array geometries were used in the task of speech separation
between the driver and back-seat passenger. These results are
shown in the figures 5 and 6. Again, the results are similar
between UCA and ULA.
It is interesting to notice that the separation provided by
the MVDR is stronger when dealing with driver and backseat passenger. In fact, there is a gain about 2 dB when compared with the situation in which the separation is performed
between driver and front-right passenger speeches. At the

Fig. 4.

SINR for ULA: front-side passenger.

same time, the number of receivers has little influence in the
speech separation. No matter if the scenario corresponds to the
driver and front-right passenger or to the driver and back-seat
passenger separation, changing the number of microphones
from 6 to 16 impacts in a gain of at most 1 dB. To investigate
the algorithm performance behavior in the transition from
ULA and UCA, a set of simulations was performed using
EUA with fixed semi-minor axis D = 0.15 m and changing
the relation between the two ellipse axis 0 (ULA) to 1 (UCA).
As can be noticed, the changes in the performance can be
considered negligible. Simulation results show that there is
no significant speech separation for d > 0.1 m in the case
of driver – left-front passenger. For the case driver – backseat passenger, the same occurs for d > 0.2 m, although for
larger arrays the algorithm performs even better. Moreover, the
geometry analysed presents little influence in the algorithm
performance. This leads to infer that in this in-car application,
using an array with d = 0.15 m, linear, circular or even elliptic
is the best compromise between performance and cost.
V. C ONCLUSIONS
In this paper, the ideal position of a microphone array inside
a car aiming to receive voice commands was debated. From
this debate, the broadband MVDR beamformer was used in
the task of in-car speech separation. It was inferred that the
best position to place a microphone array inside a car is the
center of the car console since in this position it is easy to
do all the cabling and the array would be able to receive
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and process all the voices. Moreover, the simulation results
of the broadband MVDR beamformer show that arrays with a
horizontal dimension from 0.10 m to 0.20 m and 6 to 16 elements can provide good SINR in-car speech source separation.
Interestingly, at the problem addressed, the array geometry
presents little impact in the speech separation performed via
broadband MVDR beamformer. This observation is important
as it allows to keep the array geometry as simple as possible,
reducing the occupied area, the computational cost and the
implementation costs.
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Analysis of the Correntropy-Based Criterion for
Blind Equalization with Precoded Sources
Vinı́cius A. de Oliveira, Denis G. Fantinato, Rafael Ferrari, Romis Attux, Levy Boccato

Abstract— Temporally structured sources may arise in blind
equalization as the result of coding schemes. In this context,
a promising approach involves the use of correntropy, which
is capable of exploring both the statistical information and the
temporal structure of the signals. In this work, we perform a
detailed analysis of the correntropy-based criterion for equalization, giving a special attention to the effect of the adjustable
parameters as well as to the comparison with the analytical
correntropy measure, whose formal derivation is another contribution of this work. The experimental results indicate the
attainable performance and the influence of the main parameters.
Keywords— Adaptive filtering, Blind channel equalization,
Information-theoretic learning, Correntropy.

I. I NTRODUCTION
The field of unsupervised signal processing deals with the
challenge of extracting signal(s) of interest from a collection
of measurements that usually contain distortions, such as those
resulting from interferences between the signals and/or from
the presence of noise, having at disposal a minimum amount
of information regarding the original signal(s) and the specific
characteristics of the process that generates the distortions.
An example of such challenge arises in the context of the
blind equalization problem, in which the objective is to design
a filter at the receiver, named equalizer, that attempts to cancel
the noxious effects of the channel used for the transmission,
especially the so-called intersymbol interference (ISI), thus
enabling the recovery of the transmitted information.
Two fundamental results establish sufficient conditions for
perfect equalization: the Benveniste-Goursat-Ruget (BGR) and
the Shalvi-Weinstein (SW) theorems [1]. The BGR theorem
proves that if the probability density function (PDF) of the
signal at the equalizer output is equal to the PDF of the source
signal, then the channel has been equalized. On the other
hand, the SW theorem demonstrates that it is not necessary to
resort to the PDFs of the involved signals: only a few higherorder statistical moments need to match in order to achieve
the equalization. Based on both theorems, several criteria and
algorithms have been proposed for blind equalization [1], [2].
However, when the source signal presents a temporal structure of dependency, i.e., it does not correspond to a process
with independent and identically distributed (i.i.d.) samples,
the aforementioned conditions are not directly applicable, and
Vinı́cius A. de Oliveira, Denis G. Fantinato, Rafael Ferrari, Romis
Attux, Levy Boccato, School of Electrical and Computer Engineering,
University of Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brazil, E-mails:
{valvesd,denisgf,rferrari,attux,lboccato}@dca.fee.unicamp. This work was
partially supported by FAPESP (2013/14185-2), CAPES and CNPq.

many of the existing blind techniques experience a significant
degradation in performance [3]. This type of scenario may
emerge due to the natural characteristics of the involved signal,
e.g., in the context of speech, audio and video signals, or even
due to the use of coding schemes at the transmitter, which
purposely introduce redundancies in the signal prior to its
transmission.
Interestingly, the area of information-theoretic learning
(ITL) provides a measure, known as correntropy, which serves
as the basis for a blind equalization criterion that represents
the state-of-the-art for the treatment and analysis of temporally
dependent signals [4], [5]. The correntropy can be seen as a
generalized correlation function, since it computes a similarity
measure in a kernel feature space between a signal and its
delayed version as a function of the delay, but with the
advantage that several higher-order moments of the considered
random variable are implicitly exploited due to the use of a
kernel function [5].
The criterion proposed by [5] corresponds to minimizing
the squared error between the values of the correntropy of
the source signal, assumed to be known, and the correntropy
observed at the equalizer output considering a limited number
of delays. Hence, the temporal structure of the source is effectively incorporated in the design process of the equalizer, and
the statistical information of the involved signals is implicitly
forced to be equal due to the properties of the correntropy.
Despite of these attractive features, the effective use of
correntropy in blind equalization requires the definition of
some parameters, such as the kernel size and the number
of lags (time delays) that must match, whose influence on
the attainable performance of the equalizer is not completely
clear [6]. Additionally, the correntropy at the equalizer output
needs to be estimated and, thus, the number of samples used
in such estimation process represents another important factor.
In view of these facts, in this work we perform an analysis
of the correntropy-based criterion for blind equalization considering the presence of temporally dependent sources, which
are generated through the use of a linear precoding stage. In
this context, we formally derive the analytical expression of the
correntropy associated with the signal generated at the output
of a finite impulse response (FIR) equalizer, thus enabling
the investigation of the corresponding criterion in its ideal
form. A second contribution of this work refers to an analysis
of the role played by each parameter of the correntropybased criterion, considering both its theoretical and estimated
versions, and, finally, to the subsequent comparative study
between the performances associated with each equalizer.
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II. P ROBLEM S TATEMENT AND C ORRENTROPY
The scenario of the channel equalization problem that will
be treated in this work is depicted in Fig. 1.
u(n)

Fig. 1.

Precoder
P(z)

s(n)

Channel
H(z)

r(n)

Equalizer
w

y(n)

B. The Correntropy-Based Criterion for Equalization
An interesting criterion for blind equalization is the matching between the correntropies of the source and of the equalized signal, through the minimization of the following cost
function [5]:
Jcorr (w) =

Block diagram of the channel equalization problem.

B
X

2

(vS (m) − vY (m)) ,

(5)

m=1

Differently from the classical approach [1], we consider that
there exists a precoder P (z), which receives an i.i.d. signal
u(n), which belongs to the BPSK modulation, and produces a
source signal s(n) with a temporal structure, i.e., a sequence of
statistically dependent samples [5]. The effect of the precoder
can be related to symbolic coding shemes, such as channel
coding with linear blocks or convolutional codes [7].
The channel is represented by its coefficient vector h =
[h0 . . . hD ]T , where [·]T stands for matrix transposition, and
is responsible for introducing the ISI. The equalizer is also a
FIR filter with coefficients given by w = [w0 w1 . . . wM ]T ,
and generates an output signal y(n) according to the following
expression:
y(n) = wT r(n),
(1)
where r(n) = [r(n) . . . r(n−M )]T is the received signal
vector, with r(n) = h(n) ∗ s(n) and ∗ represents the discretetime convolution. The objective is to adapt w in order that
y(n) becomes a correct estimate of a transmitted symbol s(n−
d), being allowed an equalization delay (d) [1]. The criterion
used in the adaptation process shall be based on the concept
of correntropy, which is defined in the following section.
A. Definition of Correntropy
An emblematic entity in the context of unsupervised ITL is
the measure called correntropy, which can be seen as a generalized correlation function [4], [5]. Besides taking into account
the statistical distribution of signals, the correntropy is able
to encompass their temporal structure, which is particularly
useful when dealing with signals with statistical dependence.
It may be defined as
Z
vY (m) =
κσ (v) fYn ,Yn−m (v) dv
(2)
D
= EYn ,Yn−m [κσ (v)] ,
where κ(·) denotes a positive definite kernel function,
fYn ,Yn−m (·) represents the joint probability density function
(PDF) of Yn and Yn−m , E [·] is the expectation operator, σ is
the kernel size and m is the time delay between samples. As
usual in the ITL field, a Gaussian kernel function is considered,
and a sample mean approximates the statistical expectation in
Eq. (2), resulting in
v̂Y (m) =

L
X
1
Gσ2 (y(n) − y(n−m)),
L − m + 1 n=m

(3)

being L the window length or the number of samples and


1
−|y(i) − y(j)|2
exp
Gσ2 (y(i) − y(j)) = √
, (4)
2σ 2
2πσ
the Gaussian kernel with kernel size σ.

where vS is the correntropy of the source, vY is the correntropy of the equalizer output and B is the number of lags
being considered. In this case, the temporal structure of the
source is extracted by the correntropy function vS (m), which
contains the higher order statistics (HOS) information that
can be compared with the correntropy associated with the
equalized signal, vY (m).
Since the precoder is assumed to be known, it is usually
considered that vS (m) can be analytically obtained, while
vY (m) is replaced by its estimate v̂Y (m), given by Eq. (3).
However, we will also address the case in which vY (m)
is analytically computed, which certainly allows a deeper
understanding of the criterion behavior, and its dependence on
the adjustable parameters. Additionally, we may also establish
a comparison between the analytical and estimated versions of
the criterion, as well as between the corresponding optimum
equalizers in terms of the capability of reducing the ISI. In the
following, we present the formal derivation of the correntropy
associated with the equalizer output signal.
C. Analytical Correntropy
When the source is discrete, the correntropy can be analytically computed from a probability mass function (PMF)
associated with a filtered signal according to the methodology
proposed in the following. Consider that the precoder P (z) is
combined with a time differentiating system with transfer function Q(z) = 1 − 1z −m , which results in P ′ (z) = P (z)Q(z) =
P (z)(1 − 1z −m ). The system P ′ (z), besides applying the
source precoding, also considers the difference between mdelayed time samples, which is a crucial comparison term in
correntropy when Gaussian kernels are considered, as can be
seen in Eq. (3). The filtering process then yields:
T

s′ (n) = p′ u(n).
If the PMF associated with s′ (n) is
X
pS ′ (v) =
P (v = aS ′ (i))δ(v − aS ′ (i)),

(6)

(7)

i∈AS ′

where AS ′ is the alphabet of all possible occurrences of S ′ ,
aS ′ (i) is the i-th symbol ∈ AS ′ and P (v = aS ′ (i)) is the
probability of v = aS ′ (i), then the correntropy can be simply
calculated as
X
vS (m) =
pS ′ (aS ′ (i))Gσ2 (aS ′ (i)) .
(8)
i∈AS ′

We consider, for example, the case in which u(n) is a BPSK
modulated signal. If the vector p′ is of length Mp′ + 1, then
there are 2Mp′ +1 possible occurrences for u(n) in Eq. (6)
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(all possible permutations of {+1, −1} in a vector of length
2Mp′ +1 ), each of them with probability 1/2Mp′ +1 . In this case,
the i-th state of S ′ , aS ′ (i), is simply the output given by Eq. (6)
for the i-th possible occurrence of u(n), with probability
P (v = aS ′ (i)) = 1/2Mp′ +1 .
Interestingly, assuming a noiseless scenario, the analytical
computation of the correntropy associated with the equalizer
output can be easily obtained: by defining the combined system G′ (z) = P (z)H(z)W (z)(1 − 1z −m ), the produced signal
T
is given by y ′ (n) = g′ u(n), whose PMF will be pY ′ (v),
which can be written in a very similar manner to Eq. (7), with
AY ′ being the alphabet of all possible occurrences of Y ′ . So,
having pY ′ (v) in hand, the correntropy vY (m) can be exactly
determined with the aid of Eq. (8).
In view of this, there emerge two possibilities for the present
analysis: (i) from a theoretical perspective, the case in which
both the correntropy of the source and of the equalizer output
are analytically computed, as defined on Eq. (5); and (ii) from
a practical perspective, the case in which the correntropy of the
equalizer output is estimated from samples (Eq. (3)), resulting
on the estimated cost:
Jˆcorr (w) =

B
X

2

(vS (m) − v̂Y (m)) .

(9)

m=1

In the former case, the parameters are the maximum number
of delays B and the kernel size σ, whereas, in the second
case, the number of samples L is also a parameter to be
adjusted. Naturally, a suitable choice of the parameters will
depend on the distribution of the signals, the scenario at
hand and other relationships between the parameters, but, as
we intend to show, the parameters values that yield the best
approximation of the analytical correntropy through the use
of the estimator may not be the ones associated with the best
performance of the equalizer. In the following, we perform
a set of computational simulations that will contribute to a
better understanding of the correntropy-based criterion and the
adjustment of its parameters.
III. S IMULATION R ESULTS
In order to investigate the relationships between the analytical and the estimated correntropy-based costs, Jcorr (w)
and Jˆcorr (w), respectively, we first compare the cost surfaces
in a scenario with a two-tap filter as the equalizer. Next, by
varying the kernel size σ and the number of samples L, the
performances of the global solutions are compared in terms of
the ISI measure, defined as
P

Mc
2
− maxj |cj |2
|c
|
i
i=0
,
(10)
ISIdB = 10 log10
maxj |cj |2
where c = [c0 c1 . . . cLc ]T is the combined channel-equalizer
impulse response (with transfer function C(z) = H(z)W (z)).
Hence, the objective will be to minimize the ISI. Finally, the
performance in more complex scenarios will be considered,
where the influence of the chosen maximum number of delays
B will also be investigated.
In all experiments concerning Jˆcorr (w), the performance
analysis – in terms of ISI – considers the average of the

results obtained in NE independent simulations. Additionally,
the precoder used in all scenarios has the transfer function
P (z) = 1 − 0.5z−1 + 0.3z−1 .
The search for the global optimum of the cost functions
shall be performed by the metaheuristic called Differential
Evolution (DE), which is an efficient technique to explore the
search space and to avoid convergence to local optima [8]. Its
main feature is the fact that the candidate solutions are adapted
by mechanisms that exploit the information about the search
space that is available in the current population, instead of
using conventional operators based on random perturbations
(for more details, please refer to [8]). The DE parameters are
the population size NP , the step size F , the crossover rate
CR and the maximum number of iterations IT , which will be
adjusted according to each scenario at hand.
A. Cost Surfaces Analysis
In the first scenario, the channel is a minimum-phase system
with transfer function given by H(z) = 1 + 0.5z−1 . An equalizer with two coefficients w = [w0 w1 ]T is adopted, whose
weights will be varied from −2 to 2 to obtain the contours
of the costs Jcorr (w) and Jˆcorr (w). The DE parameters were
chosen to be NP = 100, F = 0.5, CR = 0.9 and IT = 100
iterations.
Firstly, we analyze the effect of the kernel size σ on the
surfaces. We fixed B = 2 for both analytical and estimated
costs, using L = 500 samples for the latter. Then, by varying
the equalizer weights, we obtained the contours of Jcorr (w)
and Jˆcorr (w) for the kernel sizes of σ = 0.2 and σ = 0.9,
as shown in Figs. 2(a) and 2(b), respectively. Additionally,
we also exhibit the solutions found by the DE, which are
represented by asterisks (*) for the analytical cost and by solid
dots (.) for the estimated cost function, considering NE = 100
independent experiments. It is possible to observe that, in
both cases, the contours of the analytical and the estimated
costs are, to a certain extent, similar, but the modification in
the kernel size causes a significant difference on the surface
shape: for σ = 0.2, there are several local minima, while
for σ = 0.9, there exist only global minima. Additionally, in
Fig. (2(a)), we can notice that Jˆcorr offers solutions that are
actually close local minima, instead of the global minima, of
the analytical cost function, which suggests that low kernel
size values may cause larger estimation errors. Indeed, when
the kernel size is increased to 0.9, Fig. 2(b), the solutions
become more concentrated at the vicinity of the analytical
global minima.
However, increasing the kernel size leads to a degradation
in the equalizer performance, as we can see in Tab. I, which
presents the ISI values attained by the solutions associated
with the analytical and estimated cost functions. So, even
though Jˆcorr provides solutions more similar to the analytical
one for σ = 0.9, the equalizer is not the best we could obtain
with this type of criterion, as a better performance is achieved
for a smaller kernel with Jcorr .
Proceeding with the same scenario, we now analyze the
influence of the kernel size and of the number of samples in the
performance associated with each version of the correntropybased criterion. Firstly, we vary σ from 0.05 to 1 in steps of
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as depicted in Fig. 2(a), the solutions associated with the
estimated correntropy-based cost may vary significantly, as can
also be seen in Fig. 3.
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Analytical global minima
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(a) σ = 0.2
2
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Fig. 3.

ISI as a function of the kernel size σ.

1

w1

0.5

In particular, the fact that the ISI variance associated with
Jˆcorr is higher for low σ values suggests that the estimation
may not be accurate enough with the chosen number of
samples L. Hence, we now analyze the effect of L in the
estimation by varying it from 1000 to 40000 in steps of
1000. During the analysis, we kept B = 2 and σ = 0.2
fixed for Jcorr and Jˆcorr . The resulting ISI performances are
illustrated in Fig. 4, where we also displayed the ISI range of
the estimated case and the ISI obtained by the Wiener solution.
It is possible to notice that as L is increased, the average ISI

Analytical global minima
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-1.5
-2
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-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
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w0

(b) σ = 0.9
Fig. 2.

Contours of the analytical and estimated cost function.

TABLE I
ISI ( IN D B) ASSOCIATED WITH Jcorr AND Jˆcorr
Cost Function
Estimated
Analytical

σ = 0.2
−3.2789
−10.5570

OPTIMUM SOLUTIONS .

σ = 0.9
−3.4204
−3.6109

0.05, considering for the estimated cost a total of L = 5000
samples. For each value of σ, we show in Fig. 3 the ISI value
associated with the best solution offered by the analytical cost
function, which was found by the DE algorithm, as well as
the average ISI obtained by the solutions of the estimated cost
function. The shaded area is the ISI range taking the standard
deviation obtained by all the solutions found for Jˆcorr . For
comparison purposes, we also exhibit the ISI performance of
the Wiener solution considering the best equalization delay [2].
It is possible to notice in Fig. 3 that the ISI values associated
with Jcorr (w) may significantly differ from those of Jˆcorr (w)
for σ ≤ 0.6. For σ > 0.6, the performances are similar,
suggesting that the solutions of the analytical and estimated
cases are close, as we verified in Fig. 2(b), but their ISI
levels are higher. It is also worth mentioning that the best ISI
performance is attained for σ = 0.2 in both cases. However,

Fig. 4.

ISI values as a function of the number of samples L.

obtained with Jˆcorr gets closer to the ISI value associated
with the analytical cost function. Moreover, the ISI range tends
to decrease for larger L, which means that the solutions are
varying less. Notwithstanding, the enormous amount of data
necessary to obtain more accurate correntropy estimates can
be of major concern, depending on the specific application. On
the other hand, the use of larger kernel sizes would require a
smaller number of samples for an adequate estimation, but it
would also lead to poorer solutions, as observed in Fig. 3.
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Finally, we briefly verify the impact of the number of lags
B for Jcorr and Jˆcorr when σ = 0.2 and L = 20000
samples. Figure 5 displays the source correntropy function
(the correntropy target values) for time delays m from 1 to
10, along with the equalizer output correntropy function for
both the analytical and estimated versions (mean of 100 Monte
Carlo simulations), considering B = 2 (upper) and B = 10
(bottom). The ISI performances for both delays are displayed
in Tab. II. As can be observed in Fig. 5 for B = 2 (upper),
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Fig. 5.

TABLE III
AND Jˆcorr

ISI ASSOCIATED WITH Jcorr

Two important remarks can be drawn from Tab. III: (i) the
average performance associated with Jˆcorr is inferior to that
of Jcorr , which, in view of the previous results, suggests that
other minima have been found instead of a solution close
to the analytical; (ii) the blind correntropy solution for the
equalizer does not reach the same performance level of the
Wiener (supervised) solution.

0.4

1

NP = 500, IT = 500, F = 0.5 and CR = 0.9. For this
analysis, we considered B = 4 lags in the computation of
both criteria. The performances in terms of ISI are shown in
Tab. III for an average of NE = 20 simulations.

Correntropy profile as a function of the delay m.

TABLE II
ISI ( IN D B) ASSOCIATED WITH Jˆcorr AND Jcorr
Delays
B=2
B = 10

Estimated
−7.2661
−5.5405

OPTIMUM SOLUTIONS .

Analytical
−10.5571
−13.0102

both the analytical and the estimated correntropy functions
at the equalizer output match that of the source for m = 1
and m = 2, which are precisely the delays the criterion
effectively attempts to match. However, for the subsequent
correntropy lags m, this does not hold and the solutions of
estimated cost performed poorer due to the estimation errors,
as exhibited in Tab. II. When B is increased to 10 (Fig. 5
bottom), the correntropy profiles are not perfectly matched
with that of the source for both analytical and estimated cases,
but, even so, the analytical cost solution points toward a lower
ISI level, while the estimated correntropy loses performance,
most probably due to the cumulative estimation errors along
the several delays. In this sense, a small number of delays B
seems to be more suitable to minimize the estimation errors.

IV. C ONCLUSIONS
In this work, we performed an analysis of the correntropybased criterion for blind equalization with temporally dependent sources. For this purpose, we derived the analytical
expression of the correntropy at the equalizer output, which
can be considered one of the contributions of this work, and
we investigated the influence of the main parameters on the
correntropy-based criterion, considering both its analytical and
estimated versions. From the simulation results, we verified
that correntropy is more sensitive to small kernel sizes, which
is also the situation that may lead to better results and to
higher discrepancies between the analytical and estimated
correntropy-based criterion. In this case, the number of samples can be (considerably) increased to improve the estimation
quality. Using more delays, additional information is provided,
as observed in the performance of the analytical correntropy,
but, for the estimated correntropy, a cumulative estimation
error is perceived in this case, causing a performance loss.
For future works, we intend to analyze the precoder adjustment aiming at reducing the ISI, and also to study the behavior
of correntropy-based criterion in scenarios with the presence
of noise and with other types of source signals.

B. More Complex Channel/Equalizer
In the following, we consider a higher dimensional scenario
with a 5-tap equalizer as the filtering structure in order to
support the generality of our observations. Now, the source
signal is distorted by a three-tap channel with transfer function
H(z) = 1 + 0.8z−1 − 0.25z−2 . The kernel size for both Jcorr
and Jˆcorr was σ = 0.6. In the case of Jˆcorr , N = 105 samples
were used to obtain the output correntropy. In all experiments,
the DE algorithm was used with the following parameters:
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Um esquema para restauração cega de imagens
baseado em combinação de algoritmos adaptativos
Daniela Brasil Silva e Magno T. M. Silva

Resumo— Neste artigo, é proposto um esquema para
restauração cega de imagens baseado na combinação convexa
de um equalizador cego com um equalizador no modo de
decisão direta. A combinação também é adaptada de forma
cega, o que possibilita o chaveamento automático entre os filtros
componentes. Dessa forma, o esquema proposto é capaz de
atingir o desempenho de um algoritmo de filtragem adaptativa
supervisionada sem o conhecimento prévio da imagem sem
degradação. Simulações ilustram o desempenho do esquema
proposto com relação aos métodos de restauração de imagens
baseados em algoritmos de equalização cega.
Palavras-Chave— Restauração cega de imagens, combinação
de algoritmos adaptativos, algoritmo do módulo constante, modo
de decisão direta, filtragem adaptativa.
Abstract— In this paper, we propose a scheme for blind
image restoration based on the convex combination of a blind
equalizer with a decision-directed equalizer. The combination is
also adapted in a blind manner, which allows the automatic
switching between the component filters. Thus, the proposed
scheme is able to achieve the performance of a technique based on
a supervised adaptive filtering with no previous knowledge about
the undegraded image. Simulations illustrate the performance of
the propose scheme with respect to existing image deconvolution
techniques based on blind equalization algorithms.
Keywords— Blind image restoration, combination of adaptive
algorithms, constant modulus algorithm, decision-directed mode,
adaptive filtering.

I. I NTRODUÇ ÃO
O objetivo da restauração cega de imagens é melhorar a
qualidade de uma imagem degradada sem usar informações
sobre a degradação causada pela função de espalhamento
de ponto (point spread function – PSF) [1]. Nas últimas
décadas, várias técnicas para restauração cega de imagens
têm sido propostas na literatura (ver, e.g., [1]–[4] e suas
referências). Algumas dessas técnicas minimizam uma função
custo combinada com um termo de regularização associado
a uma informação a priori da imagem degradada (a borda,
por exemplo). Isso implica a utilização de um critério de
parada no algoritmo para evitar a degradação do desempenho
[3], [4]. Embora esses métodos levem a bons resultados, eles
são relativamente complexos, possuem parâmetros difı́ceis de
escolher e apresentam alto custo computacional.
Em equalização cega de canais de comunicação, o algoritmo
do módulo constante (constant modulus algorithm – CMA) é
o mais popular para adaptação de equalizadores de resposta
ao pulso unitário finita e é amplamente utilizado mesmo
para constelações de módulo não constante, como é o caso
Daniela Brasil Silva e Magno T. M. Silva, Depto. Engenharia de Sistemas Eletrônicos, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, emails: {daniela.brasil, magno.silva}@usp.br. Este trabalho foi financiado pela
CAPES (bolsa da cota institucional) e CNPq (304275/2014-0).

de N -PAM (pulse amplitude modulation) com N > 2 [5].
Embora o CMA possua um custo computacional baixo, seu
principal problema é a convergência para mı́nimos locais
indesejáveis. Neste caso, ele pode atingir um nı́vel de erro
quadrático médio (mean-square error – MSE) alto em regime.
Além disso, o CMA pode atingir um MSE igual a zero apenas
para sinais de módulo constante em um ambiente estacionário
e sem ruı́do e considerando sobreamostragem (ver, e.g., [6]).
Diante disso, é comum chavear do modo de treinamento
cego com o CMA para o modo de decisão direta (decisiondirected – DD). No modo DD, a decisão tomada sobre a
saı́da do equalizador faz o papel de sinal desejado, que por
sua vez, é utilizado em um algoritmo de filtragem adaptativa
supervisionada, como o algoritmo NLMS (normalized leastmean-squares), por exemplo [7]. O bom desempenho global do
equalizador depende da seleção do limiar de MSE adequado
para o chaveamento [8]. No entanto, essa não é uma tarefa
simples, já que esse limiar depende da constelação do sinal
transmitido, do canal de comunicação, da razão sinal-ruı́do,
entre outros fatores [8]. Para evitar a necessidade de se
selecionar um limiar de MSE para o chaveamento abrupto
(hard switching) entre os modos cego e de decisão direta,
vários esquemas de chaveamento suave foram propostos na
literatura (ver, e.g., [9], [10]). Além disso, algoritmos de
equalização cega com bom desempenho no transitório e em
regime têm sido propostos a fim de evitar o mecanismo de
chaveamento para o modo DD (ver, e.g., [11] e suas referências). Entretanto, esses esquemas são tipicamente difı́ceis
de ajustar e o desempenho alcançado ainda é dependente do
ambiente particular em que são aplicados. Neste contexto,
foi proposto em [12] um esquema que combina de forma
adaptativa um equalizador cego com um equalizador no modo
de decisão direta funcionando em paralelo. A combinação
é adaptada de forma cega e consequentemente, o esquema
proposto possibilita o chaveamento automático entre os filtros
componentes, evitando a seleção a priori de um nı́vel de
MSE para a transição. As simulações de [12] indicam que o
desempenho desse esquema supera os de outros equalizadores
com chaveamento suave existentes na literatura em termos de
velocidade de convergência e MSE em regime.
Uma extensão do CMA para desconvolução cega de imagens foi proposta em [13]. Nesse trabalho, os pixels da imagem
original são mapeados em um sinal PAM, o que pode ser
feito incluindo um dispositivo de mapeamento no sistema de
aquisição da imagem. Por exemplo, uma imagem com dois
bits/pixel pode ser interpretada como um sinal 4-PAM, uma
vez que seus bits/pixel são mapeados em quatro nı́veis, i.e.,
±1 e ±3. Depois da desconvolução, o sinal recuperado deve
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sofrer um mapeamento inverso para se obter a estimativa da
imagem original. Por meio de simulações, foi mostrado que
o desempenho do algoritmo depende do número de nı́veis
de cinza da imagem original e também da razão sinal-ruı́do.
Embora a abordagem de [13] seja inovadora, alguns avanços
recentes em algoritmos cegos para equalização de canais de
comunicação podem ser estendidos para restauração cega de
imagens para se obter uma redução da degradação de forma
mais efetiva. Nesse sentido, os trabalhos [14], [15] estenderam
o algoritmo mutimódulo regional (regional multimodulus algorithm – RMA) de [11] para desconvolução cega de imagens.
Apesar do desempenho do RMA nessa aplicação também
ser melhor que o do CMA de [13], notou-se a partir das
simulações de [15] a necessidade de um critério de parada
do algoritmo para evitar degradação do desempenho, similar
ao que ocorre com as técnicas de [3], [4].
Como o esquema de [12] apresenta um desempenho melhor
que o RMA em equalização de canais de comunicação, esperase que o mesmo aconteça na restauração de imagens, algo que
ainda não foi explorado na literatura. Neste artigo, o esquema
de [12] é estendido para desconvolução cega de imagens. Para
isso, as questões de implementação, como a janela e o percurso
de varredura, propostas em [14], [15] são levadas em conta. O
artigo é organizado como se segue. A formulação do problema
é apresentada na Seção II. O esquema proposto é apresentado
na Seção III. Os resultados de simulação e as conclusões são
mostrados nas Seções IV e V, respectivamente.
II. F ORMULAÇ ÃO DO PROBLEMA
O esquema da desconvolução de uma imagem com o uso
de algoritmos de equalização cega é mostrado na Figura 1.
Considera-se que a imagem original F de dimensão N1 × N2
e B bits/pixel é mapeada em um sinal 2B -PAM, modelado
pelo alfabeto ±1, ± 3, . . . , ± (2B − 1) [13]. Essa imagem
sofre os efeitos da PSF e do ruı́do, resultando na imagem
degradada G. Utilizando uma janela de seleção e um percurso
de varredura especı́ficos (definidos abaixo), uma matriz Un
de dimensão M × M é definida para cada pixel da imagem.
Os elementos dessa matriz são rearranjados em um vetor
coluna u(n). Esse vetor é utilizado como entrada de um filtro
adaptativo com M 2 coeficientes, agrupados no vetor coluna
w(n−1). A saı́da desse filtro é calculada pelo produto interno
y(n) = uT (n)w(n − 1), em que (·)T indica transposição. A
saı́da y(n) entra em um decisor e uma estimativa do pixel
b 1 ,k2 ), é obtida. Usando y(n),
F(k1 ,k2 ), designada por F(k
b 1 ,k2 ) e informações estatı́sticas de F, o algoritmo atualiza
F(k
b seja boa, é necessário que o
w(n−1). Para que a estimativa F
algoritmo adaptativo estime cada pixel mais de uma vez. Até
o algoritmo atingir o regime estacionário, as estimativas em
geral não são boas. Dessa forma, quando o algoritmo chega
ao fim de uma imagem, a filtragem deve continuar até que a
convergência seja alcançada por todos os pixels. O número de
repetições necessárias depende do nı́vel da degradação causada
pela PSF [1], [13]–[15].
Na Figura 2, é mostrada a janela Un de dimensão M × M
usada para estimar o pixel central F(k1 ,k2 ), representado
por ⋆. Essa janela é importante quando se utiliza filtros
adaptativos para restauração de imagens, uma vez que os pixels

F

PSF

G

janela ao longo
do percurso
de varredura

M ×M
Un

M2 × 1
u(n)

ruı́do
estatı́sticas
de F

algoritmo
cego

y(n)
w(n − 1)
filtro
adaptativo

b 1 ,k2 )
F(k
Fig. 1.

vec[·]

decisor

Desconvolução de imagens usando algoritmos de equalização cega.

nas vizinhanças de um dado G(k1 ,k2 ) são usados para estimar
F(k1 ,k2 ) [14], [15].
Como os pixels das regiões das bordas não têm vizinhança
definida, o uso da janela centralizada requer um tratamento
de borda especı́fico ao redor de toda imagem. Esse tratamento
de borda pode ser visto como uma condição de inicialização
e também está representado na Figura 2. Para facilitar o
trabalho dos filtros adaptativos, mudanças bruscas na imagem
devem ser evitadas quando possı́vel. Assim, optou-se por uma
interface de borda replicada e reversa de comprimento igual a
(M −1)/2 pixels, obtida por meio do espelhamento dos pixels
mais externos da borda da imagem degradada [14], [15].
O percurso de varredura refere-se ao caminho que a janela
percorre sobre a imagem para estimar cada pixel [15]. Para
evitar variações abruptas entre uma janela e outra, foi considerado um esquema alternado de varredura horizontal e vertical
como mostrado na Figura 3. Assim, uma varredura horizontal
completa é efetuada na imagem, e então, a partir do pixel
da última iteração, uma varredura vertical é aplicada, seguida
por outra varredura horizontal, e finalmente por uma última
varredura vertical. Esse conjunto de varreduras compõe um
ciclo de atualização, que é denominado por ciclo de varredura
e é repetido até se obter a convergência do algoritmo [15].
Por fim, cabe observar que ao se utilizar o operador vec[·],
os elementos da matriz Un são rearranjados no vetor u(n)
para estimar cada pixel F(k1 ,k2 ) da imagem. Isso torna mais
simples a extensão dos algoritmos de equalização adaptativa
para restauração de imagens.
janela Un
M

M

inicialização
Fig. 2. Modelo de seleção de janela (dimensão M × M e M ı́mpar) e
inicialização de borda. Figura 4 de [15].

III. E SQUEMA PROPOSTO
O filtro adaptativo da Figura 1 pode ser substituı́do por uma
combinação convexa de um equalizador cego e um equalizador
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1a varredura

2a varredura

3a varredura

···
4a varredura
···

A atualização dos coeficientes do algoritmo NLMS no modo
de decisão direta é dada por [7]
µ2
w2 (n) = w2 (n − 1) +
e2 (n)u(n),
(4)
δ + ku(n)k2

..
.

..
.

Fig. 3. Combinação dos percursos de varreduras horizontais e verticais.
Figura adaptada de [15].

no modo de decisão direta (DD), como esquematizado na
Figura 4. Neste trabalho, o CMA é utilizado na atualização
do equalizador cego e o algoritmo NLMS na adaptação do
equalizador no modo de decisão direta. No entanto, o esquema
da Figura 4 funciona com outros algoritmos como mostrado
em [12] para equalização de canais de comunicação.
A saı́da global da combinação é dada por
y(n) = λ(n)y1 (n) + [1 − λ(n)]y2 (n),

(1)

em que λ(n) ∈ [0, 1] é o parâmetro de mistura e yi (n) =
uT (n)wi (n − 1) são as saı́das dos equalizadores cego e DD,
respectivamente para i = 1, 2. A saı́da global y(n) passa por
b 1 ,k2 ), que é então usado
um decisor, resultando no pixel F(k
como sinal desejado pelo filtro NLMS. No inı́cio das iterações,
b 1 ,k2 ) são ruins, o NLMS apresenta
quando as estimativas F(k
um desempenho inferior ao do CMA, de modo que y(n) se
aproxima da saı́da do CMA e portanto λ ≈ 1. Conforme
b 1 ,k2 ) melhoram, o que
o CMA converge, as estimativas F(k
possibilita o bom funcionamento do NLMS no modo de
decisão direta. Quando isso acontece, y(n) se aproxima da
saı́da do NLMS e λ ≈ 0 [12].
w(n − 1)
CMA
w1 (n − 1)

y1 (n)
λ(n)

u(n)

y(n)
NLMS
w2 (n − 1)

1 − λ(n)
y2 (n)

decisor

b 1,k2)
F(k

b 1 ,k2 ) faz o papel do sinal desejado
Cabe observar que F(k
em (5) e corresponde à decisão tomada sobre a saı́da global
da combinação y(n). Dessa forma, diferente dos esquemas de
combinação comumente propostos na literatura (ver, e.g., [16],
[17] e suas referências), os filtros do esquema da Figura 1 não
são desacoplados, pois o bom funcionamento do DD depende
b 1 ,k2 ), que por sua vez, depende
da qualidade da estimativa F(k
do desempenho do CMA.
A fim de restringir esse parâmetro ao intervalo [0, 1] e
reduzir o ruı́do de gradiente quando λ ≈ 0 e λ ≈ 1, uma
transformação não linear e uma variável auxiliar α(n) são
usadas [16], [18]. Dessa forma, o parâmetro de mistura λ(n)
é definido como
sgm[α(n − 1)] − sgm[−α+ ]
, (6)
λ(n) = ϕ[α(n − 1)] =
sgm[α+ ] − sgm[−α+ ]
em que sgm[x] = [1 + e−x ]−1 é a função sigmoidal e α+
é o valor máximo que |α(n)| pode assumir. A função ϕ[·],
proposta em [18], é uma versão escalonada e deslocada da
função sigmoidal, atingindo valor um quando α(n) = α+ e
zero quando α(n) = −α+ .
Utilizando o método do gradiente estocástico para minimib 1 ,k2 )−
zar o erro de decisão global ao quadrado e2 (n) = [F(k
y(n)]2 e considerando a normalização do passo de adaptação
proposta em [17], obtém-se a seguinte equação de atualização
para a variável auxiliar
µα
α(n) = α(n−1)+
e(n)[y1 (n)−y2 (n)]ϕ′ [α(n−1)], (7)
p(n)
em que

sgm[α(n − 1)]{1 − sgm[α(n − 1)]}
,
sgm[α+ ] − sgm[−α+ ]
p(n) = ηp(n − 1) + (1 − η)[y1 (n) − y2 (n)]2 ,

ϕ′ [α(n − 1)] =

e(n)

e2 (n)
Fig. 4.

sendo que k · k representa a norma euclidiana, 0 < µ2 < 2
é o passo de adaptação, δ é uma constante usada para evitar
divisão por zero e e2 (n) é o erro de decisão, definido por
b 1 ,k2 ) − y2 (n).
e2 (n) = F(k
(5)

Combinação convexa do CMA com o NLMS.

O CMA é um algoritmo do tipo gradiente estocástico que
minimiza a função custo instantânea JCMA (n) = [r − y12 (n)]2 ,
sendo r , E{F4 (k1 ,k2 )}/E{F2 (k1 ,k2 )} o fator de dispersão
que contém informações estatı́sticas da imagem original e E{·}
indica o operador esperança matemática. A atualização dos
coeficientes do CMA é dada por
w1 (n) = w1 (n − 1) + µ1 e1 (n)u(n),

(2)

sendo µ1 o passo de adaptação e e1 (n) o “erro de estimação”
do algoritmo, dado por
e1 (n) = [r − y12 (n)]y1 (n).

(3)

(8)
(9)

0 ≪ η < 1 (e.g., η = 0,9) e µα é o passo de adaptação.
A variável auxiliar α(n) deve ser restrita por saturação ao
intervalo [−α+ ,α+ ], pois quando |α(n)| é muito grande, o
termo ϕ′ [α(n − 1)] é nulo e a adaptação deixaria de acontecer.
Uma escolha comum na literatura é α+ = 4 (ver, e.g., [16]–
[18]). As equações (1)–(9) sumarizam a combinação convexa
proposta. O algoritmo apresenta um custo computacional de
5M 2 + 16 multiplicações, 5M 2 + 8 somas, 2 divisões, 1
comparação e 2 não-linearidades por iteração. As não linearidades podem ser implementadas utilizando-se uma tabela.
É importante observar que a utilização do erro de decisão
global para atualizar α(n) foi descartada em [12] no problema
de equalização de canais de comunicação. Nesse caso, a
minimização da função custo do módulo constante calculada
com a saı́da global da combinação levou a resultados melhores
em termos de taxa de erro de sı́mbolo. Para restauração de
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imagens, no entanto, a combinação só funcionou adequadamente com o erro de decisão global na atualização de α(n).
Acredita-se que isso se deve ao efeito da PSF sobre os dados
da imagem, que é diferente do efeito do canal de comunicação,
e deverá ser melhor investigado em um trabalho futuro.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 5. Imagens: (a) original (128×128, 4-bits/pixel); (b) degradada (sem
ruı́do, L1 = L2 = 5, σ 2 = 0.64, %MSE = 4,8740); (c) NLMS (%MSE
= 0,3380, µ = 10−2 ); (d) CMA (%MSE = 5,1754, µ = 10−8 ); (e)
RMA (%MSE = 0,7632, µ = 10−4 ); (f) Combinação (%MSE = 0,4022,
µ1 = 10−8 , µ2 = 10−4 , µα = 10−4 ).
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IV. S IMULAÇ ÕES
Nesta seção, o esquema de combinação proposto é comparado com os algoritmos NLMS, CMA e RMA [15], levandose em conta as questões de implementação discutidas na
Seção II. Por utilizar a imagem original como sinal desejado, o
NLMS é considerado como referência. Para avaliar a qualidade
das imagens restauradas, utilizaram-se duas métricas: o erro
quadrático médio percentual (%MSE) [1, Eq. (25)] e o ı́ndice
de similaridade estrutural média (mean structural similarity –
MSSIM) [19, Eq. (17)]. O %MSE é baseado no erro quadrático
médio e é obtido por meio da comparação entre a imagem
restaurada e a original. O MSSIM mede a similaridade entre
duas imagens e funciona como uma medida de qualidade de
uma imagem em relação a outra, assumindo valor máximo
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).
Na primeira simulação, considerou-se a imagem cameraman de dimensão 128 × 128 e 4 bits/pixel, mostrada na
Figura 5(a). Essa imagem foi degradadapor uma PSF Gaus
siana 2D, dada por H(k1 ,k2 ) = K exp −(k12 + k22 )/(2σ 2 ],
para k1 = −(L1 −1)/2, ··· , −1, 0, 1, ··· , (L1 −1)/2 e k2 =
2
−(L2 −1)/2, ··· , −1, 0, 1, ··· , (L2 −1)/2, em que σ é a variância,
que determina a severidade
P P da PSF, e K é uma constante
escolhida para que k1 k2 H(k1 ,k2 ) = 1 [1]. Na simulação,
foram considerados L1 = L2 = 5 e σ 2 = 0,64. A imagem
degradada é mostrada na Figura 5(b) e as imagens restauradas
pelos algoritmos NLMS, CMA, RMA e pela combinação depois de 104 ciclos são mostradas respectivamente nas Figuras
5(c), 5(d), 5(e) e 5(f). A imagem degradada apresenta %MSE
de 4,87, sendo que o %MSE atingido pela combinação ao final
dos 104 ciclos foi igual a 0,40, valor próximo ao do NLMS
(0,34) e inferior ao do RMA (0,76) e do CMA (5,17). Ao
comparar a imagem restaurada com o CMA (Figura 5(d)) com
a imagem original (Figura 5(a)), é possı́vel perceber que o algoritmo não foi capaz de mitigar completamente a degradação,
como o NLMS, RMA e a combinação. O MSSIM, mostrado
na Figura 6 em função do ciclo de varredura corrobora com
essa observação. O MSSIM da imagem degradada era de 0,79.
Ao final dos ciclos, os valores alcançados pelos algoritmos
foram: 0,992 (NLMS), 0,977 (RMA), 0,871 (CMA) e 0.990
(Combinação). Dessa forma, a combinação foi a que mais
se aproximou do algoritmo NLMS, graças ao chaveamento
automático para o modo de decisão direta, o que pode ser
confirmado pelo comportamento do parâmetro de mistura
médio (λ), mostrado na Figura 6.
Na segunda simulação, considerou-se a imagem Lenna de
dimensão 128 × 128 e 5 bits/pixel, mostrada na Figura 7(a).
Essa imagem foi degradada pela PSF H(k1 ,k2 ) = K(β 2 +
n21 +n22 )−3/2 , para k1 = −(L1 −1)/2,··· ,−1,0,1,··· ,(L1 −1)/2 e k2 =
−(L2 −1)/2,··· ,−1,0,1,··· ,(L2 −1)/2, em que β é o parâmetro que

0.2
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

ciclos
Fig. 6. Similaridade estrutural média (MSSIM) de cada algoritmo e valor
médio do parâmetro de mistura (λ) ao longo dos ciclos de varredura.

indica a severidade da degradação
P P e K é uma constante
de normalização para que
n1
n2 H(n1 ,n2 ) = 1 [13].
As simulações foram feitas com L1 = L2 = 9 e β =
1,5. A imagem degradada é mostrada na Figura 7(b) e as
imagens restauradas pelos algoritmos NLMS, CMA, RMA
e pela combinação depois de 104 ciclos são mostradas respectivamente nas Figuras 7(c), 7(d), 7(e) e 7(f). Neste caso,
o %MSE da imagem degradada era de 9,6952, e o %MSE
da combinação (0,2772) também ficou próximo ao do NLMS
(0,1802), sendo ambos inferiores ao do RMA (4,9926) e ao
do CMA (6,5201). O MSSIM dos algoritmos é mostrado na
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Figura 8-(a) em função do ciclo de varredura. O MSSIM da
imagem degradada era de 0,7092 e ao final dos 104 ciclos, os
valores alcançados pelos algoritmos foram: 0,9912 (NLMS),
0,8530 (RMA), 0,8304 (CMA) e 0,9839 (Combinação). Novamente, graças ao chaveamento automático para o modo de
DD, a combinação conseguiu se aproximar do NLMS, como
pode ser confirmado pelo comportamento do parâmetro de
mistura médio (λ) da Figura 8. Dessa forma, a combinação
é um esquema cego que pode restaurar a imagem quase
que perfeitamente. Por fim, cabe observar que a falta de um
critério de parada causa uma degradação no desempenho do
CMA, o que não foi observado nos demais algoritmos. Como
vantagem adicional da combinação, o valor do parâmetro de
mistura pode ser utilizado como critério de parada, o que será
investigado em um trabalho futuro.
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Fig. 8. Similaridade estrutural média (MSSIM) de cada algoritmo e valor
médio do parâmetro de mistura (λ) ao longo dos ciclos de varredura.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
Fig. 7. Imagens: (a) original (128×128, 5-bits/pixel); (b) degradada (sem
ruı́do, L1 = L2 = 9, β = 1,5, %MSE = 9,6952); (c) NLMS (%MSE
= 0,1802, µ = 5 × 10−2 ); (d) CMA (%MSE = 6,5201, µ = 10−10 );
(e) RMA (%MSE = 4,9926, µ = 5 × 10−4 ); (f) Combinação (%MSE
= 0,2772, µ1 = 10−10 , µ2 = 5 × 10−2 , µα = 10−4 ).

V. C ONCLUS ÕES
O chaveamento automático para o modo de decisão direta
possibilita que o esquema proposto tenha um desempenho
próximo ao do algoritmo NLMS supervisionado, que usa a
imagem sem degradação como sinal desejado. Esse esquema
pode ainda apresentar um desempenho superior aos dos algoritmos cegos, como o CMA e o RMA. Além disso, resultados
preliminares indicam que o parâmetro de mistura pode ser
usado como critério de parada desse esquema, o que pode
evitar uma eventual degradação de desempenho. Em trabalhos
futuros, pretende-se comparar o esquema proposto com outras
técnicas de restauração cega de imagens (e.g, [3], [4]).
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Classificação do óleo de algodão em processo de
semirrefino usando técnicas de processamento de
imagem
Patrícia Dias Araújo¹, Maria Victória Mera Moya² e Iális Cavalcante de Paula Junior³.

a) Substâncias coloidais, proteínas, fosfatídeos e produtos
de sua decomposição;
b) Ácidos graxos livres e seus sais, ácidos graxos
oxidados, lactonas, acetais e polímeros;
c) Substâncias coloridas como clorofila, xantofila,
carotenoides, incluindo-se neste caso o caroteno ou
provitamina A;
d) Substâncias voláteis como hidrocarbonetos, álcoois,
aldeídos, cetonas e ésteres de baixo peso molecular;
e) Substâncias inorgânicas como os sais de cálcio e de
outros metais, silicatos, fosfatos, dentre outros minerais;
f) Umidade [2].

Resumo— O presente artigo apresenta um modelo de
classificação nas etapas do processo de semirrefino do óleo de
algodão por processamento de imagens. Foi obtido um sistema
simples de análise eficiente, possibilitando sua utilização em chão
fabril, auxiliando assim no processo quanto à assertividade no
estado do semirrefino desejado e seu controle de qualidade.
Foram utilizados dois algoritmos diferentes de reconhecimento
de padrões: K-Nearest Neighbors e Quadratic Discriminant
Analysis, tendo como validação a estratégia de Leave-one-out. Os
dois algoritmos conseguiram taxas de acerto de mais de 90%,
sendo o QDA o de melhor resultado com mais de 94% de acerto.
Palavras-Chave—Classificação de óleo, óleo de Algodão,
Processamento de Imagens, KNN, QDA, Matriz de Confusão,
Leave-one-out.

Atualmente o óleo de algodão (Gossypium hirsutum
latifolium Hutch LR) é considerado uma das principais fontes
de biomassa para produção do biodiesel no Brasil. Com isso
tem se o aumento da relevância no controle de qualidade da
produção tanto em relação à matéria prima como ao produto
final. Veras et al. (2012) desenvolveram metodologias
analíticas utilizando as espectroscopias no infravermelho
próximo NIR (Near Infrared Spectroscopy) e no ultravioletavisível (UV-vis) para classificar amostras de biodiesel a partir
do seu óleo de origem, utilizando como técnica de
reconhecimento de padrões a Modelagem Independente e
Flexível por Analogia de Classe SIMCA (Soft Independent
Modeling by Class Analogy) [3].

Abstract— The present article presents a classification model
of steps in the process of semi - refining of cotton oil by image
processing. A simple system of efficient analysis was obtained,
allowing its use on the factory floor, thus assisting in the process
as to the assertiveness in the desired semi-refined state and its
quality control. Two different pattern recognition algorithms
were used: K-Nearest Neighbor and Quadratic Discriminant
Analysis, with validation of the Leave-one-out strategy. Both
algorithms achieved hit rates of more than 90%, with QDA being
the best result with more than 94% accuracy.
Keywords— Oil Classification, Cotton Oil, Image Processing,
KNN, QDA, Matrix of Confusion, Leave-one-out.

I.

Balabin e Safieva (2011) também desenvolveram técnicas
de classificação de óleo utilizando espectroscopia NIR e
técnicas de classificação multivariadas como Análise
Discriminante pelos Mínimos Quadrados Parciais PLS-DA
(Partial Least Square Discriminant Analysis) [4]. No entanto,
estas técnicas possuem custos elevados de instrumentos e de
manutenção, o que se faz necessário o desenvolvimento de
uma metodologia alternativa que seja simples, de baixo custo,
fácil implementação no processo fabril e que classifique em
qual etapa do processo de refino ou semirrrefino o óleo se
encontra. Tendo como fator positivo o uso da imagem digital,
substituindo o sistema visual humano e eliminando o caráter
subjetivo da análise, o que poderia induzir a erros.

INTRODUÇÃO

A procura do óleo vegetal tanto para fins alimentícios
como para uso de matéria prima na produção de biodiesel tem
se tornado cada vez maior. Um exemplo é o óleo de algodão,
qual é frequentemente utilizado como medida padrão para a
qualidade de outros óleos. Este apresenta características que
atendem aos requisitos de quase qualquer aplicação de
alimentos imagináveis. O óleo de algodão possui um sabor e
odor suave, já seu grau de tonalidade de cor depende do nível
do processo de refino como a maioria dos óleos [1].
O processo de refino pode ser definido como um conjunto
de métodos que visam transformar o óleo bruto em óleo
comestível, embora existam casos de consumo de óleos
brutos, como o azeite de oliva e o de dendê. A finalidade da
refinação é obter melhorias na aparência, no odor e sabor do
óleo, por meio da remoção dos seguintes componentes:

Portanto, o presente trabalho a partir do processamento de
imagens utilizando algoritmos de reconhecimento de padrões,
tem como objetivo apresentar uma técnica simples e de baixo
custo que realize a classificação dos diferentes estados do
processo de semirrefino do óleo de algodão. Para isso foram
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utilizados dois tipos de classificadores para comparação de
dados, o K-Nearest Neighbor (KNN) e Quadratic
Discriminant Analysis (QDA), sendo aplicada como estratégia
de validação a Leave-one-out. A base de dados utilizada foi de
24 imagens, divididas em 4 subimagens cada uma, obtendo no
total 96 subimagens. O ambiente empregado para captura das
imagens foi o laboratório de uma fábrica de derivados do
caroço de algodão, localizada no interior do Ceará.

Quando o refino é realizado eficientemente, o óleo obtido é
quase incolor, atendendo a uma das principais exigências do
consumidor. Dessa forma, além de possibilitar inferências
sobre a qualidade do processamento do óleo vegetal, a cor
também pode ser utilizada para avaliar seu estado de
conservação. Uma vez que iniciado o processo de deterioração
e alterações organolépticas ocorre o aparecimento de cor e
outras alterações no óleo [6,7].

O presente artigo está organizado nas seguintes seções: a
seção II aborda a teoria relacionada ao trabalho, explicando o
processo e a importância da diferenciação do óleo a partir da
cor no processo de semirrefino; na seção III é
apresentado a método proposto, que inclui técnicas de
processamento de imagens e reconhecimento de padrões, a
seção IV contém os resultados obtidos no processo e
discussões, e finalmente na seção V a conclusão do trabalho.

A. A importância da cor na classificação do óleo
Para análise laboratorial do óleo vegetal são analisadas as
cores primárias R (vermelho), Y (amarelo), B (azul) e N
(neutro). O conjunto destas variáveis indica a predominância
de cor do óleo e conseqüentemente podem indicar os
componentes que se encontram em maior concentração, ou
seja, valores altos de leitura R (vermelho) e ou Y (amarelo)
indicam altas concentrações de carotenóides. No caso de óleos
refinados existe um padrão na legislação que define que todos
os óleos, independente da origem, devem estar dentro deste
limite, uma vez que aparência do óleo é uma das primeiras
barreiras para a aceitação do produto pelos consumidores [8].
A característica de cor é uma das propriedades medidas para
avaliar se a etapa de clarificação durante o semirrefino foi
adequada e se o óleo produzido atende aos requisitos da
legislação. Quanto mais intensa for a cor do óleo bruto, maior
deverá ser o controle do processo [9].

II. PROCESSO DE SEMIRREFINO DO ÓLEO DE ALGODÃO
O óleo da semente de algodão é o mais antigo óleo vegetal
produzido industrialmente e consumido em larga escala no
Brasil [5]. Esse óleo, em estado bruto, apresenta uma
coloração bastante intensa, que quando utilizado para fins
alimentícios passa por um processo de clareamento que pode
ser o processo de refino ou o semirrefino, onde a diferença
está na etapa de desodorização. Durante o refino, a
clarificação é considerada como uma etapa de grande
importância na determinação da qualidade e estabilidade do
produto final.

III. MÉTODO PROPOSTO
O presente artigo possui a estrutura apresentada no
fluxograma abaixo, onde cada bloco tem como finalidade
processar a imagem de entrada e repassar seu resultado para o
próximo bloco. Nas seções a seguir, a função de cada bloco
será explicada com detalhes. Para a execução do método,
foram utilizadas as ferramentas do software Matlab. A Figura
1 apresenta a divisão do algoritmo de classificação do
processo de semirrefino do óleo em diagrama de blocos.

O processo de semirrefino do óleo de algodão analisado
neste trabalho possui seis etapas, as quais são apresentadas na
Tabela I.
TABELA I. PROCESSO DE SEMIRREFINO DO ÓLEO DE ALGODÃO

Estado do
óleo durante o
processo (cor)

Características
B-Inicialmente tem-se o óleo bruto o qual após
ser extraído por processo de prensagem é
destinado para centrifugas para o início do
processo de semirrefino.
1R-Processo de primeiro refino: é dosada a soda
caustica, a temperatura é elevada para em torno
de 65º C e o estado é mantido por um tempo de
retenção.
2R-Segundo refino, onde é realizada uma prélavagem, elevada a temperatura até 70ºC e não
há tempo de retenção.
L-Lavagem do óleo, onde é acrescentado cerca
de 20% de água em relação ao volume de óleo e
a temperatura é elevada a 80ºC. Após é retirada
o máximo possível de água pelo o processo de
centrifugação.
LS-Secagem do óleo, qual é realizada por um
secador a vácuo, retirando assim o excesso de
água que permaneceu do processo anterior.
BR-Branqueamento, onde ocorre a adição de um
auxiliar filtrante ao óleo, sendo retido após em
um clarificador á 110ºC e só então filtrado.
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Fig. 1.
Diagrama de blocos algoritmo de classificação do processo de
semirrefino do óleo de algodão. Fonte: Produzido pelo Autor

A. Aquisição de Imagens e Pré-Processamento
Com o intuito de que as imagens a serem analisadas
fossem obtidas nas mesmas circunstâncias, um sistema para
captura foi montado. Neste sistema foi usado uma webcam
Microsoft LifeCam HD-3000 conectada a um notebook e
fixada a uma altura aproximada de 28,5 centímetros das
amostras de óleo. Foi definido também um padrão de volume,
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posição e características do recipiente com óleo; o material do
recipiente utilizado era aço inoxidável para amenizar
interferências na cor do óleo. A Figura 2 apresenta o sistema
utilizado na aquisição das imagens.

Fig. 2.

foram contidos três atributos com a informação da média dos
valores de cada faixa.
B. Classificação de amostras por KNN e QDA
O Algoritmo KNN é um classificador de aprendizagem
indutiva “lazy-learning”, não linear e nem paramétrico, muito
utilizado para estimação estatística e reconhecimento de
padrões. Conta com uma base de dados utilizada para
assimilar a classe correspondente a uma amostra desconhecida
através de comparações [12]. A comparação é realizada pelo
método da distância mínima, atribuindo a cada elemento
desconhecido à classe dos K vizinhos mais próximos [13]. O
método KNN pode utilizar diferentes distâncias para fazer o
cálculo da classificação, entre elas estão as distâncias de
Manhattan, Mahalanobis e a Euclidiana [14].
A regra de classificação do KNN simplesmente retém todo
o conjunto de treinamento durante a aprendizagem e atribui a
cada amostra analisada a sua classe pertencente, sendo essa
representada pelo rótulo majoritário de seus K vizinhos mais
próximos no conjunto de treinamento [12]. No presente artigo
o valor de K, que determina a quantidade de vizinhos que
serão avaliados para classificar o indivíduo, foi obtido pelo o
metodo de tentativas e erro. Logo, K = 4 uma vez que com
esse valor se obteve os melhores resultados.

Sistema para captura das imagens. Fonte: Produzida pelo autor

Após a aquisição das imagens de dimensão 1280x800
pixels, foi utilizado um algoritmo que identifica a área válida
para analises, ou seja, salva numa nova imagem o espaço que
não tem contato com elementos alheios ao óleo, por exemplo,
as bordas do recipiente ou a mesa. Desta área válida obtida,
foram geradas quatro subimagens de dimensões 100x100
pixels em posições específicas. A Figura 3 apresenta um
exemplo da imagem original obtida pelo sistema de aquisição
e suas subimagens.

Segundo Regazzi (2001), embora a distância euclidiana
seja uma medida de dissimilaridade, essa pode ser utilizada
como uma medida de semelhança, pois quanto maior seu
valor, menos parecidos são os indivíduos ou unidades mostrais
[15]. No presente estudo foi adotada a distância Euclidiana,
onde ao fornecer a distância direta entre os pontos em análise,
foi obtida a semelhança entre os mesmos.

1

Região de interesse
2
1

2

3

4

A técnica QDA é utilizada para problemas de classificação
de observações quando as regiões de classificação são
definidas por funções quadráticas. Tem por objetivo encontrar
uma cobinação quadrática de todas as variáveis de forma que
o valor resultante dessa combinação, chamado discriminante,
tenha valores muito diferentes para observações pertencentes a
classes diferentes e valores próximos para observações da
mesma classe [16]. A técnica QDA se baseia em duas
hipóteses:

3

4

Fig. 3.

Subimagens do processo de Segundo refino. Fonte: Produzida pelo
autor

O segundo passo foi adotar os modelos de cor RGB, CMY,
HSV, YCBCR e YIQ para obtenção de atributos que serão
utilizados como informação analítica. O modelo RGB (red,
green, blue) é um modelo linear que não consegue representar
perfeitamente o modo com que o olho humano percebe as
cores; é um modelo orientado para hardware, utilizado para
monitores coloridos e uma ampla classe de câmeras de vídeo a
cores; o modelo CMY (cyan, magenta, yellow) e o modelo
CMYK (cyan, magenta, yellow, black) são modelos para
impressão colorida; o modelo HSI (hue, saturation, intensity)
que corresponde estreitamente à forma como os seres
humanos descrevem e interpretam as cores, separando o
componente intensidade das informações de cores (matriz e
saturação) em uma imagem colorida [10]; e o modelo YIQ se
baseia na separação dos sinais de cor RGB em um sinal de
luminosidade ou luminância (Y) e dois sinais de
cromaticidade ou diferença de cor (IQ) [11].
A quantidade de atributos utilizados para classificação do
óleo depende do modelo de cor adotado e a média dos valores
de cada faixa de cor, por exemplo, no caso do modelo RGB,

1. Todas as populações, que dão origem aos grupos de
dados, possuem curva de distribuição normal;
2. As matrizes de covariância de cada grupo são diferentes.
A técnica se baseia simplesmente na maximização das
probabilidades posteriores, Pr(K=k│X=x) ou seja, a
probabilidade de uma observação pertencer a um grupo k,
dado que ela é definida por x [17].
C. Validação por Leave-one-out
O Leave-one-out é um método de válidação cruzada,
apresentando o caso extremo da estratégia K-fold, em que o
valor de K é a quantidade total de amostras. Desse modo, o
algoritmo executa N iterações, e em cada uma delas o conjunto
de teste está formado por uma única amostra e todas as outras
amostras formam o conjunto de treinamento. Ao subtrair o
valor verdadeiro com o valor predito tem-se o erro da
estimação de cada ponto para cada método usado [18].
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IV. RESULTADOS
Na Tabela II são apresentados os percentuais de acerto na
classificação das seis etapas do processo de semirrefino do
óleo de algodão. Com os classificadores KNN e QDA para os
diferentes modelos de cores adotados.
TABELA II.

TABELA V.

Classe
do
Óleo
B
BR
LS
L
1R
2R

ACURÁCIA MÉDIA CONFORME MODELO DE COR E
CLASSIFICADOR

Acurácia
Média (%)

Modelo de Cor
RGB
CMY
HSV
YCBCR
YIQ

KNN
90,6
90,0
86,4
92,7
92,7

QDA
94,7
94,7
93,7
93,7
94,7

B
16
0
0
0
0
0

BR
0
15
1
0
0
0

LS
0
1
11
1
0
0

L
0
0
4
14
0
1

1R
0
0
0
0
16
0

100
93.75
68.75
87.5
100
93.75

Classes Atribuídas
B
16
0
0
0
0
0

BR
0
15
1
0
0
0

LS
0
1
11
0
0
0

L
0
0
4
16
0
1

1R
0
0
0
0
16
0

2R
0
0
0
0
0
15

LS
0
1
13
0
0
1

L
0
0
2
16
0
0

1R
0
0
0
0
16
0

2R
0
0
1
0
0
15

100
93.75
81.25
100
100
93.75
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TABELA IV. MATRIZ DE CONFUSÃO PARA KNN; K= 4; MÉTODO DE
VALIDAÇÃO LEAVE-ONE-OUT; MODELO DE COR YIQ

Classe
do
Óleo
B
BR
LS
L
1R
2R

BR
0
15
0
0
0
0

V. CONCLUSÕES

Acerto
(%)
2R
0
0
0
1
0
15

B
16
0
0
0
0
0

Acerto
(%)

Este artigo busca desenvolver um sistema que substitua a
atual técnica manual de classificação nas etapas do processo
de semirrefino do óleo de algodão. Os resultados obtidos
apresentaram um método semiautomático, mais eficiente e
confiável, mostrando que as técnicas de processamento e
reconhecimento de padrões apresentadas são capazes de
extrair de uma imagem da amostra de óleo, informações
suficientes para definir em que etapa do processo ele se
encontra. O classificador QDA apresentou as melhores
respostas com 94,7% de acerto na classificação do óleo, o que
indica um bom método para realização da classificação do
processo de semirrefino. Logo os resultados obtidos na
classificação foram satisfatórios cumprindo-se assim o
objetivo inicial do artigo.

TABELA III. MATRIZ DE CONFUSÃO PARA KNN; K= 4; MÉTODO DE
VALIDAÇÃO LEAVE-ONE-OUT; MODELO DE COR RGB

Classes Atribuídas

Classes Atribuídas

Os melhores resultados obtidos para a classificação do
óleo vegetal foram com o uso do classificador QDA com o
modelo de cor RGB. Segundo os dados experimentais do óleo,
a cor de maior importância é a vermelha devido a presença de
caratenóides. Os resultados da classificação confirmam esta
predominância, ao obter como melhor modelo de classificação
o RGB com analises da faixa vermelha.

Os modelos que apresentaram os melhores resultados na
classificação tanto para o algoritmo de KNN e QDA foram os
modelos de cor RGB e YIQ. As matrizes de confusão para a
classificação KNN nos modelos de cor RGB e YIQ são
apresentadas na Tabela III e IV respectivamente. As entradas
diagonais neste tipo de matriz mostram o número de acertos
na classificão. Na Tabela III as classes de óleo bruto (B) e
primeiro refino (1R) tiveram 100% de acerto, já as classes de
óleo lavado (L) e lavado e seco (LS) foram os que
apresentaram menor percentual de acerto, tendo em vista que
essas duas classes possuem características semelhantes. Já no
modelo de cor YIQ além das classes de óleo bruto (B) e
primeiro refino (1R) a classe de óleo lavado (L) também
apresentou 100% de acerto.

Classe
do
Óleo
B
BR
LS
L
1R
2R

MATRIZ DE CONFUSÃO PARA O CLASSIFICADOR QDA COM
MÉTODO DE VALIDAÇÃO LEAVE-ONE-OUT

REFERÊNCIAS

Acerto
(%)

[1]

100
93.75
68.75
100
100
93.75

[2]

[3]

[4]

[5]

Para a classificação com QDA a matriz de confusão
apresentou os mesmos resultados tanto para o modelo de cor
RGB como para o modelo YIQ, os quais são apresentados na
Tabela V.

[6]
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PDI para o Monitoramento de Rodovias com Imagens
Aéreas Obtidas por VANT
André Biffe Di Renzo, Cicero Martelli,
Rogério Vargas Cezimbra, Jean Carlos Cardozo da Silva
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) possuem
regras vigentes para a operação dessas aeronaves com fins
comerciais [7], [8]. Em 2017, a ANAC publicou o Regulamento
Brasileiro de Aviação Civil Especial nº 94 (RBAC-E nº 94),
intitulada “Requisitos gerais para veículos aéreos não
tripulados” sendo este o documento que possui as principais
regras para a operação de VANT no espaço aéreo brasileiro[9].
Além da regulamentação, o Departamento de Controle do
Espaço Aéreo (DECEA) iniciou, em dezembro de 2016, a
operação do sistema de solicitação de acesso ao espaço aéreo de
Sistema Remotamente Pilotado intitulado SARPAS. Nesse
sistema o piloto deve efetuar seu cadastro e da aeronave e
solicitar o espaço aéreo para efetuar voos com VANT [10].
Há diversos trabalhos apresentados sobre o uso de VANT
aplicados no monitoramento de rodovias em conjunto com
técnicas de processamento de imagens [2]–[4], [11]. Neste
trabalho são apresentadas técnicas de processamento de imagens
e avalição de métodos de reconhecimento de padrões para
reconhecer carros e marcações horizontais para monitoramento
de rodovias administradas pela concessionária Triunfo Concebra
(Projeto de P&D Triunfo Concebra – UTFPR, regulado pela
ANTT). Os resultados obtidos têm como objetivo o
desenvolvimento de metodologia para monitoramento e
inspeção de rodovias.

Resumo—Imagens aéreas podem fornecer informações
importantes para gerenciamento de rodovias. Este artigo
apresenta a utilização de um Veículo Aéreo Não Tripulado
(VANT) no monitoramento de rodovias através da aquisição de
imagens aéreas e algoritmos para processamento e extração de
parâmetros específicos. O monitoramento de rodovias através de
imagens aéreas proporciona a varredura de grandes áreas com
tempo reduzido. A partir dessas imagens, é possível analisar
informações como tráfego, sinalização, imperfeições nas rodovias
e gerenciamento de infraestrutura. Os resultados apresentados
demonstram a viabilidade da aplicação dos algoritmos de
processamento de imagens para extrair e reconhecer objetos na
rodovia.
Palavras-Chave—Veículo aéreo não tripulado, Monitoramento
de rodovias, Processamento de imagens.
Abstract—Aerial images can provide important information
for highway management. This paper presents the use of an
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in remote sensing of highways,
acquiring aerial images, and algorithms that process the images
and extract specific parameters. The highway monitoring through
aerial images provides a large scan area with reduced time.
Through these images it is possible to analyze the traffic
information, signalizing, imperfections in the highway and
infrastructure management. The presented results demonstrate
the viability in applying the image processing algorithms to extract
and recognize points of interest on a highway.

II.

Para aquisição das imagens, foi utilizada uma câmera do
fabricante DJI, modelo X5R de 16 megapixels, acoplada a um
VANT, fabricante DJI, modelo Inspire 1 RAW. A Figura 1
apresenta o VANT com a câmera acoplada. As imagens obtidas
possuem resolução de 4096 x 2160 pixels e são adquiridas no
formato de vídeo com 24 quadros por segundo, possibilitando
um voo com velocidade média de 60 km/h e aquisição de maior
número de imagens. As imagens presentes neste trabalho foram
adquiridas no km 107 da rodovia BR-060, na cidade de
Goianápolis - GO. O VANT é utilizando somente para adquirir
imagens, sendo o processamento e a análise efetuados após
aquisição.
Para extrair características da rodovia, desenvolveu-se
algoritmo para processar as imagens adquiridas em resolução
original de maneira automática sem a necessidade de
intervenção. O algoritmo é divido em três partes, sendo a
primeira o pré-processamento, que segmenta a rodovia da
imagem. A segunda parte executa a segmentação dos objetos na
rodovia. Por último, é efetuada a classificação dos objetos
segmentados na rodovia. A Figura 2 contém o fluxograma de
operação do algoritmo desenvolvido que será detalhado nas
próximas subseções. Esse algoritmo foi implementado em
linguagem C++ com auxílio da API OpenCV [12].

Keywords— Unmanned Aerial Vehicle, Road Monitoring, Image
processing.

I.

METODOLOGIA

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas a aplicação de técnicas de
processamento digital de imagens (PDI) tem sido amplamente
estudadas para monitoramento de rodovias [1]. Uma tecnologia
que está sendo aplicada na obtenção de imagens com maior
detalhamento do local a ser analisado é o Veículo Aéreo Não
Tripulado (VANT) com câmeras de alta resolução acopladas
[2]–[4]. A vantagem dessa tecnologia é a possibilidade de
monitorar grandes áreas sem a necessidade do deslocamento de
pessoas. Além dessa vantagem, devem ser considerados custos,
pequena área de abrangência e visualização do operador na
avaliação in loco dos pontos de interesse. A partir de método de
monitoramento remoto, as informações da via podem ser
atualizadas e analisadas, permitindo priorizar pontos de maior
urgência, além de tornar possível melhor planejamento das
operações a serem executadas [2], [5], [6].
Apesar da aplicação de VANT ser relativamente bem
consolidada, principalmente no setor de entretenimento, seu uso
comercial foi regulamentado no Brasil no primeiro semestre de
2017. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a

André Biffe Di Renzo, Cicero Martelli e Jean Carlos Cardozo da Silva¸
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trabalho foi financiado pela Triunfo Concebra (01-2015) regulado pela ANTTT.
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Fig. 1.

este trabalho, considera-se a cor verde sendo quando o canal H
possuir valores entre 50° e 160° e os canais S e V possuindo
valores entre 25% e 86%. A segmentação é efetuada com a
construção de imagem binária, sendo a cor branca representada
por 1 e a cor preta representada por 0. Assim, quando um pixel
analisado satisfazer essa condição, será considerado que a cor
verde foi encontrada, marcando na imagem como 1. Caso
contrário será marcado como 0. Como a imagem binária possui
os pontos marcados como verde, e o interesse é a rodovia, é
efetuado uma operação logica de “não” que inverte os valores
dos pixels, para que dessa forma, se tenha somente a imagem da
rodovia.
4. Operação morfológica de fechamento: Como podem
existir falhas no procedimento para encontrar partes verdes na
imagem, é efetuada a operação morfológica de fechamento na
imagem binária, preenchendo, assim, falhas na segmentação da
rodovia e removendo pontos que não são de interesse [15].
Como a rodovia apresenta, em sua maior parte, forma
geométrica retangular, o elemento estruturante escolhido para
efetuar a operação de fechamento possui este mesmo formato
com dimensão 30 x 10 pixels [1], [15].
5. Operação Lógica “AND”: Por fim, para se obter a
imagem contendo somente a rodovia, é efetuada operação de “e”
lógico entre a imagem binária do resultado do fechamento com
a imagem original adquirida, resultando assim, uma imagem
sem as partes verdes identificadas. Essa operação marcará na
imagem original somente os segmentos de rodovia encontrados
na imagem.

VANT utilizado na aquisição das imagens. Ao fundo, imagem da
praça de pedágio onde as imagens foram obtidas.

Fig. 2.

B. Segmentação dos objetos na rodovia
Após o pré-processamento da imagem é necessário efetuar
conjunto de operações que resultarão na segmentação dos
objetos contidos na rodovia.
6. Remoção de ruído: Esse procedimento é executado com a
imagem da rodovia extraída. Após a extração, devido a variação
na luminosidade durante o processo de aquisição das imagens,
pontos de saturação são gerados no sensor da câmera. Essa
saturação pode indicar pontos de interesse falsos na etapa de
segmentação dos objetos, sendo a saturação caracterizada como
ruído de baixa frequência na imagem. A remoção desse ruído é
efetuada utilizando filtro passa baixa Gaussiano com dimensão
de 3 x 3 pois se considera que o ruído gerado é Gaussiano[16].
7. Identificação de bordas: Finalizada a filtragem de baixa
frequência, é preciso extrair as bordas dos objetos. Esse
resultado pode ser obtido por meio do uso de filtro passa alta.
Como a borda possui grande diferença de contraste dentro da
imagem, o filtro passa alta torna possível identificar as bordas de
transição do baixo contraste para o alto e assim a identificação
de objetos dentro da rodovia[17] como veículos e marcações
horizontais. O método utilizado para executar essa etapa foi o
filtro laplaciano com máscara de dimensão 3 x 3.
8. Operação morfológica de fechamento: Concluída a
identificação das bordas, efetua-se a operação morfológica de
fechamento, com elemento estruturante no formato de elipse e
dimensão 10 x 20 pixels, preenchendo as bordas encontradas
com a execução desse filtro passa alta. Finalizado esse
procedimento, tem-se como resultado a imagem binária que
contém somente os objetos de interesse, que nesse caso são
veículos e marcações horizontais.

Fluxograma de operação do algoritmo desenvolvido.

A. Pré-Processamento
Após aquisição das imagens (bloco 1 no fluxograma) é
necessário efetuar pré-processamento, extraindo da imagem
somente a rodovia. Como a maior parte da rodovia está inserida
em ambiente que contém área verde nas laterais, a remoção da
pista é efetuada removendo partes verdes da imagem.
2. Conversão de espaço de cor: Devido à aquisição das
imagens serem efetuadas no espaço de cor Red Green Blue
(RGB), a remoção de cor específica se torna complexa, pois
havendo alterações no valor de um dos canais de cores, os
demais canais alteram em conjunto. Com o objetivo de ter maior
controle na cor que se deseja identificar, converte-se a imagem
para o espaço de cores Hue Saturarion Value (HSV) [13]. Este
espaço de cor é representado por cilindro, sendo o canal H a
tonalidade da cor variando de 0° a 360°. Já o canal S define a
saturação dessa cor variando desde o cinza (0%) até o maior
nível de nitidez (100%), sendo essa variação do centro para a
borda do cilindro da cor definida no canal H. Por fim, o canal V
define o brilho dessa cor, variando de 0 a 100%, onde a variação
é representada na altura do cilindro [13], [14]. Assim, o uso
desse espaço para efetuar a segmentação de pontos de interesse
através de sua cor se torna mais preciso que o uso do espaço
RGB [14].
3. Segmentação por cor: Com a imagem no espaço de cores
HSV, é possível a remoção de cor específica na imagem [13],
[14]. Para a segmentação é definida a tonalidade da cor a ser
segmentada. Na sequência, define-se qual a variação que essa
cor possui no canal H. Na sequência é definida a faixa de valores
que os canais S e V podem variar e que deverão ser considerados
na segmentação da cor. Devido ao interesse ser a cor verde, para

C. Classificação
Concluída a segmentação dos objetos são definidas as
classes de objetos a serem classificados. Neste trabalho serão
consideradas três classes: setas, traços e carros.
9. Área e perímetro: Após a segmentação, executa-se
algoritmo que fornece o contorno de cada um dos objetos.
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de Árvores de Decisão, o melhor resultado alcançado utilizou
árvore com profundidade 8. Para o KNN, seu melhor resultado
ocorreu com k igual a 3. O SVM apresentou melhores
resultados com função linear. O classificador de Bayes utilizado
não necessita de nenhum parâmetro de entrada. Com a resposta
do teste foram construídas matrizes de confusão de cada método
para avaliação do desempenho de cada um. As Tabelas I, II e
III apresentam o resultado do teste efetuado. A matriz de
confusão dos classificadores SVM e KNN são apresentados em
uma única matriz devido à similaridade de seus erros.

Obtido o contorno, são calculados a área e o perímetro dos
mesmos em pixels, não sendo efetuada calibração da câmera. A
escolha desses parâmetros é devida as características dos objetos
que se deseja classificar, pois devido ao formato de cada um,
essas características se tornam únicas para o conjunto de objetos
que serão considerados neste trabalho.
10. Objetos selecionados para treinamento: Antes da
classificação dos objetos segmentados, seleciona-se o conjunto
de objetos para cada classe definida que serão utilizados no
treinamento dos métodos de reconhecimento de padrões. O
treinamento é efetuado com a informação de área e perímetro de
cada objeto selecionado e, dessa forma, os métodos de
reconhecimento de padrões estarão treinados para o
reconhecimento dos objetos das classes definidas. A base de
dados utilizada para treinamento e teste dos métodos de
classificação foi gerada pelos autores através das imagens
adquiridas, sendo estas não pública.
11. Classificação: Como no procedimento de extração dos
objetos de interesse, outros objetos são segmentados, define-se
condição que eliminará objetos com área excedente em ±10% da
área dos objetos utilizados na fase de treinamento dos algoritmos
de classificação. A aplicação da condição de área excedente
descarta objetos que não são de interesse na análise, como
palavras na pista e respingos de tinta de marcações. Assim é
possível melhorar a precisão dos classificadores. A partir das
informações de área e perímetro dos objetos segmentados, as
mesmas são fornecidas aos métodos de reconhecimento de
padrões previamente treinados, efetuando-se a classificação dos
objetos contidos nas imagens de entrada. No trabalho
desenvolvido, quatro algoritmos de classificação são aplicados:
método de Bayes, Support Vector Machine (SVM), Arvores de
Decisão e k-nearest neighbors (KNN).

Fig. 3.
Execução do algoritmo desenvolvido. Os números abaixo de cada
imagem indicam a etapa executada pelo algoritmo apresentado na Figura 2.
(1) Imagem Original, (3) Remoção de verde, (4) Operação morfológica de
fechamento, (5) Asfalto segmentado, (7) Filtro passa alta, (8) Operação
morfológica de fechamento.
TABELA I.

Carro
Setas
Traços

TABELA II.

Carro
Setas
Traços

TABELA III.

Carro
Setas
Traços
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MATRIZ DE CONFUSÃO CLASSIFICADOR DE BAYES.

Carro
36
0
0

Setas
0
32
0
Verdadeiro

Traços
0
6
62

Previsto

Para aquisição das imagens foram realizados experimentos
em diferentes altitudes com objetivo de verificar a eficiência do
método desenvolvido. Os melhores resultados encontrados
possuem imagens adquiridas entre 40 e 60 metros de altura
devido ao nível de detalhe do ambiente, onde quanto maior a
altura de voo, menor o nível de detalhe. Todos os voos
executados seguiram as regras descritas na RBAC-E nº 94 [9].
Adquiridas as imagens, aplicam-se os algoritmos de
remoção das partes verdes e segmentação dos objetos de
interesse na rodovia. A Figura 3 apresenta exemplo de resultado
obtido em algumas etapas do algoritmo desenvolvido. Todos os
algoritmos foram executados em um computador com processar
Intel® Core™ i7-4790 com 16 GB de memória RAM. Nesse
hardware a fase de segmentação do asfalto teve tempo médio de
processamento de 0,9 segundos, a etapa de identificação de
objetos 4,75 segundos e a fase de classificação 0,3 segundos,
isso para cada frame do vídeo. Foram adquiridos e processados
aproximadamente 30 minutos de vídeo para avaliar o
desempenho do algoritmo.
A partir da Figura 3 (5) é possível verificar as limitações da
abordagem utilizada para identificar o asfalto, onde é possível
verificar nas laterais que partes que não são verdes, como terra,
não são removidas.
Após a etapa de segmentação da rodovia e dos objetos na
rodovia, são selecionados alguns objetos para o treinamento dos
algoritmos de reconhecimento de padrões. Para o treinamento e
teste dos métodos de reconhecimento de padrões, foram
utilizados um total de 436 amostras, onde 108 são da classe
carro, 104 são setas e 224 são traços. Para treinamento e teste,
o conjunto de amostras foi divido da seguinte maneira: 70%
dessas amostras foram utilizadas no treinamento e o restante
para efetuar testes nos algoritmos treinados. Para o algoritmo

MATRIZ DE CONFUSÃO CLASSIFICADOR DE ÁRVORES DE
DECISÃO.

Carro
36
0
0

Setas
2
30
0
Verdadeiro

Traços
2
0
66

Previsto

RESULTADOS

MATRIZ DE CONFUSÃO CLASSIFICADOR DE KNN E SVM.

Carro
36
0
0

Setas
0
31
1
Verdadeiro

Traços
0
1
67

Previsto

III.
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Referente a precisão de cada algoritmo de classificação, a
partir da análise das matrizes de confusão, KNN e SVM
apresentaram precisão de 98,5%, sendo esses os melhores
classificadores para o trabalho desenvolvido, onde a maior
quantidade de erros ocorreu na classificação de setas como
traços e vice e versa. Já o classificador de Árvores de Decisão,
forneceu precisão de 97%, sendo o erro mais recorrente o
reconhecimento de traços e carros como setas. Por fim, o
classificador de Bayes forneceu precisão de 95,5%. Diferente
dos outros classificadores, a maioria dos erros aconteceram na
classificação de traços como carros.
Sequencialmente são fornecidas ao algoritmo de
processamento, imagens para se extrair os objetos contidos na
rodovia e posterior classificação. A Figura 4 apresenta o
resultado da execução dos quatro algoritmos de reconhecimento
de padrões, sendo a Figura 4 um frame de um dos vídeos
adquiridos na rodovia. É possível visualizar na Figura 4 a
identificação de setas, marcadas em azul, carros, marcados em
verde, e traços, marcados em vermelho.
Com a classificação dos objetos na pista, observa-se que
alguns traços não são identificados. A origem desse erro é
devido ao tratamento definido, que desconsidera objetos com
dimensões que não estejam dentro da faixa definida na seção II,
subseção C, onde a faixa definida faz com que o algoritmo
funcione de forma mais precisa com variações de altura durante
o voo de aquisição das imagens. É possível verificar na Figura
4 a identificação de uma palavra na pista como sendo um carro.
A ocorrência deste erro é devido à sua dimensão ser próxima a
de um carro, entrando assim, na faixa definida para objetos
serem considerados para a classificação. Com isso, todos os
algoritmos de reconhecimento de padrões aplicados
identificaram algumas palavras na pista como carros.
Em conjunto aos erros de classificação apresentados na fase
de treinamento dos classificadores alguns erros ocorreram
devido a falhas na segmentação de objetos, podendo esses
serem causados devido a objetos incompletos ou que se
conectam no processo de segmentação.
Exemplo de erro de segmentação pode ser visualizado na
Figura 5 (a), onde há um carro conectado a um traço. Esse erro
ocorre devido a utilização de operações morfológicas para
segmentar os objetos, sendo a principal causa, o tamanho do
elemento estruturante. Outro ponto que deve ser considerado, é
a altitude de aquisição das imagens. Se esta for elevada obtémse imagens com menor detalhamento, dificultando a distinção
entre objetos próximos e pontos de interesse com dimensões
reduzidas.
Além de erros entre objetos próximos existe a possibilidade
de sobreposição entre objetos como, por exemplo, um carro estar
sobre uma marcação horizontal. Essa situação é similar à
conexão dos objetos próximos, pois a operação de segmentação
considera somente um objeto constituído de um carro e uma
parte da marcação horizontal. Esse exemplo pode ser
visualizado na Figura 5 (b).
Alguns erros acontecem por alguns objetos na etapa de
classificação serem desconsiderados. Isso pode ser corrigido de
duas maneiras. Uma delas é aprimorar o algoritmo de
segmentação para que somente os objetos de interesse naquele
ponto sejam extraídos. Outra opção é aumentar a quantidade de
classes que são treinadas nos algoritmos de classificação. Desta
forma, todos os objetos contidos na pista podem ser
identificados.

Fig. 4.
Resultado da execução dos métodos de reconhecimento de
padrões. (a) Bayes. (b) Arvores de Decisão. (c) KNN. (d) SVM.

Fig. 5.
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Problemas na segmentação. (a) Carro conectado com traço, (b)
Sobreposição de objetos.
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IV.

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

Este trabalho propõe método para monitorar remotamente
rodovias através de imagens aéreas adquiridas por VANT. O
monitoramento de rodovias por imagens aéreas pode fornecer
informações importantes, proporcionando precisão em reparos a
serem efetuados e diminuindo deslocamentos de colaboradores.
A partir dessas imagens, efetua-se a extração e o reconhecimento
de objetos de interesse empregando técnicas de processamento
de imagens. Para extração da rodovia, utilizou-se de
segmentação através de cores em conjunto com operações
morfológicas. Na segmentação de objetos na rodovia, utilizouse de filtro passa alta e operações morfológicas.
Os algoritmos desenvolvidos fornecem resultados de
segmentação de forma positiva, apresentando erros em objetos
próximos que se conectam em razão das operações morfológicas
realizadas. A correção desse problema pode ser efetuada
modificando o elemento estruturante ou o seu tamanho. Além
dessa alteração, pode-se associar a execução de outros
algoritmos, adicionando assim, a possibilidade de maior
precisão na extração das características desejadas. Mesmo com
tempo de processamento elevado, devido as técnicas utilizadas
e resolução da imagem, com a evolução do algoritmo esse
resultado será melhorado, apresentando resposta mais ágil com
a mesma qualidade de imagem.
A classificação dos objetos obteve precisão acima de 95%
para os métodos de reconhecimento de padrões aplicados. Os
melhores resultados foram obtidos com os classificadores KNN
e SVM. Referente aos erros na classificação, pode-se concluir
que a maioria se propagaram a partir da segmentação dos objetos
de interesse. Para a melhoria dos métodos de reconhecimento de
padrões, pode-se utilizar além da área e o perímetro outras
características dos objetos de interesse para efetuar o
treinamento e classificação desses objetos.
Em trabalhos futuros deseja-se melhorar a precisão dos
algoritmos de segmentação, possibilitando a classificação de
número maior de classes. Com algoritmos mais aprimorados
torna-se possível o monitoramento de mais pontos de interesse
para a concessionária proporcionando melhores informações dos
objetos identificados dentro da malha rodoviária.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]
[13]
[14]

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem o apoio financeiro fornecido pela
Fundação Araucária, Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), CNPq, CAPES,
FINEP, FUNTEF, ANTT e Triunfo Concebra. Este projeto é
desenvolvido em parceria com a Triunfo Concebra (01-2015)
regulado pela ANTT.

[15]

[16]

[17]
.

146

W. Wang, N. Yang, Y. Zhang, F. Wang, T. Cao, and P. Eklund, “A review
of road extraction from remote sensing images,” J. Traffic Transp. Eng.
(English Ed., vol. 3, no. 3, pp. 271–282, 2016.
H. Zakeri, F. M. Nejad, and A. Fahimifar, “Rahbin: A quadcopter
unmanned aerial vehicle based on a systematic image processing
approach toward an automated asphalt pavement inspection,” Autom.
Constr., vol. 72, pp. 211–235, 2016.
W. Feng, W. Yundong, and Z. Qiang, “UAV borne real-time road
mapping system,” in 2009 Joint Urban Remote Sensing Event, 2009, pp.
1–7.
H. Zhou, H. Kong, L. Wei, D. Creighton, and S. Nahavandi, “Efficient
Road Detection and Tracking for Unmanned Aerial Vehicle,” IEEE
Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 16, no. 1, pp. 297–309, 2015.
M. Gavilán et al., “Adaptive Road Crack Detection System by Pavement
Classification,” Sensors, vol. 11, no. 10, pp. 9628–9657, Oct. 2011.
M. R. Jahanshahi, F. Jazizadeh, S. F. Masri, and B. Becerik-Gerber,
“Unsupervised Approach for Autonomous Pavement-Defect Detection
and Quantification Using an Inexpensive Depth Sensor,” J. Comput. Civ.
Eng., vol. 27, no. 6, pp. 743–754, Nov. 2013.
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, “Regras de ógãos
brasilieros sobre operação de drones,” 2017. [Online]. Disponível em:
http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/regras-detodos-os-orgaos-brasileiros-sobre-operacao-de-drones. [Acesso em: 05Mai-2017].
Portal Brasil, “Anatel exige registro para operação de drones,” 2017.
[Online].
Disponível
em:
http://www.brasil.gov.br/defesa-eseguranca/2017/01/anatel-exige-registro-para-operacao-de-drones.
[Acesso em: 17-Jan-2017].
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, Requisitos Gerais para
Aeronaves Não tripuladas de uso Civil. Brasil, 2017, p. 26.
Departamento de Controle do Espaço Aéreo, “DECEA lança portal para
orientar usuário de Drone/RPAS,” 2016. [Online]. Disponível em:
https://www.decea.gov.br/?i=midia-einformacao&p=pg_noticia&materia=decea-lanca-portal-para-orientarusuario-de-dronerpas. [Acesso em: 17-Jan-2017].
I. Colomina and P. Molina, “Unmanned aerial systems for
photogrammetry and remote sensing: A review,” ISPRS J. Photogramm.
Remote Sens., vol. 92, pp. 79–97, 2014.
A. Kaehler and G. Bradski, Learning OpenCV 3, 1st ed. Sebastopol:
O’Reilly Media, 2016.
J. Beyerer, F. Puente León, and C. Frese, “Color,” in Machine Vision,
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016, pp. 163–202.
N. Mohd Ali, N. K. A. Md Rashid, and Y. M. Mustafah, “Performance
Comparison between RGB and HSV Color Segmentations for Road Signs
Detection,” Appl. Mech. Mater., vol. 393, pp. 550–555, 2013.
J. Beyerer, F. Puente León, and C. Frese, “Morphological Image
Processing,” in Machine Vision, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin
Heidelberg, 2016, pp. 607–647.
J. Beyerer, F. Puente León, and C. Frese, “Preprocessing and Image
Enhancement,” in Machine Vision, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin
Heidelberg, 2016, pp. 465–519.
Y. Ishino and H. Saji, “Extraction of road markings from aerial images,”
in 2008 SICE Annual Conference, 2008, pp. 2180–2183.
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Super-Resolução de Imagens de Tomograﬁa por
Impedância Elétrica
Ricardo Augusto Borsoi, Julio Cesar C. Aya, Guilherme Holsbach Costa, José Carlos M. Bermudez

Resumo— A Tomograﬁa por Impedância Elétrica (EIT) tem
se tornado popular por apresentar diversas vantagens quando
comparada a outros métodos de tomograﬁa. Porém, a resolução
de imagens adquiridas através de EIT é bastante pobre. Além
disso, a caracterı́stica não-uniforme das imagens resultantes do
uso de técnicas de elementos ﬁnitos impede a aplicação direta
de técnicas tradicionais de reconstrução com super-resolução
(SRR). Neste trabalho, um método para a super-resolução de
imagens de EIT baseado em reamostragem é proposto. Resultados preliminares indicam que a técnica apresentada pode levar a
ganhos substanciais na qualidade das imagens de EIT, o que pode
ajudar a tornar a EIT mais competitiva com outros métodos de
tomograﬁa.
Palavras-Chave— Tomograﬁa,
resolução
de
imagens,
reconstrução de imagens.
Abstract— Electrical Impedance Tomography (EIT) systems
are becoming popular because they present several advantages
over competing systems. However, EIT leads to images with very
low resolution. Moreover, the nonuniform sampling characteristic
of EIT precludes the straightforward application of traditional
image super-resolution techniques. In this work, we propose
a resampling based super-resolution method for EIT image
quality improvement. Preliminary results show that the proposed
technique can lead to substantial improvements in EIT image
resolution, making it more competitive with other technologies.
Keywords— Tomography, image resolution, image reconstruction.

I. I NTRODUÇ ÃO
Tomograﬁa por Impedância Elétrica (EIT - Electrical
Impedance Tomography) é um método de aquisição de imagens
tomográﬁcas de grande interesse devido a suas vantagens
com relação a outros métodos de tomograﬁa. Tomógrafos
por impedância elétrica não utilizam radiação, são altamente
portáteis e, portanto, apropriados para diagnóstico online junto
ao paciente. Além disso, possuem um custo muito reduzido
quando comparados a outras modalidades de tomograﬁa. Apesar
dessas vantagens, a baixa resolução espacial das imagens de
EIT impede que essa técnica seja amplamente utilizada no
diagnóstico médico.
A resolução das imagens provenientes de métodos de
tomograﬁa tais como a Tomograﬁa Computadorizada (CT
- Computerized Tomography) e a Tomograﬁa por Emissão
de Pósitrons (PET - Positron Emission Tomography) já foi
signiﬁcativamente melhorada através da aplicação direta de
técnicas de reconstrução com super-resolução (SRR - SuperResolution Reconstruction). SRR consiste basicamente na
R.A. Borsoi e J.C.M. Bermudez, Departamento de Engenharia ELétrica,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil
J.C.C. Aya e G.H. Costa, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul,
Brazil

reconstrução de uma imagem de alta resolução (HR - high
resolution) a partir da extração de informação não redundante
de várias imagens de resolução inferior (LR - low resolution)
do mesmo objeto, as quais são geralmente adquiridas na
presença de movimento. A SRR é uma técnica que foi
originalmente desenvolvida com o objetivo de transcender
os limites dos sensores em sistemas ópticos de aquisição de
imagens. Mais recentemente, essa técnica foi adaptada para
reconstruir imagens provindas de outros sistemas de aquisição
de imagens, tais como as tomograﬁas por PET e CT, o que levou
ao melhoramento da qualidade das imagens resultantes [1].
Apesar de técnicas de super-resolução desenvolvidas para
sistemas ópticos de aquisição de imagens necessitarem de
adaptações para serem aplicadas na reconstrução de imagens
de tomograﬁa originadas de PET ou CT, o princı́pio de
operação desses sistemas é conceitualmente similar ao dos
sistemas de aquisição de imagens ópticas. A tomograﬁa por
impedância elétrica, por outro lado, é baseada em princı́pios de
operação bastante distintos, em que correntes elétricas difusas
são aplicadas ao corpo em vez de um feixe de raios X coerente,
o que torna o processo de acquisição de imagens inerentemente
não linear. Além disso, o uso de técnicas de elementos ﬁnitos
(FE - Finite Element) na solução do problema inverso de EIT
faz com que a imagem resultante seja representada através
de uma malha não-uniforme de valores de condutividade, em
contraste às imagens uniformemente amostradas adquiridas
por sensores utilizados em sistemas ópticos de aquisição.
Essas caracterı́sticas impedem a aplicação direta de técnicas
tradicionalmente utilizadas na super-resolução de imagens
provindas de sistemas ópticos de aquisição na melhoria de
imagens de EIT.
Recentemente, uma nova técnica de SRR foi desenvolvida
para a reconstrução de imagens provindas de sensores
hipotéticos não-uniformes constituı́dos de elementos chamados de Penrose Pixels [2]. Uma cobertura de Penrose consiste no preenchimento de uma superfı́cie bidimensional de
modo aperiódico, utilizando formas geométricas variadas sob
diferentes orientações. O preenchimento utilizando os losangos
de Penrose consiste em um tipo especı́ﬁco de preenchimento
aperiódico que utiliza apenas dois tipos de losango com largura
idêntica. De modo a permitir a representação da grade de pixels
não-uniformes utilizando a notação na forma de matriz-vetor,
Ben-Ezra et al. [2] propuseram realizar a superamostragem
das imagens em LR para uma grade de pixels uniforme
em HR assim que as imagens fossem adquiridas, o que
constitui uma operação que depende do layout não-uniforme
do sensor. A imagem resultante é chamada de imagem HR
Intermediária (IHR - Intermediate HR image). Após o processo
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de superamostragem, algoritmos de registro de imagens e superresolução podem então ser aplicados às imagens IHR na grade
uniforme, sendo que os processos de sub- e superamostragem
envolvendo a grade não uniforme do sensor são incorporados
ao algoritmo de reconstrução por meio do modelo de aquisição
das imagens. Essa metodologia mostrou-se capaz de atingir
fatores de magniﬁcação superiores àqueles obtidos utilizando
grades de pixels regulares, dado que não existem restrições
referentes à necessidade de existência de movimento de subpixel entre as imagens LR pois a grade não-uniforme não
possui simetria translacional. Porém, infelizmente tais sensores
ainda não foram fabricados, o que impede a aplicação prática
dessa técnica promissora.
Neste trabalho é proposta a aplicação do processo de
reamostragem descrito em [2], originalmente utilizado para
tratar a caracterı́stica aperiódica da cobertura com pixels de
Penrose, para desenvolver uma técnica de SRR de imagens
geradas a partir de coberturas arbitrárias, tal como imagens de
EIT obtidas utilizando métodos de elementos ﬁnitos (FE), as
quais são compostas por uma malha não-uniforme de pixels
arbitrários. O processo de aquisição das imagens de EIT é
modelado como um sistema óptico de aquisição de imagens
com amostragem não uniforme. Resultados de simulação
preliminares indicam melhoras substanciais tanto no erro de
reconstrução quanto na qualidade perceptual das imagens
reconstruı́das.

EIT, dadas na forma de uma malha de elementos ﬁnitos, são
superamostradas para uma grade uniforme (IHR) antes de
serem processadas por um algoritmo de super resolução. Como
será discutido, durante o processo de reconstrução a operação
conjugada de subamostragem também se faz necessária. Essa
consiste na transição da grade uniforme das imagens IHR
para a grade não-uniforme das imagens LR. Isso é realizado
atribuindo para cada elemento da malha não-uniforme o valor
médio de todos os pixels que se encontram dentro da área
correspondente a esse elemento na grade IHR.
Note que atribuindo uma posição para cada pixel na grade
uniforme IHR (a qual encobre todo o domı́nio da malha
de elementos ﬁnitos), o valor de cada pixel da imagem
IHR pode ser calculado de modo direto durante o processo
de superamostragem simplesmente determinando qual elemento da FEM circunscreve a sua posição. Isso é feito
utilizando informações geométricas a respeito da FEM, as quais
encontram-se disponı́veis com as imagens de EIT em LR [3].
Também propomos modelar as distorções não-lineares causadas pelo problema inverso utilizando uma aproximação por
uma ﬁltragem linear (tal como um borramento óptico tı́pico),
somente tratando a parte espacialmente invariante e mais bem
comportada do processo de distorção. Apesar da parcela nãolinear e espacialmente variante da distorção não ser tratada,
mostrar-se-á que o desempenho resultante dos métodos de SRR
empregando este modelo é bom o suﬁciente para propósitos
práticos. Essa nova formulação permite a aplicação direta de
técnicas de SRR a imagens de EIT.

II. S UPER -R ESOLUÇ ÃO DE I MAGENS DE EIT U TILIZANDO
R EAMOSTRAGEM E SPACIAL
O processo de formação de imagens de EIT, as quais derivam
III. M ODELO P ROPOSTO PARA EIT
de um problema inverso, não se assemelha ao processo de
O modelo proposto para o processo de formação de imagens
acquisição de imagens observado em sistemas ópticos de
de
EIT pode ser descrito matematicamente como
aquisição. Cada imagem de EIT resulta de um problema inverso,
o qual realiza a reconstrução da condutividade no interior de
y(t) = HD (t)HB (t)x(t) ,
(1)
um corpo baseado em medições de tensão e corrente elétricas
realizadas em sua fronteira, frequentemente utilizando métodos em que t é o ı́ndice temporal, x(t) é a imagem desejada (HR)
de elementos ﬁnitos durante o processo [3]. As imagens ordenada lexicograﬁcamente, e o vetor y(t), com a mesma
resultantes consistem em uma malha não uniforme de elementos dimensão de x(t), é a imagem IHR (uniforme) ordenada
irregulares (FEM - ﬁnite element mesh), de tamanhos e formatos lexicograﬁcamente. Note que a imagem em LR de EIT
arbitrários, cada qual apresentando um valor de condutividade. consiste na imagem IHR subamostrada, y� (t) =↓ y(t), em
Além disso, a natureza difusa das correntes elétricas injetadas na que ↓ representa a operação de subamostragem discutida
fronteira do objeto e a natureza mal condicionada do problema anteriormente. A imagem LR resultante, y� (t), consiste em
inverso induzem distorções signiﬁcativas nas imagens resul- uma malha composta de elementos (ou pixels) distribuidos de
tantes. Neste trabalho, assumiremos que as distorções presentes maneira não-uniforme, cada qual com condutividade elétrica
nas imagens de EIT podem ser apropriadamente modeladas constante.
A matriz HB (t) modela a distorção não-linear do problema
como a combinação de um borramento espacialmente invariante
inverso
de EIT utilizando uma aproximação linear, conforme
e uma distorção não-linear e variante no espaço. Desse modo,
discutido
na seção anterior. Essa matriz pode ser calculada na
torna-se evidente que um modelo matemático tı́pico para
forma
de
uma convolução espacial. A matriz HD (t) consiste
processo de formação de imagens de EIT é signiﬁcativamente
em
uma
convolução
por um kernel espacialmente variante,
diferente daqueles empregados em algoritmos de reconstrução
realizando a transformação da grade HR para a grade IHR.
de imagens provindas de sensores ópticos.
Neste trabalho, propomos modelar o processo de aquisição Diferentemente do processo de decimação realizado na SRR
de imagens de EIT de forma similar a um processo de aquisição tradicional, a matriz HD (t) em (1) é uma matriz quadrada,
de imagens de um sistema óptico. Considerando cada elemento construı́da com base na malha de elementos ﬁnitos. Quando
da malha de elementos ﬁnitos como um pixel de um sensor processado por esse operador, a cada pixel yi (t) da imagem
não-uniforme, propomos empregar a estratégia desenvolvida IHR resultante que se encontra dentro da área do p-ésimo
para lidar com a cobertura com pixels de Penrose para super- elemento da imagem LR não-uniforme y�p (t) é atribuido o
resolver imagens de EIT. As imagens de baixa resolução de valor correspondente à média de todos os pixels na imagem
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HR xj (t) que encontram-se dentro da área daquele elemento
especı́ﬁco da imagem LR não-uniforme.
Uma vez que métodos de super-resolução operam combinando informação não redundante de múltiplas imagens
de baixa resolução, a relação entre essas deve ser descrita
formalmente. Adotaremos o seguinte modelo dinâmico para a
evolução da sequência de imagens:
x(t) = G(t)x(t − 1) + s(t),

(2)

em que x(t) e x(t − 1) são as imagens em HR em instantes
de tempo adjacentes, G(t) é a matriz de registro e s(t) é
o vetor de inovações. A matriz de registro consiste em uma
transformação espacial que representa o movimento geométrico,
tal como rotação e translação, que ocorreu na imagem do
instante de tempo t − 1 para o instante de tempo t. Essa é
construı́da com base na estimação de movimento realizada
utilizando as imagens IHR [4], [5]. As inovações representam
mudanças imprevisı́veis que ocorrem na sequência de vı́deo
de x(t − 1) para x(t), isto é, a parte de x(t) que não pode
ser representada como uma combinação linear dos pixels em
x(t − 1), usualmente devido a mudanças na cena tal como
oclusões.
Como o modelo de aquisição de imagens de EIT dado em (1)
e (2) encontra-se agora na forma padrão utilizada por algoritmos
tradicionais desenvolvidos para a sistemas ópticos, qualquer
algoritmo de SRR pode ser aplicado com o modelo proposto,
utilizando como entrada as imagens de EIT superamostradas
para a grade IHR.
IV. R ESULTADOS
Nesta seção são apresentados resultados preliminares de
super-resolução de imagens de EIT, utilizando o modelo de
formação de imagens proposto na Seção III. De modo a permitir
a avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos,
as imagens de alta resolução foram geradas sinteticamente,
consistindo em uma sequência de 20 imagens de um objeto
em forma de T, sujeito a movimento translacional aleatório
dentro de um meio circular. A amplitude do movimento foi
determinada através de amostras de uma realização de ruı́do
branco Gaussiano de variância 0, 3, o qual foi truncado para
o intervalo [−0, 15, 0, 15] de modo a assegurar que o objeto
permanecesse completamente dentro do meio circular.
Para realizar a super-resolução das imagens geradas sinteticamente, o algoritmo LMS-SRR foi aplicado [6], utilizando
um passo de adaptação de µ = 0.01 e K = 100 iterações para
cada imagem IHR processada.
Dado que as imagens deste exemplo foram geradas sinteticamente, as imagens em HR encontraram-se disponı́veis, o
que permitiu uma avaliação quantitativa dos resultados através
da média do erro quadrático �x̂(t) − x(t)�2D sobre todos
os pixels do domı́nio da malha não-uniforme D. A matriz
HD (t) correspondente ao borramento espacialmente variante
foi construı́da de acordo com a malha de elementos ﬁnitos de
cada imagem de EIT em LR, a qual foi considerada invariante
no tempo. A matriz HB (t) correspondente às distorções do
processo de EIT foi modelada como uma convolução por
um kernel gaussiano de tamanho 60 × 60 e desvio padrão

σ = 20, o qual foi assumido invariante no tempo e no
espaço. As condições de fronteira foram assumidas como sendo
simétricas (Neumann). Foram realizadas duas simulações, uma
com movimento conhecido e outra com movimento estimado.
No segundo caso, o movimento entre as imagens, representado
pela matriz G(t), foi estimado utilizando o algoritmo de ﬂuxo
óptico de Sun et al. [5].
As imagens de EIT não-uniformes em LR foram superamostradas para uma grade uniforme IHR de 200 × 200 pixels
antes de serem processadas, e a região externa ao domı́nio da
malha de elementos ﬁnitos D foi preenchida com zeros. O
problema inverso de EIT foi resolvido utilizando o software
EIDORS [7], aplicando o método de Gauss-Newton com o
prior NOSER [8]. As malhas de elementos ﬁnitos usadas
nos problemas direto e inverso de EIT foram as malhas
”d2d1c” e ”a2d3c”, respectivamente, com 32 eletrodos cada
(disponı́veis no software EIDORS [7]). Ruı́do branco gaussiano
foi adicionado aos valores de tensão mensurados no problema
direto de EIT, resultando em uma relação sinal ruı́do (SNR signal to noise ratio) de −5dB.
A Figura 1-(a) mostra a imagem sintética desejada (em HR)
para o frame 20, no qual o objeto de interesse (em forma de T)
é claramente visı́vel. A Figura 1-(b) mostra a observação em
LR correspondente (referente à imagem em LR yΔ (t)). As
Figuras 1-(c) e 1-(d) mostram as imagens reconstruı́das para o
frame 20, considerando o movimento conhecido e estimado,
respectivamente. A evolução da média do erro quadrático para
as imagens LR e reconstruı́das é mostrada na Figura 2.
É possı́vel notar que o objeto de interesse é muito melhor
deﬁnido em ambas as imagens reconstruı́das, ﬁcando clara a
melhoria de resolução quando comparada à imagem de EIT
observada em LR.
A média do erro quadrático da imagem convergiu para um
valor consistentemente inferior àquele das imagens em LR
observadas. Além disso, uma degradação no desempenho do
método foi observada quando um algoritmo de registro de
imagens foi utilizado, o que levou a média do erro quadrático a
ﬁcar próximo ou até mesmo superior àquele das imagens em LR
para algumas observações. Além da inﬂuência da informação
imprecisa sobre o movimento, a função custo do algoritmo de
SRR empregado (LMS-SRR) realiza a minimização do erro
no sentido quadrático-médio, o que não garante a otimalidade
para uma sequência ou realização especı́ﬁca. Mesmo assim, os
resultados da Figura 2 mostram que há um aumento signiﬁcativo na resolução das imagens reconstruı́das. Visualmente, a
degradação observada pelo emprego do algoritmo de registro
é pequena em comparação com o caso onde o movimento é
conhecido, o que indica que a metodologia proposta pode se
mostrar efetiva em situações práticas.
V. C ONCLUS ÕES
Este trabalho propôs um novo método de super-resolução de
imagens de EIT. O método proposto utiliza um novo modelo
para o processo de formação de imagens de EIT, o qual
baseia-se na técnica desenvolvida para tratar imagens provindas
de sensores ópticos que utilizam pixels de Penrose. Apesar
da metodologia de super-resolução para imagens utilizando
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 1. Resultados de reconstrução de imagens. (a) Imagem HR gerada sinteticamente (utilizada no problema direto de EIT). (b) Imagem de EIT em baixa
resolução. (c) Imagem de EIT super resolvida com movimento conhecido. (d) Imagem de EIT super resolvida com movimento estimado. (a malha não-uniforme
de elementos ﬁnitos foi sobreposta às imagem para facilitar a comparação).

pixels de Penrose ainda não possuir aplicação prática devido
à inexistência de sensores apropriados, foi mostrado que a
essência desse método é apropriada para lidar com imagens
adquiridas por meios não convencionais, tal como imagens de
EIT. Resultados de simulação empregando o algoritmo LMSSRR mostraram um aumento signiﬁcativo na qualidade e na
resolução das imagens reconstruı́das, o que indica que essa
técnica pode vir a mitigar a grande deﬁciência apresentada na
resolução das imagens de EIT, contriubuindo para a viabilização
do emprego prático desse sistema de tomograﬁa.
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Fig. 2. Evolução da média do erro quadrático das imagens original e
reconstruı́da (considerando movimento conhecido e estimado).
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Bagging de Detectores por Produto Interno para
Detecção de Olhos
Wesley L. Passos1,2 , Gabriel M. Araujo1 , Amaro A. Lima1 , Felipe M. L. Ribeiro2 , Eduardo A. B. da Silva2 .

Resumo— Este artigo apresenta um sistema de detecção de
olhos utilizando ensemble de classificadores baseados em filtros de
correlação, conhecidos como detectores por produto interno (IPD
– Inner Product Detectors). Este trabalho tem três contribuições
principais: i) um classificador ensemble com precisão maior que
o IPD original, utilizando o algoritmo bagging; ii) novas funções
discriminantes baseadas na informação da ensemble; e iii) o
estudo da influência do bagging sobre o desempenho do sistema.
O método proposto foi avaliado na base de dados BioID, atingindo
taxas de acerto de 98, 02% e 95, 71% para os olhos direito
e esquerdo, respectivamente, onde um desvio de até 10% da
distância interocular é considerado um acerto.
Palavras-Chave— Visão computacional, Detecção de olhos, Caracterı́sticas faciais, Métodos ensemble.
Abstract— This article presents a system for eye detection
using an ensemble of correlation-based filters known as Inner
Product Detector (IPD). This work has three main contributions:
i) an ensemble classifier with higher accuracy than the original
IPD detector, using the bagging algorithm; ii) new discriminant
functions based on the ensemble output; and iii) the study
of the influence of bagging on the system performance. The
proposed method was evaluated on the BioID dataset, achieving
an average accuracy of 98.02% and 95.71% for right and left eyes,
respectively, where a deviation of up to 10% of the interocular
distance is considered a hit.
Keywords— Computer vision, Eye detection, Facial features,
Ensemble methods.

I. I NTRODUÇ ÃO
Muitas aplicações como biometria, reconhecimento de expressão, alinhamento facial, estimativa de pose, modelagem
de face 3D, rastreamento facial, e tecnologias assistivas como
estimativa de atenção e olhar de pessoas com deficiência, utilizam rastreamento ocular. Existem diversas formas de realizar
essa tarefa, porém as mais baratas e menos intrusivas são as baseadas em técnicas de visão computacional [1]. Atualmente, as
abordagens mais comuns para detecção de caraterı́sticas faciais
são baseadas em aprendizado de máquina. Estas podem ser divididas em métodos locais ou globais [2]. Métodos globais são
capazes de localizar múltiplas caracterı́sticas simultaneamente
e, em sua maioria, incluem restrições geométricas. O desempenho dos métodos globais é dependente de suas inicializações
e, geralmente, apresentam altos custos computacionais quando
comparados aos métodos locais. Dada a sua dependência de
um ponto de inicialização, a maioria dos métodos globais
depende de aproximações locais para produzir pontos de
partida confiáveis. Um exemplo é apresentado em [3], onde
uma cascata de redes neurais convolucionais é empregada
1 Centro Federal de Educação Tecnológica, Nova Iguaçu, RJ, 26041271, Brasil. 2 PEE/COPPE/DEL/POLI, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Cx. P. 68504, Rio de Janeiro, RJ, 21945-970, Brasil. Emails: wesley.passos@smt.ufrj.br, {gabriel.araujo, amaro.lima}@cefet-rj.br,
{felipe.ribeiro, eduardo}@smt.ufrj.br.

para a detecção de caracterı́sticas faciais, partindo de uma
estimativa grosseira na primeira camada que é sucessivamente
refinada nas camadas seguintes. Outra abordagem, que utiliza
modelos de olhos para produzir caracterı́sticas de entrada para
uma rede neural de retropropagação que realiza detecção de
olhos, é apresentada em [4].
Métodos locais são capazes de localizar uma única caracterı́stica facial com melhor precisão e baixo custo computacional. Entretanto, em contextos complexos ou de oclusão, estes
métodos tendem a sofrer com a ambiguidade. Um exemplo de
abordagem local para detecção de pontos faciais usando uma
combinação de support vector regression e Markov random
fields para reduzir o tempo de busca e aumentar a precisão é
apresentado em [5].
O Inner Product Detector (IPD) [6], [7] tem sido utilizado,
com sucesso, para a detecção de olhos de humanos. O IPD
é um classificador linear, mas não há evidências de que os
objetos de interesse sejam linearmente separáveis no espaço
de caracterı́sticas. Por essa razão são necessárias modificações
na função discriminante que acarretam maior custo computacional. Esse artigo é uma extensão dos trabalhos em [6], [7],
simplificando a função discriminante e utilizando um ensemble
de classificadores com o intuito de tratar a natureza nãolinear do problema. Para tal, a técnica ensemble bootstrap
aggregating (bagging) [8], [9], [10], [11] é utilizada para
gerar múltiplos conjuntos de treinamento. Cada conjunto é
empregado para treinar uma instância do IPD. Assim sendo,
esse trabalho possui as seguintes contribuições: i) um classificador ensemble com precisão maior que o IPD original,
utilizando o algoritmo bagging, no qual são consideradas
positivas as amostras que recebem o maior número de votos
ou, em caso de mais de uma amostra classificada como
positiva, por meio de uma função discriminante mais simples;
ii) novas funções discriminantes baseadas na média ou norma
das saı́das do conjunto de classificadores, ambas calculadas a
partir das amostras classificadas como positivas; e iii) o estudo
da influência do bagging sobre o desempenho do sistema.
O método proposto foi avaliado na base de dados BioID,
atingindo uma taxa de acerto média de 98, 02% e 95, 71%
para os olhos direito e esquerdo, respectivamente, para uma
precisão de 10% da distância interocular.
II. I NNER P RODUCT D ETECTOR
Neste trabalho, será utilizado um detector baseado em filtros
de correlação para detecção dos pontos fiduciais, o IPD, onde
a saı́da é obtida através do produto interno entre o detector e
um sinal de entrada, justamente como nos filtros de correlação.
Seja uma variável aleatória Xd×1 cujas realizações xi
devem ser classificadas em uma das duas classes A1 ou A0 .
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O objetivo é encontrar um detector hA1 , ótimo no sentido dos
mı́nimos quadrados, capaz de detectar um objeto que pertença
a classe A1 [6].

1, se xi ∈ A1
T
hA1 xi =
(1)
0, caso contrário.

pré-processamento

imagem
original

O operador [·]T denota a operação de transposição. O
detector hA1 pode ser reescrito em termos de momentos da
variável aleatória X da seguinte forma [6]:
hA1 = R−1
XX P (A1 )µA1

detecç~ao e
redimensionamento
da face

normalizaç~ao
de iluminaç~ao

seleç~ao
da RoI

(2)

onde RXX é a matriz de correlação global dos dados de treinamento, P (A1 ) é a probabilidade de uma amostra pertencer
à classe A1 , e µA1 é a média das amostras da classe A1 .
Note que o termo RXX deve ser uma matriz inversı́vel. Isto
significa que a dimensão dos vetores deve ser menor que o
número de amostras estatisticamente independentes. Ainda, é
interessante notar que na expressão P (A1 )µA1 a média da
classe desejada é ponderada por sua probabilidade [6].

Bagging
IPD

pós-processamento

saı́da

III. O B OOTSTRAP AGGREGATING
Proposto inicialmente em [8], o método bootstrap
aggregating, também conhecido como bagging, é um tipo de
algoritmo ensemble learning [10], [11], que tem por objetivo
gerar um conjunto de modelos preditivos. Cada um destes
modelos é gerado a partir de um subconjunto formado através
de sorteios com reposição do conjunto de treinamento original.
É esperado que a decisão tomada usando a coleção (ensemble)
destes modelos seja melhor que a tomada por cada modelo
individualmente [9]. Isso é possı́vel pois a decisão tomada
usando a coleção apresenta menor viés bias e variância do
que a de cada modelo treinado nos dados completos, devido
a suavização das fronteiras de decisão.
O processo de bagging consiste em gerar B novos conjuntos
Xb , a partir de um conjunto de treinamento original XL ,
sorteando amostras uniformemente e com reposição. Este
processo é ilustrado na Fig. 1. Então, cada conjunto Xb é
utilizado para gerar uma instância do classificador. Por fim, é
construı́do um modelo de predição combinando uma coleção
(ensemble) dos B classificadores individuais.
Conjunto de Treinamento XL

Conjuntos de Treinamento Xb

Fig. 1.

Amostragem bootstrap.

Fig. 2.

Diagrama de blocos do sistema.

IPD com bagging. Para fins de treinamento, as amostras
positivas são blocos de dimensão 27×27 pixels centrados
nas coordenadas da anotação manual e todos seus vizinhos
8-conectados, fornecendo 9 amostras positivas por imagem.
A classe negativa consiste nos blocos restantes, também de
dimensão 27×27 pixels, cujo os pontos centrais estão dentro
da região de interesse (RoI – Region of Interest, descrita
na Seção IV-B). Note que existem muito mais amostras
negativas que positivas por imagem. Sendo assim, para manter
o equilı́brio entre as classes e reduzir o custo computacional,
foram selecionados aleatoriamente 9 exemplos negativos de
cada imagem de treinamento. Ou seja, cada imagem de treinamento contribuirá com 18 amostras, sendo 9 positivas e 9
negativas.
A. Base de dados
O banco de dados utilizado foi a BioID [13], que consiste
em 1521 imagens em escala de cinza com resolução de
384×286 pixels. Cada imagem mostra a visão aproximadamente frontal da face de uma pessoa de um grupo de
23 indivı́duos. Nesse banco de dados há indivı́duos com
pelos faciais, olhos fechados, usando óculos, variações de
iluminação e fundo, diferentes escalas faciais, rotações e
expressões, o que faz com que a BioID seja uma base de
dados desafiadora. Para propósitos de comparação, esse banco
de dados contém dois arquivos com anotações. O primeiro
possui as posições das coordenadas dos centros dos olhos,
e o segundo as coordenadas de 20 pontos fiduciais em cada
imagem.

IV. M ÉTODO PROPOSTO
As técnicas IPD e bagging foram implementadas e agregadas com o intuito de elaborar um algoritmo de detecção
de olhos em imagens. Implementou-se o sistema proposto
em [12], apresentado na Fig. 2, mas substituindo o IPD pelo

B. Pré-processamento
Todas as imagens são pré-processadas antes dos procedimentos de treino e teste. Primeiramente, a face é localizada utilizando uma implementação do algoritmo de detecção
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Viola-Jones [14] da biblioteca OpenCV [15]. Em seguida,
as faces são escaladas para 100×100 pixels para reduzir o
efeito das diferenças de escala. Com o objetivo de conferir
robustez à iluminação ao sistema, foram empregadas técnicas
de normalização de iluminação seguindo a abordagem feita
em [16].
A área de busca é restringida a uma região denominada de
Região de Interesse (RoI), tanto para melhorar a acurácia do
detector quanto para reduzir a complexidade computacional.
A RoI é definida pelo sistema por meio das anotações manuais
do conjunto de treinamento, assumindo que a localização das
caracterı́sticas é uma variável aleatória P com distribuição
Gaussiana, média µP e covariância ΣP . Para cada posição de
pixel p nas N imagens do conjunto de treinamento, calculamos
a distância de Mahalanobis como
q
(3)
d = (p − µP )T Σ−1
P (p − µP ).

Tendo treinado os classificadores, estes são então agregados
(ensemble classifiers) [10] para a fase de teste. Cada amostra
é classificada por cada classificador treinado, e é considerada
pertencente à classe que recebeu o maior número de votos.
Antes das fases de treinamento e teste, a média µL , de
todo o conjunto de treino XL , é subtraı́da das amostras.
Ainda, é importante destacar que os parâmetros P (A1 ) e µA1 ,
utilizados para gerar cada classificador, foram calculados a
partir do conjunto de treinamento original XL , com a média
µL subtraı́da.
O processo de treinamento e teste está esquematizado na
Fig. 4.
TREINAMENTO
conjunto de
treinamento bootstrap
1
conjunto de
treinamento original

A RoI é a região elı́ptica limitada pela amostra de treinamento que maximiza a distância de Mahalanobis dmax com
uma tolerância de 5%. A Eq. (4) é usada para verificar se um
ponto candidato pc pertence ou não à RoI. Um candidato é
considerado pertencente à RoI quando a condição da Eq. (4)
é satisfeita:
2
(pc − µP )T Σ−1
P (pc − µP ) ≤ (1, 05dmax ) .

conjunto de
treinamento bootstrap
2

classificador
h1
algoritmo de
treinamento

conjunto de
treinamento bootstrap
B

classificador
h2
classificador
hB

TESTE
classificador
h1
conjunto de
teste

(4)

classificador
h2

pósprocessamento

saı́da

classificador
hB

C. Treinamento e Teste
Na fase de treinamento são gerados B conjuntos de treinamento Xb seguindo o procedimento de bagging descrito
na Seção III. Cada um desses Xb conjuntos é utilizado para
gerar um único classificador, produzindo B classificadores.
Com o fim de avaliar o efeito do tamanho do ensemble
no desempenho, variou-se B no intervalo [1, 60] durante o
processo de validação cruzada.
Com o objetivo de aumentar a variância dos dados de
treinamento, a fim de analisar a eficácia do bagging, experimentos descartando amostras, antes de gerar os conjuntos
bootstrap, foram realizados. Este procedimento é mostrado na
Fig. 3. Foram executados experimentos descartando 0%, 50%,
75%, 80%, 85%, 90% e 95% das amostras do conjunto de
treinamento original XL .

equilı́brio de classes

dimens~
ao D

descarte de amostras

dimens~
ao d

Fig. 4.

Diagrama de blocos da metodologia de treinamento e teste.

D. IPD com Função Discriminante Modificada
A restrição imposta pela função discriminante na Eq. (1) é
válida apenas para classes ortonormais. Entretanto, tal caracterı́stica é improvável em dados reais. Então, para as amostras
não normalizadas, a saı́da pode ser qualquer valor real. Como
resultado, o IPD tem uma alta taxa de falsos positivos na
sua formulação original, tendo fraca correlação com a classe
desejada. Neste trabalho, os valores de IPD foram limitados
ao conjunto {−1, 0, 1}, por meio da função sinal (Eq. (5))


  1, se (hT
b xi ) > 0
0, se (hT
sign hT
=
(5)
b xi
b xi ) = 0

-1, se (hT
b xi ) < 0.
Em outras palavras, cada classificador hb fornece um voto,
que pode assumir valores {−1, 0, 1}, a um ponto xi . Ao final,
todos os votos são somados e somente o candidato que recebe
a maioria dos votos permanece. No caso de empates, os pontos
que empataram são pós-processados de acordo com o descrito
na seção a seguir, onde um único ponto é selecionado.
E. Pós-processamento

amostragem bootstrap

dimens~
ao d'

amostras negativas
amostras positivas
dimens~
ao d

Fig. 3. Método de geração dos conjuntos de treinamento com descarte de
amostras.

Em alguns casos, em cada imagem de teste, dois ou mais
pontos podem ser reconhecidos pela maioria dos classificadores. Estes casos podem ser úteis quando é desejável manter
os candidatos mais prováveis ou quando o bagging IPD for
utilizado como etapa anterior de outro método [7]. Entretanto,
para este trabalho, um único ponto é desejado. Para obter
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TABELA I

apenas um ponto de saı́da, dois métodos de pós-processamento
foram avaliados, e são descritos a seguir.
Seja XR o conjunto de pontos xi classificados como pertencente à classe de interesse por meio da votação de B
classificadores. Uma solução para estimar o ponto de saı́da
do sistema p̂f é escolher o ponto que apresentar o conjunto
de produtos internos de maior norma, conforme a Eq. (6).
X
1/2
B
T 2
p̂f = arg max
hb xi
(6)
xi ∈XR

E RRO

PARA

e ≤ 0,10

PARA CADA M ÉTODO DE P ÓS - PROCESSAMENTO E

PORCENTAGEM DE AMOSTRAS DESCARTADAS .

Descarte de
Amostras
0%
50%
75%
80%
85%
90%
95%
Original [12]

b=1

Olho direito
Maior norma Maior média
IPD
IPD
2,18±1,35
2,11±0,82
2,11±1,34
2,11±1,13
2,32±1,41
2,16±1,31
2,39±1,70
1,98±1,72
2,25±1,07
2,04±1,24
1,97±1,88
1,98±1,03
2,32±1,41
2,25±0,91
2,4±1,1

Uma segunda solução é escolher o ponto que apresentar o
maior valor médio de IPD, conforme a Eq. (7).

p̂f = arg max
xi ∈XR

1
B

B
X

hT
b xi

TABELA II
E RRO



PARA

e ≤ 0,10,

#Classificadores

e=

kp̂f − pf k
kpr − pl k

(8)

Nesta medida, para fins de comparação, e ≤ 0,25, 25% da
distância interocular corresponde a distância entre o centro e
o canto do olho, e e ≤ 0,1 corresponde ao diâmetro da ı́ris.
Serão considerados acertos os casos em que e ≤ 0,1 [17].
A técnica de validação cruzada, com k = 10, foi utilizada
para avaliação estatı́stica dos resultados [18]. Então, todos os
resultados reportados são média e desvio-padrão dos folds.
V. R ESULTADOS E D ISCUSS ÕES
A TABELA I apresenta o erro médio para 10% da distância
interocular, juntamente com desvio-padrão, para cada método
pós-processamento e porcentagem de descarte de amostras de
treino. Estes resultados consideram a melhor quantidade de
classificadores obtida durante a validação cruzada para cada
conjunto de parâmetros de método de pós-processamento e
porcentagem de descarte.
Observando-se os resultados obtidos, pode-se afirmar que:
i) o uso da ensemble adiciona uma melhoria consistente ao
desempenho do IPD original [12]; ii) a escolha do fator
de descarte é mais crı́tica que o uso de diferentes funções
discriminantes; e iii) o ensemble consegue manter o desempenho mesmo com mais de 90% das amostras descartadas,
comprovando a eficácia do método de bagging.
O efeito do tamanho do ensemble no desempenho do
classificador é apresentado na TABELA II. Nota-se, como
esperado, que para um maior fator de descarte de amostras,
maior é o número de classificadores necessários para manter

VARIANDO O N ÚMERO DE CLASSIFICADORES E

UTILIZANDO P ÓS - PROCESSAMENTO MAIOR M ÉDIA

(7)

b=1

F. Validação
O critério adotado para avaliar o desempenho do sistema
foi a distância entre a anotação manual e o ponto detectado.
Para evitar que a medida de desempenho não dependa de
variações de escala da imagem, essa distância é expressa em
relação à distância entre as marcações das pupilas obtidas a
partir da anotação manual, também conhecida como distância
interocular dio . Sendo pl e pr as marcações manuais das
pupilas esquerda e direita, respectivamente, o erro e entre a
anotação manual do ponto fiducial alvo pf e a saı́da estimada
p̂f , em relação à distância interocular é:

Olho esquerdo
Maior norma Maior média
IPD
IPD
5,04±1,92
5,18±1,08
4,84±2,12
5,24±2,38
4,70±0,88
5,25±1,71
5,11±1,33
4,84±1,74
5,04±1,25
4,97±0,28
5,18±1,80
4,29±1,73
5,45±1,92
5,04±2,47
6,1±1,6

01
05
10
25
50
60
Original [12]

Olho direito
Descarte
Descarte
0%
95%
2,45±1,33
88,5±3,19
2,52±0,91
38,6±6,74
2,79±1,18
7,21±1,21
3,34±1,30
3,48±0,35
2,73±0,85
2,39±1,80
3,00±1,33
2,59±1,63
2,4±1,1

IPD.

Olho esquerdo
Descarte
Descarte
0%
95%
5,71±1,25
96,5±2,21
5,65±1,20
51,4±8,08
5,79±0,29
11,0±3,97
5,66±1,97
5,86±1,98
5,65±0,28
7,49±2,91
5,79±1,21
8,79±2,83
6,1±1,6

o mesmo desempenho. Entretanto, cerca que 25 classificadores são o suficiente para manter o desempenho do sistema
satisfatório. Os resultados apresentados na Fig. 5 corroboram
com essa afirmação. Nela são apresentados as taxas de erro
para a detecção do olho direito, descartando 95% de amostras
e utilizando a melhor média IPD como pós-processamento.
Pode-se observar o efeito dos classificadores IPD em ensemble
para diferentes tolerâncias de distância relativa à distância
interocular. As taxas de erro começam a estabilizar a partir
de 25 classificadores, como observado anteriormente.
Por fim, a TABELA III mostra a comparação com os
métodos em [3], [4], [5], [12]. Os resultados de [3], [5] foram
obtidos a partir de [4]. Nestes experimentos, os olhos foram
considerados corretamente detectados se e ≤ 0,10. Para fins de
comparação, foram escolhidos os resultados dos experimentos
sem descarte de amostras, de modo a considerar todo o
conjunto de treinamento original; com descarte de 90% das
amostras, a configuração que obteve os melhores resultados; e
em ambos os casos, maior média IPD como método de pósprocessamento, já que este apresentou os melhores resultados
entre os dois métodos de pós-processamento. Estes resultados
foram atingidos com 41 e 57 classificadores para os olhos
direito e esquerdo, respectivamente, sem utilizar o descarte
durante o bagging, e 24 e 15 classificadores, utilizando o
descarte. Mesmo que os procedimentos de treinamento e teste
sejam diferentes entre si, as comparações podem ser consideradas justas tomando cada método como uma “caixa preta”.
No caso sem descarte houve um redução no desvio-padrão,
indicando um aumento da consistência no teste ao longo dos
folds. No entanto, a diminuição do erro de classificação foi
pouco significativa. Já nos caso em que foram descartadas 90%
das amostras, o desvio padrão se manteve aproximadamente
o mesmo do IPD original, mas neste caso houve uma queda
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01
05
10
25
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90
80

classificadores foram treinados por meio de bagging, gerando
uma ensemble para realizar a classificação de novas amostras.
Foram propostas novas funções discriminante que consideram o efeito do ensemble. Por fim, realizou-se um estudo
sobre o efeito do bagging no desempenho do sistema. O
método proposto foi comparado com outros trabalhos que
utilizaram a BioID [13]. Dado que cada classificador é independente, podem ser treinados de forma paralela, fazendo
uso de arquiteturas paralelas como GPUs ou máquinas que
possuem multiprocessadores, tornando-o ainda mais rápido.
Futuramente deseja-se empregar esta técnica para rastreamento
em sequência de vı́deos e testar o uso de kernels junto aos
classificadores.
R EFER ÊNCIAS

Classificador
Classificadores
Classificadores
Classificadores
Classificadores
Classificadores

Taxa de erro [ % ]

70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

Distância relativa a distância interocular [ % ]

Fig. 5. Comparação entre número de classificadores para detecção do olho
direito, descartando 95% das amostras e utilizando maior média IPD como
método de pós-processamento.

maior na taxa média de erro. Apesar da redução do erro ser
relativamente pequena, o uso de validação cruzada por k-fold
indica que esses resultados são estatisticamente relevantes.
Comparando quantitativamente os erros obtidos, o método
proposto neste trabalho é o terceiro melhor para detecção de
ambos os olhos dentre os trabalhos comparados. Os melhores
resultados, apresentados em [3], e os obtidos neste trabalho
são mostrados em negrito. Os resultados demonstram que a
metodologia proposta produziu melhorias quando comparado
com IPD original e atinge taxas de erro competitivas quando
comparado a outros métodos, apesar do incremento em custo
computacional quando em relação ao original. Porém, é importante ressaltar que, assim como os métodos baseados em redes
neurais convolucionais apresentados em [3] e [4], o bagging
IPD pode ser paralelizado e executado em GPU, reduzindo
assim o tempo de execução, e sendo menos complexo que
sistemas comumente encontrados na literatura.
TABELA III
C OMPARAÇ ÃO DE DESEMPENHO ENTRE DIFERENTES M ÉTODOS
UTILIZANDO A B IO ID PARA e ≤ 0,10. O S MELHORES E OS NOSSOS
RESULTADOS ENCONTRAM - SE EM NEGRITO . (§) VALORES FORNECIDOS
EM [4].
Método
Valstar et al., 2010§ [5]
Sun et al., 2013§ [3]
Li et al., 2015 [4]
Araujo et al., 2015 [12]
Bagging IPD 0%
Bagging IPD 90%

Olho direito
20,9
0,01
1,90
2,40±1,1
2,11±0,82
1,98±1,03

Olho esquerdo
24,2
0,00
1,80
6,10±1,6
5,18±1,08
4,29±1,73

VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho estudou-se a influência do uso de bagging
em um algoritmo para detecção de olhos em imagens de
faces humanas denominado inner product detector IPD. Os
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Detecção de pessoas em um ambiente industrial
utilizando imagens de profundidade e
classificadores profundos
Eduardo Henrique Arnold e Danilo Silva

Resumo— Esse trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema de segurança industrial que requer detecção automática de
pessoas. Duas soluções baseadas em imagens de profundidade de
visão superior são apresentadas. A primeira é fundamentada em
técnicas tradicionais de aprendizado utilizando extração de caracterı́sticas e um classificador Support Vector Machine. A segunda
utiliza métodos de aprendizado profundo para classificação. A
análise de desempenho dos detectores demonstrou que as técnicas
profundas têm desempenho superior às tradicionais para esta
tarefa entretanto podem oferecer maior custo computacional e
necessitar maior conjunto de treinamento.
Palavras-Chave— Detecção de pessoas, imagens de profundidade, aprendizado profundo, redes convolucionais, aprendizado
de máquina, visão computacional.
Abstract— This paper describes the development of an industrial safety system that requires automatic human detection.
Two solutions based on top-view depth images are presented.
The first one is based on traditional learning techniques using
feature extraction and a Support Vector Machine classifier. The
second solution uses deep learning methods for classification. The
performance analysis of both solutions revealed that the deep
learning methods outperform traditional learning techniques on
this task, at the cost of requiring a larger training set and
increased computational cost.
Keywords— Human detection, depth images, deep learning,
convolutional networks, machine learning, computer vision.

I. I NTRODUÇ ÃO
Em qualquer ambiente industrial a segurança dos funcionários deve ser garantida. Existem áreas que oferecem
maior risco e portanto não devem ser ocupadas durante a
operação regular. Um exemplo ilustrativo é de uma fábrica
de eletrodomésticos que utiliza uma ponte rolante superior à
zona de trabalho para transportar moldes de ferro até máquinas
extrusoras de plástico. Esses moldes podem ser pesados e
portanto oferecem riscos aos empregados trabalhando sob o
chão da fábrica.
Nesse contexto é útil ter um sistema de segurança automático que detecte pessoas sob o caminho da ponte e
interrompa sua movimentação caso encontre uma pessoa. Uma
detector baseado em vı́deo é ideal nesse caso, especialmente
considerando que o ambiente industrial em questão é diversificadamente ocupado por máquinas, moldes e trabalhadores.
Como a ponte se movimenta, a câmera deve ser colocada em
sua parte inferior, tendo uma vista superior do chão da fábrica.
Essas condições impedem que métodos de subtração de fundo
Eduardo Henrique Arnold e Danilo Silva. Departamento de Engenharia
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(background subtraction) sejam utilizados, sendo necessário
utilizar algoritmos de detecção mais sofisticados.
Outro desafio é que as roupas dos trabalhadores não são
regulares em cor, e os mesmos não necessariamente usam
capacetes ou equipamentos de segurança. Nesse caso, utilizar
apenas imagens de cor pode não fornecer informações suficientes para detecção. A fim de superar esse problema, [1]
usa uma câmera stereo que provê imagens de profundidade
dos objetos, oferecendo maior confiabilidade na informação
de forma e maior invariância à luminosidade. Essa imagem
é então utilizada para localizar candidatos à pessoas, seguido
por uma extração de caracterı́sticas desenvolvida manualmente
e posterior classificação utilizando Support Vector Machine
(SVM). Entretanto, esse método pode não oferecer uma
solução ideal explicitadas as considerações sobre o ambiente,
visto que assume um ambiente limpo e estático, contrário ao
ambiente industrial descrito anteriormente.
Recentemente o aumento do poder computacional, especialmente na forma de Graphics Processing Units (GPUs), a
disponibilização de grandes datasets de imagens e avanços em
métodos de treinamento de redes neurais [2] tornou possı́vel
um rápido desenvolvimento e uso de métodos profundos de
aprendizado nos mais diversos domı́nios. Ainda, variações
densas dessas estruturas permitiram soluções mais eficientes
para detecção de objetos [3], complementando resultados
anteriores do estado-da-arte em classificação de imagens [4].
A grande vantagem desses métodos é a mudança de foco
da representação de caracterı́sticas das amostras, até então
desenvolvida manualmente, para um processo automático de
representação, requerendo grande quantidade de amostras para
oferecer um modelo adequado. Motivado por esses avanços,
um segundo método de detecção de pessoas pode ser desenvolvido utilizando imagens de profundidade e classificadores
profundos.
Este trabalho faz uma comparação entre dois métodos de
detecção de pessoas, sendo o primeiro ilustrado na Figura 1.
Ambos utilizam técnicas de visão computacional para detectar
candidatos na imagem, descritas na Seção II. O primeiro
detector, baseado em [1], é apresentada na Seção III, enquanto
o segundo, utilizando classificadores profundos, é descrita
na Seção IV. A avaliação quantitativa dos métodos e suas
variações é mostrada na Seção V. Por fim, conclusões e
sugestões de trabalhos futuros são apresentadas na Seção VI.
II. S ELEÇ ÃO DE C ANDIDATOS
Em um método tradicional de detecção de objetos [5] o
primeiro passo é localizar os candidatos, que são em seguida
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Fig. 1.

Diagrama do sistema de detecção de pessoas.

validados através do processo conjunto de extração de caracterı́sticas e classificação. No caso de uma imagem colorida,
uma possibilidade para obter candidatos seria utilizar uma
janela de tamanho variável que varre a imagem, gerando um
candidato a cada deslocamento.
Entretanto, ao se utilizar imagens de profundidade com
visão superior, [1] sugere um algoritmo mais eficiente que
assume que as pessoas estão entre os objetos mais altos da
cena. Apesar dessa hipótese nem sempre ser garantida, ela
reduz significantemente o número de candidatos se comparado
com o método das janelas deslocadas, e portanto será utilizada
nesse trabalho e descrita a seguir.
Primeiramente, realiza-se a detecção de máximos locais.
Divide-se a imagem em blocos de tamanho especificado e cada
bloco retorna o pixel com maior intensidade, representando o
ponto mais alto naquele bloco. Em seguida, para cada máximo
local uma janela quadrada representando o candidato precisa
ser obtida. Seu tamanho é calculado como sw = fd · sr , onde
f é a distância focal da câmera, d a distância entre a câmera
e o objeto e sr o tamanho médio da cabeça. A janela de
tamanho sw pixeis é centralizada em torno do respectivo pixel
de máximo local.
O último passo é a centralização da janela sob o candidato
utilizando um algoritmo iterativo de mean shift. De forma simplificada, esse algoritmo desloca a janela para o centroide dos
pixeis dentro dela, de forma que pixeis de maior intensidade
tenderão a ficar centralizados sob o candidato.
A saı́da desse passo é uma lista de janelas representando
os candidatos à pessoas na imagem. Um aspecto relevante
a se considerar é o parâmetro de tamanho dos blocos para
efetuar a busca de máximos locais. Quando se utiliza blocos
muito grandes a probabilidade de ter um objeto muito alto,
como uma máquina, no mesmo bloco que uma pessoa é alta,
portanto aumenta-se as chances de falha de detecção. Por outro
lado, quando se utiliza um bloco muito pequeno, é garantido
que todas as pessoas serão consideradas candidatas, porém ao
mesmo tempo eleva-se muito o número de candidatos, o que
causa um problema de complexidade e desempenho temporal.
III. D ETECÇ ÃO BASEADA EM D ESCRITORES
Após a detecção de candidatos, uma fase de validação é
necessária para descartar candidatos que não são pessoas. Uma
solução clássica utilizando visão computacional [1] utiliza
caracterı́sticas extraı́das por um descritor, desenvolvido manualmente, para alimentar um classificador SVM binário, que

Fig. 2. Descritor de grades regulares (esquerda) e anéis concêntricos (direita).

retorna uma classe: “pessoa” ou “não-pessoa”. Um descritor de
blocos regulares proposto em [1] é utilizado. Para aumentar
a invariância à rotação, também propomos um descritor de
anéis concêntricos (veja Figura 2). Ambos são descritos a
diante, seguidos por mais detalhes do processo de classificação
e treinamento.
A. Descritor de grades regulares
Esse descritor divide a janela do candidato em 7x7 blocos,
como ilustra a Figura 2. O valor médio dos pixeis pertencentes
à cada bloco é calculado, gerando uma matriz 7x7 de médias
de intensidades de pixeis. Em seguida, o valor do bloco central
é subtraı́do da matriz. Finalmente, calcula-se o histograma
da matriz resultante utilizando 32 intervalos. O vetor de
histograma, com 32 dimensões, é considerado o vetor de
descrição, cuja soma é 49 (número de blocos).
B. Descritor de anéis concêntricos
Primeiramente a janela do candidato é dividida em 18
coroas circulares (ou anéis) cujas distâncias entre os raios
internos e externos é constante e cujo centro coincide com
o da janela. Então calcula-se a média dos pixeis pertences
a cada coroa, resultando num vetor de 18 dimensões. Desse
vetor subtrai-se o valor da média dos pixeis da coroa mais
interna (cujo raio menor é 0). Por fim, aplica-se a derivada
discreta nesse vetor (subtração entre dimensões adjacentes) a
fim de enunciar as diferenças entre as médias do pixeis nos
diferentes anéis, resultando num vetor de descrição com 17
dimensões.
C. Classificador SVM
Utiliza-se um classificador SVM binário com kernel Radial
Basis Function (RBF) [6] para validar os candidatos. Note
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que o parâmetro σ do kernel, em conjunto com o hiperparâmetro C do SVM controlam o compromisso entre o
desempenho no treinamento e a generalização do modelo
em novas amostras. Valores altos de C penalizam erros no
conjunto de treinamento, enquanto valores menores priorizam
um desempenho melhor no conjunto de teste. O parâmetro
σ tem efeito similar, porém de maneira inversa. A escolha
dos hiper-parâmetros C e σ é feita utilizando um processo de
validação cruzada com divisão em 5 conjuntos, avaliando a
métrica de precisão [7].
Depois de selecionados os hiper-parâmetros, o treinamento
final é realizado com todo o conjunto de treinamento. O
classificador SVM foi implementado utilizando a biblioteca
Scikit-Learn [8].

Fig. 3.

Estrutura MLP.

Fig. 4.

Estrutura convolucional.

IV. D ETECÇ ÃO U TILIZANDO A PRENDIZADO P ROFUNDO
Redes neurais artificiais podem ser utilizadas para uma
classificação robusta em diferentes nı́veis de complexidade,
que varia com a estrutura e profundidade da rede. Nós
utilizamos e avaliamos duas estruturas de redes profundas:
perceptron multi-camadas, ou multilayer perceptron (MLP),
e redes neurais convolucionais, ou convolutional neural networks (CNN). Para ambos os detectores, o candidato é
redimensionado para uma janela de 60x60 pixeis e introduzido diretamente ao classificador, sem nenhum processo
de extração de caracterı́sticas inicial. Podemos considerar que
o modelo desenvolve uma representação da amostra a partir
das primeiras camadas da rede, sendo que a última camada
é responsável pelo processo de classificação e resulta uma
única saı́da interpretada como a probabilidade de o candidato
ser uma pessoa. O diagrama dessa abordagem é o mesmo
apresentado na Figura 1 removendo-se o bloco de extração
de caracterı́sticas e com uma saı́da probabilı́stica contı́nua.
A. Perceptron multi-camadas
A estrutura do MLP é composta por unidades organizadas
em camadas. Cada unidade pertencente a uma camada está
conectada com todas as unidades da camada seguinte. A
saı́da de cada unidade é obtida calculando a soma de suas
entradas ponderadas por parâmetros de conexão, seguidas da
aplicação de uma função de ativação φ(x). A informação de
cada unidade é propagada de forma direta pela rede desde as
camadas de entrada, passando pelas camadas intermediárias
até finalmente chegar na camada de saı́da.
Utilizamos uma estrutura de 3600 unidades de entrada
(60x60 pixeis), 512 e 256 unidades nas camadas intermediárias
e uma única unidade de saı́da, como mostra a Figura 3. Optouse por essa arquitetura particular pois foi a que empiricamente
demonstrou um bom desempenho relativo à complexidade
do modelo. As camadas intermediárias, representadas em
amarelo, utilizam ativação RELU [2] de maneira a evitar o
problema de gradiente enfraquecido. A unidade de saı́da utiliza
ativação sigmoide para reproduzir uma saı́da probabilı́stica.
B. Rede neural convolucional
No caso de imagens, existe uma forte correlação entre
pixeis de uma redondeza, de forma que não é necessário que

cada unidade de uma camada esteja conectada com todas
as unidades da próxima camada, mas apenas com alguns
pixeis vizinhos. Esse caráter de conectividade local pode ser
alcançado através da convolução de uma dada camada com um
banco de filtros. Nesse sentido, redes neurais convolucionais
podem ser entendidas como uma derivação das MLP e, em
geral, fornecem um modelo melhor para imagens através da
redução do número de parâmetros e consequente melhora na
generalização do modelo.
Nossa estrutura convolucional, ilustrada na Figura 4, é
composta por uma camada convolucional 3x3 com 16 filtros,
seguida por uma camada de max pooling, e então concatenação
resultando em 5776 (16x19x19) unidades seguidas por uma
camada densamente ligada de 128 unidades, responsável pela
classificação, e única unidade de saı́da. Novamente, as camadas intermediárias utilizam ativação RELU e a de saı́da
utiliza ativação sigmoide. Optou-se por uma única camada
convolucional pelo fato de que uma segunda camada não
ofereceu melhora significativa de desempenho.
C. Implementação
O processo de treinamento consiste na minimização de uma
função objetivo, nesse caso, a função de entropia cruzada
binária [9], também conhecida como logloss. Seu uso é
justificado pela natureza probabilı́stica da camada de saı́da.
O método de otimização é uma variação do Batch Stochastic
Gradient Descent (B-SGD) chamada Adam [10], que utiliza
uma taxa de aprendizado adaptativa baseada em considerações
de momento (do gradiente) para cada parâmetro de otimização.
Duas formas de regularização foram testadas. Primeiramente utilizou-se L2 com fator 0.01, cujo impacto é diminuir
progressivamente o módulo dos pesos do modelo. Observou-
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se, entretanto, que o desempenho obtido no conjunto de teste
foi inferior ao modelo sem regularização. Outra alternativa de
regularização testada foi dropout com taxa de 0.5 na camada
anterior à classificação. Os resultados se mostraram muito similares ao modelo sem regularização. Optou-se, portanto, por
não utilizar regularização, salientando que não foi observado
overfitting.
As tarefas que envolvem visão computacional, extração de
candidato e redimensionamento foram realizadas utilizando a
biblioteca OpenCV. Ambas as estruturas de classificação profunda foram implementadas utilizando Keras [11] sob Theano
[12], que permite utilizar recursos da GPU para efetuar um
treinamento rápido, aproximadamente uma época (um passo
da iteração, no qual todas as amostras de treinamento são
utilizadas uma vez) por minuto.
V. R ESULTADOS
A avaliação utiliza as curvas Receiver Operating Characteristic (ROC) [7] para comparar os resultados entre os
detectores e seus parâmetros. Essas curvas são geradas através
da saı́da probabilı́stica dos classificadores utilizados. A grande
vantagem na natureza probabilı́stica do classificador é a possibilidade de ajustar o compromisso entre as taxas de verdadeiro
positivo e falso positivo após treinamento. Isso é feito através
da escolha do limiar de probabilidade acima do qual a amostra
é considerada positiva (pessoa).
A. Conjunto de dados
O conjunto de dados consiste em quatro sequências de vı́deo
coletadas na fábrica durante um experimento para testar a
posição da câmera StereoLabs ZED, fixada na ponte rolante
a uma altura de 6m. Todas as sequências foram gravadas
pela manhã, com iluminação constante e padrão da fábrica.
Cada uma mostra trabalhadores distintos desempenhando suas
funções, com ocasional deslocamento da ponte pela fábrica,
de maneira que os objetos e máquinas nas cenas se repetem,
mas não as pessoas. Selecionam-se duas dessas sequências de
vı́deo para servirem de base exclusivamente para o conjunto
de treinamento e as restantes para o de teste.
Para formar o conjunto de treinamento selecionam-se as
respectivas sequências de vı́deo e, para cada quadro, executase o algoritmo de seleção de candidatos, manualmente identificando os candidatos como positivos (pessoas) ou não. Cada
amostra é o recorte da janela do candidato sob a imagem de
profundidade.
O conjunto de treinamento utilizado para o SVM é composto por 9894 amostras negativas e 1222 positivas. Para
o caso de modelos de aprendizado profundo, que possuem
muito mais parâmetros, estendemos o conjunto de treinamento,
utilizando mais quadros das sequências reservadas para treinamento, obtendo 14966 amostras negativas e 1932 positivas.
Uma caracterı́stica desses conjuntos é a distribuição acentuadamente desbalanceada das classes: no conjunto estendido,
por exemplo, mais de 88% das amostras pertencem à classe
negativa. Isso se demonstrou um problema especialmente ao
treinar os classificadores profundos visto que a otimização não
convergia. Para atacar esse problema utilizou-se ponderação da

função custo de forma a penalizar intensamente erros na classe
de menor frequência. Todavia, esse método não se mostrou
efetivo. Outra tentativa foi a de um balanceamento artifical dos
dados. Embora existam maneiras mais sofisticadas para esse
fim, tal como gerar novas amostras aplicando transformações
de rotação, translação e introdução de ruı́do a amostras já
existentes, optamos por simplesmente replicar as amostras
positivas até sua frequência se equiparar às negativas. Mesmo
simplista, essa abordagem se mostrou eficiente, permitindo a
convergência da otimização ao mesmo tempo em que não se
observou overfitting.
B. Detecção a partir de candidatos previamente extraı́dos
Para avaliar os detectores propostos nas Seções III e IV,
primeiramente consideramos que os candidatos já foram extraı́dos das sequência de vı́deo reservadas à teste, formando
um conjunto de teste com 2738 amostras negativas e 236 positivas. Avalia-se, dessa forma, o descritor (para a abordagem
tradicional) e o classificador conjuntamente. A Figura 5 mostra
o desempenho dos classificadores sob o mesmo conjunto de
teste e a métrica Area Under Curve (AUC) [7]. Pode-se
observar claramente que os classificadores profundos superam
as técnicas tradicionais baseadas na extração de caracterı́sticas
criadas manualmente. Apesar das estruturas MLP e CNN
terem desempenho similares, uma delas pode ser escolhida
dependendo da região de operação que se deseja utilizar (maior
taxa de verdadeiros-positivos versus menor taxa de falsospositivos).
C. Detecção a partir de quadros completos
Em uma segunda etapa consideramos o desempenho global
do sistema, incluindo o processo de extração de candidatos.
É importante notar que o desempenho observado na Figura
5 é um limite superior para o desempenho global, visto que
falhas na detecção provenientes da extração de candidatos
serão consideradas. Nessa fase o conjunto de teste é composto
por quadros inteiros das sequências reservadas para teste,
contendo 2336 amostras positivas (frames contendo pessoas)
e 64 amostras negativas. A probabilidade de um
Qnquadro conter
pelo menos uma pessoa é estimada como 1− i (1−pi ) onde
pi é a saı́da do classificador para o candidato i.
A Figura 6 apresenta o desempenho global do sistema
utilizando essa formulação com as combinações de classificadores MLP, CNN e diferentes escalas de janelas do processo
de extração de candidatos. Os resultados mostram que um
para detector grosso (janela grande), o desempenho dos classificadores MLP e CNN são similares, porque os candidatos
que são extraı́dos têm saı́das similares. Entretanto, ao utilizar
um detector fino (janela menor), muito mais candidatos são
detectados, e portanto existe um número maior de amostras
para explorar o desempenho desses classificadores, o que
permite verificar que o modelo CNN tem desempenho superior
ao do MLP.
VI. C ONCLUS ÃO
Esse trabalho investiga duas soluções para o problema de
detecção de pessoas, uma baseada nas técnicas tradicionais
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de visão computacional e extração de caracterı́sticas manual
e outra utilizando métodos de aprendizado profundo. Os
resultados apresentados mostram que o último detector tem desempenho superior ao primeiro, apesar de exigir um conjunto
de treinamento maior e oferecer maior custo computacional,
portanto requerendo mais poder de processamento. Embora as
técnicas de aprendizado profundo sejam consideradas especialmente úteis para grandes conjuntos de dados, nós conseguimos
obter um bom resultado mesmo utilizando um conjunto de
treinamento de tamanho moderado e desbalanceado.
Uma possı́vel direção de trabalho futuro é a investigação
de um modelo convolucional que não exija uma detecção
prévia de candidatos, tendo como entrada o quadro completo
e automaticamente identificando regiões de interesse.
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A frente de onda da luz vinda de uma estrela é praticamente
plana. Ao atravessar regiões turbulentas da atmosfera, partes da
frente de onda passam por regiões com diferentes densidades,
ocasionando a distorção na forma da frente de onda devido às
diferenças nas velocidades de propagação de cada parte. Como
a influência da turbulência é diferente a cada instante e são
necessárias longas exposições para a observação astronômica,
o resultado final é a soma dos efeitos das distorções e dos
movimentos, ou seja, uma mancha. O efeito total das distorções
causados à frente de onda da luz através das diferentes camadas
da atmosfera é conhecido como ‘seeing’ [1].

Resumo — Na nova geração de telescópios gigantes, com
diâmetro superior a 24m, a Óptica Adaptativa tornou-se essencial
para a observação científica astronômica. Sistemas de óptica
adaptativa requerem uma estrela de referência para o devido
funcionamento, comumente uma estrela artificial (estrela guia
laser). A imagem desta estrela observada pelo sensor de frente
onda é um ponto alongado com intensidade luminosa dependente
da densidade do perfil de sódio. O processamento de dados do
sensor de frente de onda com estrelas alongadas não é trivial,
principalmente na presença de truncamento da imagem. Neste
trabalho, propomos um método para determinação do centroide
do ponto alongado utilizando Grid Search. Esse método além de
ter performance semelhante a outros métodos propostos
recentemente, apresenta a vantagem da determinação do
centroide na presença de truncamento.

Desta forma, percebe-se a necessidade de meios de correção
da frente de onda distorcida para obtenção da resolução
compatível com o tamanho do telescópio. A essência da óptica
adaptativa é a capacidade de medir e corrigir a direção da frente
de onda perturbada pela turbulência atmosférica [1].

Palavras chaves— Optica Adaptativa; Centroide; Grid Search;
Abstract— In the new generation of large telescopes, with over
24m in diameter, Adaptive Optics has become essential for
scientific astronomical observation. Adaptive optics systems
require a reference star to function properly, usually an artificial
star (laser guide star). The image of this star, observed by the
wavefront sensor, is an elongated spot which light intensity
depends on the density of sodium profile. Data processing of the
wavefront sensor with elongated stars is not trivial, especially in
the presence of image truncation. In this work, it's proposed a
centroiding technique for wavefront sensors with elongated spots
using Grid Search. This method, in addition to performance
similar to other methods recently proposed, has the advantage of
determining the centroid in the presence of truncation.

II. SISTEMAS DE ÓPTICA ADAPTATIVA
Sistemas de óptica adaptativa clássicos são constituídos da
combinação de sensor de frente de onda (sensor) e espelho
deformável (atuador) que operam em malha fechada. A figura 1
ilustra, de forma simplificada, este sistema.
As aberrações de alta frequência são corrigidas pela
subtração por reflexão da frente de onda reproduzida pelo
espelho deformável. Um divisor de feixe de luz divide a luz em
duas partes: uma parte é direcionada para o sensor de frente de
onda e outra para câmera científica. O sensor de frente de onda
mede o erro residual na frente de onda e fornece informações
para um computador que processa as deformações do espelho
[2].

Keywords—Adaptative Optics; Centroiding; Grid Search

I. INTRODUÇÃO
A astronomia está dominada pela vasta utilização de
telescópios terrestres. Porém, a atmosfera, através das
propriedades de absorção, dispersão e turbulência, limita a
capacidade de utilização destes instrumentos para a observação
científica.

Figura 1 - Sistema de óptica adaptativa clássica
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pode assumir dimensões superiores ao tamanho da subabertura,
gerando imagens com ponto alongado truncado.

Como já mencionado, para a determinação da forma da
frente de onda é necessário a utilização de sensores de frente de
onda. O sensor mais utilizado em sistemas de óptica adaptativa
é o sensor de frente de onda Shack–Hartmann, seu
funcionamento depende de uma referência que é observada
através de uma matriz de lentes. Cada subabertura desta matriz
imageia a referência, que normalmente é uma estrela brilhante.
Como o Shack-Hartmann é projetado considerando o diâmetro
do espelho primário e a força da turbulência atmosférica, cada
referência imageada está apenas deslocada e não distorcida.
Sendo assim, a combinação das inclinações determinadas, em
cada subabertura, gera a perturbação total causada pela
turbulência atmosférica [5].

Figura 3 - EGL imageada apenas deslocada da origem
(esquerda) e EGL imageada deslocada da origem e
truncada (direita)

III. ESTRELA GUIA LASER
Para o devido funcionamento do sistema de óptica adaptativa
é necessário que a correção da frente de onda ocorra com tempo
inferior a variação da atmosfera. A utilização de estrelas naturais
como referência nos sensores de frente de onda é limitada pela
necessidade de grande intensidade luminosa, considerando que
seria necessária longa exposição em outras estrelas. Quando o
campo de observação não possui uma estrela com esta
característica, uma estrela artificial com grande intensidade
luminosa é utilizada. Esta estrela é conhecida como Estrela Guia
Laser (EGL) e é gerada através de um laser focado na camada
de sódio presente na atmosfera terrestre. Devido a geometria
óptica, a EGL quando imageada pelo Shack–Hartmann gera um
ponto alongado e não mais um pequeno ponto, este efeito pode
ser observado na figura 2.

IV. DETERMINAÇÃO DO CENTROIDE
Devido à natureza da camada de sódio, o perfil de sódio
presente é variável no espaço e no tempo. Essa característica
associada a elongação do ponto dificultam a determinação do
deslocamento da referência imageada e, consequentemente, na
determinação da perturbação da frente de onda.
O deslocamento é medido comparando a posição do
centroide da referência imageada com a origem da subabertura.
Porém, comparações simples entre centroide e origem não
geram resultados satisfatórios, sendo necessárias técnicas mais
complexas de determinação do centroide, nas quais o perfil da
densidade de sódio é considerado no cálculo. O perfil de sódio é
obtido através de medidas com equipamentos externos ao
telescópio ou determinado através de métodos recursivos de
reconstrução de imagem [6].
De acordo com a literatura, foram selecionados três métodos
de determinação de centroide para comparação: Correlação [7],
Matched Filter [5] e Grid Search, sendo o último proposto pelos
autores deste trabalho. Os três métodos foram implementados e
comparados considerando que o perfil da densidade de sódio e
as características ópticas do telescópio eram conhecidos.
V. GRID SEARCH
Em observações astronômicas, o número de fótons
detectados pelos dispositivos de imageamento (Câmeras CCD)
é reduzido. Desta forma, a intensidade medida em diferentes
pontos da subabertura é representada por uma variável aleatória
com distribuição de Poisson (shot noise). O método proposto foi
implementado considerando essa característica estatística.
A abordagem para determinação do centroide foi baseada no
modelo de observação da equação (2):

Figura 2 - Ponto alongado observado no sensor de frente de
onda
A imagem observada no Shack–Hartmann de uma EGL são
pontos alongados e radialmente simétricos em relação ao centro
da pupila. A alongação angular θ pode ser aproximada por:
𝜃≈

𝑟𝜎𝑛𝑎
ℎ02

cos(𝓏)

(1)

𝒈 = 𝒫ℋ(𝑥, 𝑦)𝒇

Com r sendo a distância da subabertura até o centro da
pupila, espessura média da camada de sódio 𝜎𝑛𝑎 ≈ 90Km e
altitude ℎ0 ≈ 10Km e z o ângulo de Zenith. Analisando (1) e
admitindo limitações nas dimensões físicas da subabertura do
Shack-Hartmann, é notável que a elongação angular do ponto

(2)

Sendo f o perfil da densidade de sódio, 𝒫 a distribuição do
ruído de Poisson com média e variância λ, g é a referência
imageada pela subabertura, ℋ o operador que modela todas as
transformações que ocorrem durante o processo de aquisição e
x e y as coordenadas do centroide a serem determinados pelo
método. Considerando a distribuição do ruído de Poisson, a
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probabilidade de observação de g dado f é apresentada na
equação (3)
𝑝(𝒈|𝒇; 𝑥, 𝑦) = ∏𝑃𝑖=1

[𝒈]
[ℋ(𝑥,𝑦)𝒇]𝑖 𝒊

[𝒈]𝒊 !

𝑒 − [ℋ(𝑥,𝑦)𝒇]𝑖

(3)

Onde [∙]𝑖 representa o i-ésimo elemento de cada vetor e 𝑃 é
o número de pixels no sensor (incluindo todas as subaberturas).
Podemos definir a função de máxima verossimilhança
𝑥̂, 𝑦̂ = arg max 𝑝(𝒈|𝒇; 𝑥, 𝑦)
𝑥,𝑦

(4)

A equação (4) é equivalente a minimização da função
(minimazing the negative of log-likelihood function)
𝑥̂, 𝑦̂ = arg min − log 𝑝(𝒈|𝒇; 𝑥, 𝑦)
𝑥,𝑦

(5)
Figura 4 - Resultado do desempenho dos métodos em
relação à variação do nível de fóton e deslocamentos
inferiores à unidade. A curvas representam o erro médio
presente em 1000 amostras de EGL observada pelo Shack–
Hartmann.

Expandindo a minimização, obtemos a equação (6):
𝑥̂, 𝑦̂ = arg min ∑𝑀
𝑖=1([ℋ(𝑥, 𝑦)𝒇]𝑖 −
𝑥,𝑦

−[𝒈]𝒊 log [ℋ(𝑥, 𝑦)𝒇]𝑖 ) + 𝑖𝑐 (𝒇) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

(6)

Onde 𝑖𝑐 (𝒇) representa a restrição não-negativa da solução e
apresenta valor 0 para 𝒇 ∈ ℝ+ e ∞ caso contrário. Para
solucionar a minimização, o método escolhido foi Grid Search.
Este método baseia-se na varredura exaustiva dos parametros de
interesse com passo pré determinado. A escolha do tamanho do
passo implica diretamente no tempo de processamento, pois
passos menores requerem mais iterações para a varredura
completa da imagem. Com o objetivo de otimizar o tempo de
execução do método, optou-se por um passo maior (um pixel)
associado à interpolação do resultado (empiricamente, foi
constatado que esta solução é valida devido a ausencia de
variações abruptas na superficie resultante do processo de
varredura).
VI. RESULTADOS

Figura 5 - Resultado do desempenho dos métodos em
relação à variação do nível de fóton e deslocamentos
superiores a unidade e sem truncamento. A curvas
representam o erro médio presente em 1000 amostras de
EGL observada pelo Shack–Hartmann.

Como o objetivo dos testes é comparar o desempenho na
determinação do centroide, o perfil da camada de sódio e as
características ópticas do telescópio eram idênticos para os três
métodos. Os testes foram divididos em três etapas:
deslocamentos em nível subpixel, deslocamentos superiores a
unidade sem truncamento e deslocamento associado ao
truncamento.
O primeiro teste realizado foi o desempenho dos métodos em
relação à variação do nível de ruído de fóton. Para cada nível de
ruído de fóton foram utilizadas 1000 imagens diferentes para o
cálculo do erro médio. As imagens 4, 5 e 6 apresentam os
resultados obtidos.

Figura 6 - Resultado do desempenho dos métodos em
relação à variação do nível de fóton e deslocamentos
superiores a unidade e truncadas. A curvas representam o
erro médio presente em 1000 amostras de EGL observada
pelo Shack–Hartmann.

164

Para o segundo teste foram utilizadas 1000 imagens
diferentes fixadas ao nível de 100 fótons cada (valor
característico em observações espaciais). As imagens 7, 8 e 9
apresentam os resultados obtidos em termos de distribuição do
erro médio.

O último teste realizado é o tempo de processamento. Neste
teste foram utilizadas 1000 imagens diferentes fixadas ao nível
de 100 fótons cada. A tabela 1 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 1 - Resultado do tempo de execução testado em 2000
amostras de EGL observada pelo Shack–Hartmann
Método - Centroide

Tempo de execução [ms]

Correlação

1,061

Filtro casado (matched
filter)

19,761

Grid search

15,927
CONCLUSÃO

Figura 7 - Distribuição do erro médio presente em 1000
amostras de EGL observada pelo Shack–Hartmann com
deslocamentos inferiores a unidade

Neste trabalho foi proposto um método de determinação do
centroide de EGL quando observados pelo Shack-Hartmann. Os
testes foram realizados de forma a simular um sistema de óptica
adaptativa implementado em telescópios gigantes terrestres e
apresentou resultados superiores quando comparados aos outros
dois métodos. Além disso, o método proposto apresentou
robustez ao truncamento das EGL, podendo ser utilizado em
sistemas que apresentam esta característica, característica essa
que o diferencia dos outros métodos.
Trabalhos futuros incluem reduzir o tempo de
processamento, possibilitando a redução dos erros através do
aumento da interpolação da matriz resultante no método de Grid
Search e a validação do método em bancada óptica.
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A Hybrid Machine Learning Approach for Mobile
User Positioning in Cellular Networks
Robson D. A. Timoteo, Daniel C. Cunha, Lizandro N. Silva and George D. C. Cavalcanti

Abstract— The outstanding growth of location-based services
and applications for mobile devices has motivated research
about wireless positioning techniques for outdoor and indoor
environments. In the present paper, a machine learning approach
is proposed for finding the mobile user location. More precisely,
a hybrid machine learning technique is proposed to obtain
the position of a mobile user in an outdoor environment of
cellular networks. The proposal employs k-Nearest Neighbors as
a regression model to find the distances between the mobile and
the base stations, and Genetic Algorithms to estimate mobile
position. Simulation results show that the proposed algorithm
has better performance than the COST-231/Nelder-Mead trilateration technique. Friedman and Nemenyi tests are used to
statistically validate the results.
Keywords— Mobile positioning, machine learning, cellular networks.

Genetic Algorithms. The former is used as a regression model
to find the distances between the MU and the BTSs, while the
latter is applied to estimate the mobile position. Simulation results show that the proposed algorithm has better performance
than the COST-231/Nelder-Mead (NM) trilateration method.
Friedman and Nemenyi tests are used to statistically validate
the results.
The remaining of the paper is structured as follows. In
Section II-A, lateration-based positioning techniques are introduced. General concepts about k-Nearest Neighbor and
genetic algorithms are presented in Section II-B. Also in
Section III, a hybrid ML technique for MU positioning in
an outdoor environment of cellular networks is described.
Numerical results are presented in Section IV and conclusions
are drawn in Section V.

I. I NTRODUCTION

II. BACKGROUND

Wireless positioning systems have received increasing attention in recent years [1], [2]. Position obtaining through
wireless and mobile technologies is a key factor to achieve
an accurate knowledge of mobile terminal location, which is
essential for providing location-based services [3].
Radiolocalization is one of the techniques to derive the
positioning of mobile terminals in wireless systems. In cellular
networks, the localization of a mobile user (MU) is obtained
by measuring physical parameters of the radio frequency signals transmitted between the base transceiver stations (BTSs)
and the MU. After, the physical parameters are used to obtain
distance information from MU to the BTSs, that are assumed
to be reference points. Finally, MU location is estimated from
geometrical properties by using processing algorithms.
Machine learning (ML) is a data-driven approach, which
means that it extracts information from past observations to
make accurate predictions. Recently, many researchers have
used ML techniques to improve the accuracy of the MU
location in wireless environments [4]. For example, in [5], it is
shown that the user location can be inferred by ML techniques
using phone’s power consumption information.
In this paper, an ML approach is proposed for finding the
MU position in an outdoor environment of cellular networks.
More precisely, we propose a hybrid ML technique to model
the relationship between the received strength signal indicator
(RSSI) measurements and the position of the mobile terminal.
The proposed technique combines k-Nearest Neighbors and
Robson D. A. Timoteo, Daniel C. Cunha, Lizandro N. Silva and
George D. C. Cavalcanti, Centro de Informática (CIn), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife-PE, Brazil, E-mails: rdat@cin.ufpe.br,
dcunha@cin.ufpe.br, lns3@cin.ufpe.br, gdcc@cin.ufpe.br.

A. Lateration-Based Positioning Techniques
Lateration-based mobile positioning techniques are a wellknown localization method that estimate the position of an
object by measuring its distances to multiple reference points
called anchors [6]. Using this technique in the context of
cellular networks, a solution to locate an MU consists basically
on a distance estimation from the MU to the BTSs of the
network.
When three BTSs are assumed, we have a trilateration
localization technique in which the MU positioning problem
can be expressed as a system of quadratic equations such that
di 2 = (xp − xi )2 + (yp − yi )2 , i = 1, 2, 3 ,

(1)

where di is the estimated distance between the MU and the ith BTS and the pairs (xp , yp ) and (xi , yi ) are, respectively, the
latitude and the longitude of the MU and the i-th BTS. The
distances di can be obtained, for example, using empirical
propagation models, as Okumura-Hata and COST-231 [7].
Given di , we desire to estimate the coordinates (xp , yp ) of
the MU. The trilateration positioning technique is equivalent to
find the solutions to the system defined by (1) using any direct
optimization method, such as Nelder-Mead (NM) or NewtonRaphson. More details about lateration-based positioning techniques can be found in [8].
B. Machine Learning Techniques
1) k-Nearest Neighbors: k-Nearest Neighbors (kNN) is a
classifier that belongs to the family of instance-based learning
algorithms [9]. In this family, the training instances are stored
and no explicit generalization is performed. This strategy
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uses a different concept when compared with other methods,
such as Artificial Neural Networks and Decision Trees, that
construct a general description of the target function based
on the training instances. So, in instance-based learning, the
generalizing is only performed when a query instance is
classified.
The kNN algorithm can be used in classification or regression tasks and it works as follows [10]: given a query instance
Xi , the first step is to find the k closest training instances to
Xi ; these are the neighbors of Xi . More precisely, given that
each instance is described by an m-dimensional feature vector
Xi = [Xi1 , Xi2 , . . . , Xim ], the distance between two instances
Xi and Xj is defined as d(Xi , Xj ), such that
v
um
uX
(2)
d(Xi , Xj ) = t (Xir − Xjr )2 .
r=1

After calculating the k neighbors of Xi using Equation (2),
the class of Xi is assigned as the most common class among
its k nearest neighbors for classification problems. However,
for regression problems, the predict value of Xi is given by
the average of the values of its k nearest neighbors, according
to
Pk
f (Xi )
ˆ
,
(3)
f (Xi ) ← i=1
k
where Xi is a training set instance and f (Xi ) is the target for
Xi .
When dealing with very large datasets, kNN is computationally expensive to find the k nearest neighbors. On the other
hand, an advantage of the kNN algorithm is that there is no
cost associated to the learning process and, besides, kNN is
able to learn complex concepts by local approximation using
a simple strategy.
2) Genetic Algorithms: Genetic algorithms (GAs) were
introduced by Holland in 1975 and have been used in problems
involving optimization and search [11]. As they are based on
Darwin’s Evolutionary Theory, the key issue underlying GAs
is natural selection and survival of the most adapted (fittest)
individuals.
In GAs, the search for the best solution of a problem is
conducted by using a fitness function, which is used to assess
the quality of candidate solutions. In GAs, the solutions are
represented by chromosomes. Along the evolutionary process,
the best chromosomes (which correspond to the best solutions
of the problem, according to the fitness function) are selected
and submitted to the operations of crossover and mutation,
which generate the next offspring (descendants). The process
of best chromosomes selection, crossover and mutation is
repeated until a stopping criterion is reached. It is important to
observe that the search space is given by the set of all possible
configurations a chromosome can assume.
Different methods can be used for the purpose of best chromosomes selection, such as roulette wheel selection, elitism
and tournament selection. Common stopping criteria are: a
fixed number of generations is reached; a fixed percentual
of highest fitness chromosome has reached a plateau in a
fixed number of successive iterations (that is, better solutions
concerning that percentual of chromosomes are no longer

produced in successive generations); or a combination of the
previous conditions.
III. P ROPOSED ML A PPROACH
In this work, we propose a hybrid ML algorithm to develop
models of the relationship between the RSSI measurements
and the position of the MU. In the following subsections,
a description of the proposal and the experimental setup are
presented.
A. Proposal Description
The proposed algorithm employs kNN as a regression model
to find the MU-BTS distances di . In addition, our proposal
uses GA as an optimization tool to find the solutions to the
system defined by (1). Based on this, the hybrid ML technique
proposed here is denoted as the kNN/GAq algorithm, where q
is the number of BTSs used in the regression model. Table I
shows the five steps of the kNN/GAq algorithm. The first step
of the proposed algorithm is referred to database building. To
do this, several radio frequency signals measurements of the
cellular network are collected using a scanner. More details
about the experimental setup considered in this work are
presented in Subsection III-B.
TABLE I
D ESCRIPTION OF THE kNN/GAq

ALGORITHM .

Step

Description

1
2

Collect the scanner measurements (database building).
Store the training instances to obtain hypothesis functions with
kNN for predicting the MU-BTS distances (one for each BTS).
Collect the RSSI measurements from the sought mobile to all
BTSs.
Use kNN to predict the distances between the sought mobile
and the BTSs.
Use GA to estimate the position of sought mobile using the
distances predicted in Step 4.

3
4
5

The measurements obtained in the first step are used to build
the training and test datasets. The training dataset is used to
adjust the kNN regression model. For the regression model,
the features are the path loss for each BTS, and the target is the
MU-BTS distance. In other words, the kNN regression model
provides q hypothesis functions fi (·), i = 1, 2, . . . , q, that are
utilized to derive the distances between the MU and each one
of the q BTSs. Figure 1(a) illustrates the training stage of the
hybrid ML technique. Since q BTSs are considered, q distances
di , i = 1, 2, . . . , q, are obtained at the end of the training stage.
Many ML algorithms, such as kNN, have important parameters that cannot be set directly from the data. The process
of setting these parameters to obtain the best performance of
the model is known as tuning. To put it in another way, we
evaluate the kNN algorithm varying the parameter k (k is
an integer) in the interval [1; 45] to find the best fit model,
characterizing the second step of the algorithm. The 10-fold
cross-validation re-sampling technique [12] was used to find
the best k for each BTS. Table II shows the best values of
k for each BTS, the cross-validation distance error µ̄, and
its standard deviation µσ . We assume that q = 6 BTSs are
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Train data

kNN 1

f 1 (.)

kNN 2

f 2 (.)

kNNq

f q (.)

The GA is set with an initial population of 250 individuals.
To evolve the population, uniform random mutation and local
arithmetic crossover are utilized [14].

(a)

f 1 (.)
f 2 (.)
Test data

Genetic
Algorithm

Estimated
location

f q (.)
(b)

Fig. 1. Diagram of the kNN/GAq algorithm: (a) Training stage to obtain q
hypothesis functions. (b) Validation using test stage (q hypothesis functions
followed by optimization using GA).

employed in the tuning process. The motivation for using six
BTSs is a promising trend to increase the density of BTSs in
urban areas. In accordance to [13], this tendency indicates an
expansion of the system capacity in the near future cellular
networks using small cells.
After the evaluation of the kNN regression model, the
proposed hybrid ML technique is ready to be employed. For
that, new measurements should be acquired using the scanner
in a practical situation (third step). In our experiment setup,
we use a test dataset from the measurements obtained in
the first step. Then, the last three steps of the kNN/GAq
algorithm consist in validating its accuracy. For each of the
q RSSIs used as input of the hypothesis functions fi (·), i =
1, 2, . . . , q, an MU-BTS distance di is obtained (fourth step).
Then, these q distances are applied to the GA in attempt to
achieve the localization of the MU, characterizing the fifth
step. Figure 1(b) illustrates the fourth and fifth steps of the
proposed ML technique.
In this step, the GA individual is a vector with the geographical position of the MU (latitude and longitude). Thus,
in the GA context, the MU estimated position will be given by
the individual with the highest fitness function value, which
as given by:


q
fg (xg , yg ) = min di − (xi − xg )2 + (yi − yg )2 , (4)
1≤i≤q

where (xg , yg ) is the GA individual, (xi , yi ) is the position
of i-th BTS, q is the number of BTS and di is the distance
obtained using (1).
TABLE II
R ESULTS OF THE TRAINING STAGE OF EACH kNN MODEL USING
10- FOLD - CROSS - VALIDATION FOR q = 6 BTS S .
BTS

best k

µ̄ (m)

µσ (m)

BTS-1
BTS-2
BTS-3
BTS-4
BTS-5
BTS-6

7
5
7
5
5
5

86.0
88.2
90.4
88.2
104.0
86.5

10.4
13.2
9.2
13.2
13.4
5.4

B. Measurement Setup
We assume mobile radio wave propagation measurements at
1.8 GHz Global System for Mobile Communications (GSM)
frequency band. A drive test where measurements of the downlink signal strength level were made in an urban environment
in the city of Recife-PE, Brazil.
Figure 2 illustrates the urban area of the city where the
measurements were taken, as well as the locations of all BTSs.
We should notice that the antenna of each BTS is set at a
given azimuth related to the true north. For BTSs-3 and 5,
the azimuth is 220◦ , while for BTS-6, the azimuth is 60◦ . For
BTSs-2 and 4, the azimuths are 10◦ and 120◦ , respectively.
In total, 2956 measurements were performed using NEMO
FSR11 tool as a GSM pilot scanner. In the database building,
the training dataset consisted of 2756 measurements and the
test set with 200 measurements was considered.

BTS−6
BTS−5
Measurements

BTS−1

Train Data
Test data

BTS−3

BTS−2/BTS−4

0.4 Km

Fig. 2. Urban environment of the city of Recife-PE, Brazil with the indication
of the training measurements, testing measurements, and the locations of the
BTSs.

IV. N UMERICAL R ESULTS
In this work, four positioning techniques are implemented.
In the first technique (C-231/NM), the COST-231 model is
used to predict the MU-BTS distances and NM optimization
method is applied to estimate the MU position. The second
technique (kNN/NM) consists on using the kNN algorithm
and the NM method to estimate the MU-BTS distances and
the MU position, respectively. In both techniques, the three
BTSs with lower distance prediction error are chosen. The
third and fourth techniques, named as kNN/GA3 (with three
BTSs) and kNN/GA6 (with six BTSs), refer to the hybrid
proposal. For all techniques considering three BTSs, the BTS1, BTS-4 and BTS-6 are used. The performance of the
positioning techniques is evaluated via computer simulations
using a test dataset with 200 samples. The ML algorithms are
implemented using R programming language, with emphasis
on the packages caret [15] and genetic algorithms [14].
1 NEMO FSR1 is a modular digital scanning receiver providing accurate
RF signal measurements of wireless networks.
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COST−231/NM

kNN/GA3

kNN/GA6

kNN/NM

Real Position

(a) COST−231/NM Predictions

(b) kNN/NM Predictions

(c) kNN/GA3 Predictions

(d) kNN/GA6 Predictions

Prediction maps for each MU positioning technique.

Table III presents root mean square error (RMSE) of
the MU-BTS distances predicted using COST-231 and kNN
models for the following positioning techniques: C-231/NM,
kNN/GA3, and kNN/GA6. The BTSs 2, 3 and 5 were not used
for C-231/NM and kNN/GA3 techniques, since both techniques employ three BTSs to estimate the mobile localization,
thus these RMSE values were omitted in Table III. With this
in mind, we can observe that the lower RMSE values were
obtained for kNN/GA6, while the higher ones are related to the
C-231/NM technique. These output values are used as inputs
for NM and GA optimization methods in order to find the MU
position. As we shall see, predicted MU-BTS distances with
low RMSE will increase the localization accuracy.
To compare the positioning techniques mentioned previously, we define the localization prediction error η as the distance difference between the real and the predicted positions,
measured in meters. Table IV provides a statistical analysis
of the localization prediction errors for each positioning technique. The average localization prediction error is represented
by η̄, its standard deviation by ησ , and the maximum and
minimum errors by ηmax and ηmin , respectively. Also in
Table IV, we can see that the kNN/GA6 algorithm presents

RMSE

TABLE III
MU-BTS DISTANCES .

OF THE ESTIMATED

BTS

C-231/NM

kNN/GA3

kNN/GA6

BTS-1

650.6 m

252.6 m

72.8 m

BTS-2

-

-

71.3 m

BTS-3

-

-

72.5 m

BTS-4

350.7 m

228.2 m

71.3 m

BTS-5

-

-

96.3 m

BTS-6

388.0 m

220.8 m

75.3 m

TABLE IV
S TATISTICAL ANALYSIS OF THE LOCALIZATION PREDICTION ERRORS FOR
THE CONSIDERED POSITIONING TECHNIQUES .

Pos. Tech.

η̄

ησ

ηmax

ηmin

C-231/NM

550.0 m

352.3 m

1731.6 m

6.0 m

kNN/NM

352.7 m

473.1 m

2363.7 m

1.3 m

kNN/GA3

228.9 m

426.5 m

1777.1 m

0.9 m

kNN/GA6

132.4 m

168.8 m

890.3 m

1.5 m

an average error η̄ = 132.4 m, but the accuracy decreases
when using fewer BTSs, which can be observed for the
kNN/GA3 algorithm (η̄ = 228.9 m). Finally, the kNN/NM
technique presents η̄ = 352.7 m, while the C-231/NM exhibits
η̄ = 550.0 m.
For providing a graphical comparison, prediction maps can
be built for each positioning technique such as illustrated
in Figure 3. To obtain each map, we should distribute the
test points collected in the field and overlap them to those
evaluated by one of the considered positioning techniques. For
all maps, the actual MU positions are represented by gray dots.
Figure 3(a) shows the distribution of points acquired from
the C-231/NM technique, where the estimated positions correspond to the green dots. It can be observed a concentration
of green dots that do not cover the entire region of the gray
ones. A possible justification for this concentration is the fact
that the three selected BTSs (1, 2, and 4) were not optimized
for the C-231 model, but for k-NN one.
In Figure 3(b), the estimated positions are related to the
kNN/NM technique and they are represented by yellow dots.
These points are obtained similarly as in the previous map
and we can notice that the yellow dots are less concentrated
than the green ones in Figure 3(a). Thus, if we compare the
C-231/NM and kNN/NM models, we verify that the kNN

169

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

improved the prediction of the MU-BTS distances.
Figure 3(c) indicates the estimated positions given by the
kNN/GA3 algorithm using blue dots. We wish to highlight the
convergence of the estimated points and the real ones (gray
dots), i.e., they are very close to each other. This means that
the kNN/GA3 model is more accurate than the previous ones
(C-231/NM and kNN/NM). At last, Figure 3(d) indicates the
estimated positions given by the kNN/GA6 technique using
red dots. Comparing kNN/GA6 with kNN/GA3, we observe
that there are fewer real MU positions not covered by the
estimated positions in the former.
Another way to compare the positioning techniques addressed in this paper is by using histograms. Figure 4 shows
a histogram for each technique considering the test dataset, in
which the x-axis represents the localization prediction error η,
while the y-axis corresponds to the count of samples having
the same η. Analyzing the four histograms, it is possible to
(a) C-231/NM
30
20
10
0

(b) kNN/NM

30

value are smaller than the confidence level (α = 0.05) for
all pairwise comparison in the Nemenyi post-hoc test, which
imply that the techniques are different.
V. C ONCLUSIONS
In this paper, a hybrid machine learning approach was
proposed for finding the mobile user position in an outdoor
environment of cellular networks. The proposal focused on
modeling the relationship between the radio strength signal
indicator measurements and the position of the mobile terminal. For doing this, the hybrid technique combined k-Nearest
Neighbors (kNN) and Genetic Algorithms (GA). The prior
was used as regression model to obtain the distances between
the mobile user and the base stations, while the second was
employed to estimate the mobile localization as a solution of
an optimization problem.
Regarding the estimation of the distances between mobile user and base stations, kNN was a better option when
compared to COST-231 propagation model. Concerning the
assessment of the mobile user position, the use of GA reduced
the distance prediction error when compared to the NM
method. Also, it was verified that the increase of base stations
in the hybrid technique diminishes the distance prediction
error. The price for this improvement in performance is a
higher computational complexity.

20
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Fig. 4. Histograms of the localization prediction error η (in meters) for each
MU positioning technique.

verify that the kNN/GA6 technique is the best one, because
the majority of the samples are accumulated at the beginning
of the histogram, i.e., the errors remain around 250 m. The
second best technique is kNN/GA3, which had the accuracy
decreased by the outlier points with errors up to 1000 m. For
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2.2·10−16 . Thus, H0 (null hypothesis) can be rejected because
p << α, which means that at least two techniques differ. After
multiple comparisons made by the Friedman test, the Nemenyi
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[12] J. Demšar, “A study of cross-validation and bootstrap for accuracy
estimation and model selection,” The Journal of Machine Learning
Research, vol. 14, n.2, pp. 1137-1145, 1995.
[13] X. Gelabert, P. Legg, and C. Qvarfordt, “Small cell densification
requirements in high capacity future cellular networks ,” In Proc.
IEEE ICC 2013 2nd Int. Workshop on Small Cell Wireless Networks
(SmallNets), pp. 1-5, 2013.
[14] L. Scrucca, “GA: a package for genetic algorithms in R,” Journal of
Statistical Software, vol. 53, n. 4, pp. 1-36, 2013.
[15] M. Kuhn and K. Johnson, Applied Predictive Modeling. Springer, New
York, 2013.
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Dual Connectivity for LTE-NR Cellular Networks
Roberto P. Antonioli, Gabriela C. Parente, Carlos F. M. e Silva,
Emanuel B. Rodrigues, Tarcisio F. Maciel, Fco. Rodrigo P. Cavalcanti

Abstract— The Dual Connectivity (DC) technology has gained
a lot of momentum in the LTE Release 12 as a means to enhance
the per-user throughput and provide mobility robustness. Some
studies in the literature have discussed a coupling between the
LTE and the air interface of the upcoming Fifth Generation (5G)
in a DC scenario. That integration may provide some benefits to
meet the high throughput demands, reliability and availability
requirements of the 5G networks. This paper presents a brief
overview of the DC technology considering the inter-generations
coupling and discusses some challenges involving Radio Resource
Management (RRM) in such scenario.
Keywords— 5G, Dual Connectivity, Multiple Radio Access
Technologies, Radio Resource Management.

I. I NTRODUCTION
Due to the steep increase in mobile traffic over the past
years, there have been many attempts in finding new communication technologies to further improve the end-user experience and system performance of mobile networks. The traffic
growth has been mainly driven by the explosion in the number
of connected devices, which are demanding more and more
high-quality content that requires very high throughput rates.
This resulted in a 4000-fold growth in mobile traffic over the
past 10 years [1]. As a consequence, industry and academy
have triggered investigations to develop new technologies to
meet the forecasted capacity demands.
One of the most promising alternatives to achieve the ultrahigh per-user throughput demands is to increase the cell
densification by deploying small cells (known as pico cells
and femto cells) [2], which have smaller coverage region and
lower transmission power if compared to traditional macro
cells (deployments and requirements for small cells can be
found in [3]). In these Heterogeneous Networks (HetNets), the
macro cells are responsible for providing a wide and reliable
coverage region, while the small cells can offer improved
capacity in hotspot areas and offload some traffic from the
macro cell [4]. However, the deployment of small cells has the
disadvantage that due to the smaller cell coverage area and the
larger number of cell boundaries, mobility-related issues may
arise, such as an increase in the number of cell (re)selections
and handovers.
In this context, the Dual Connectivity (DC) technology has
been proposed in the Long Term Evolution (LTE) Release 12
specifications by 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
as one of the most relevant technologies to accomplish even
higher per-user throughput and mobility robustness, and load
balancing [5]. Given that a User Equipment (UE) is configured
with DC, it can be connected simultaneously to two Evolved
Wireless Telecommunications Research Group (GTEL), Federal University
of Ceará (UFC), Fortaleza - CE, Brazil, E-mails: {antonioli, gabriela, cfms,
emanuel, maciel, rodrigo}@gtel.ufc.br.

Fig. 1. Example of deployment scenario of DC composed of one MeNB and
two SeNBs. Notice that the UE-1 and UE-2 are in single connection with the
MeNB and SeNB-2, respectively, while UE-3 is in DC with the SeNB-1 and
MeNB.

Node Bs (eNBs): a Master eNB (MeNB) and a Secondary eNB
(SeNB), which operate on different carrier frequencies and
are interconnected by traditional backhaul links (known as X2
interface in accordance with the LTE terminology). These X2based backhauls are non-ideal in practice, being characterized
by a certain latency and limited capacity [3].
In Fig. 1, an example of a DC scenario is illustrated, which
is composed of a MeNB connected to two SeNBs via nonideal backhaul links and three UEs. UE-1 and UE-2 are in
single connection with MeNB and SeNB-2, respectively, while
the UE-3 is in DC with the SeNB-1 and MeNB. Therefore,
the throughput of UE-3 would be increased by utilizing radio
resources from different eNBs.
Differently from the DC scenario presented in [2] and [5],
where a HetNet composed of LTE eNBs operating on different
frequencies was considered, another possible solution for DC
that has been exploited in the literature is a scenario with
the integration between multiple Radio Access Technologies
(RATs), where the MeNB belongs to one RAT and the SeNB
to another. In this context, some works have considered as
a possible solution for DC a tight integration between the
upcoming Fifth Generation (5G) RAT, named as New Radio
(NR), and the legacy Fourth Generation (4G) RAT, namely
LTE [6], [7].
More specifically, this integration would be performed by
providing a larger coverage region, supplied by the legacy
LTE MeNB, to the SeNBs using the NR technology [7],
[8]. Therefore, for simplicity, in the remaining of this paper, MeNB refers to LTE MeNB and SeNB refers to NR
SeNB. The objective of this configuration is to increase the
system reliability by diminishing the occurrence of service
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interruptions that might occur due to the intrinsic propagation characteristics of Millimeter Wave (mmW) used by
NR (such as higher penetration loss, lower diffraction, and
signal blocking from moving objects) or because of Non-Line
of Sight (NLOS) situations when using narrow beams with
massive Multiple Input Multiple Output (MIMO). Besides,
this integration targets the fulfillment of the 5G requirements
by means of allowing simultaneous multi-RAT connectivity
in order to provide faster mobility and Centralized/Common
Radio Resource Management (CRRM) [8].
The proposed tight interworking between the LTE and NR
technologies goes beyond the current inter-RATs cooperation,
where slow procedures allow hard handover and access selection procedures, and are focused on coverage purposes [7].
Furthermore, the LTE-NR tight integration would enable the
exploration of: (i) RAT diversity, where either the best RAT
or simultaneously multiple RATs would be selected for establishing connection, and (ii) transmission diversity, where the
same packet would be transmitted via both RATs to enhance
reliability or different packets would be transmitted via the
different RATs to increase the per-user throughput.
Considering this multi-RAT and multi-connectivity scenario, this paper presents a brief overview of the DC technology considering the integration between LTE and NR and
discusses some challenges involving Radio Resource Management (RRM) techniques in such scenario.
The paper is organized as follows. In Section II, an overview
of the system architectures for the DC technology is presented
following the 3GPP recommendations of the Release 12 and
recent works from the literature. In Section III, the user
connectivity solutions are presented considering the new DC
architectures. Challenges involving RRM techniques in the
LTE-NR DC scenario are presented in Section IV. Finally,
in Section V, the conclusions and perspectives are drawn.
II. S YSTEM A RCHITECTURES FOR D UAL C ONNECTIVITY
In order to allow more flexible and cost-effective HetNet
deployments, a new network architecture has been proposed
and attracted a lot of attention during the standardization
process of the LTE Release 12. In this architecture, there is a
split between the Control and User Planes, where, basically,
the Control Plane is responsible for transmitting system information and controlling the UE connectivity, and the User Plane
(also referred as Data Plane) handles UE specific data [4].
Considering this separation, the Control and User Planes might
not be transmitted by the same network node, which brings
important new features that enable the DC, as explained in
more details in the sequel.
Furthermore, this architecture allows network operators to
be more flexible in the network management by, for example,
designing the MeNBs to handle the UE connectivity and the
SeNBs to be activated only when there is data to be transmitted [4], which would decrease SeNBs’ power consumption.
A. User Plane
Considering the perspective of the User Plane, after an
evaluation of several possible options, two DC solutions have

been standardized by 3GPP: (i) the User Plane data is split in
the Core Network (CN)1 , which corresponds to the 1A configuration, or (ii) the User Plane is split in the MeNB, which
is the 3C configuration [2], [5], illustrated in Fig. 2. Besides
these two configurations, the legacy single connection is also
shown. The User Plane is composed by the following protocol
layers: Packet Data Convergence Protocol (PDCP), Radio Link
Control (RLC) and Medium Access Control (MAC) [5].
User Plane: 1A configuration
This configuration is depicted in Fig. 2b. The number 1
means that the S1-U (i.e., the S1 interface related to the User
Plane) terminates at both MeNB and SeNB, and the letter A
stands for independent PDCP layers, i.e., there are independent
User Plane end points in both MeNB and SeNB.
The 1A configuration is in practice realized by the establishment of two types of radio bearers: (i) Master Cell Group
(MCG) bearers and (ii) Secondary Cell Group (SCG) bearers.
A MCG bearer is a radio bearer that is served only by the
MeNB, as the Radio Bearer #1 in Fig. 2b, while a SCG is a
radio bearer served only by the SeNB, as the Radio Bearer #2
in Fig. 2b. In order to support these bearers, both MeNB
and SeNB need to have a S1-U termination. Some authors
consider that in this case there is a data (bearer) split in the CN.
Therefore, for these two types of bearers, when a radio bearer
is configured, it can only be transmitted from or towards either
the MeNB or the SeNB involved in the DC configuration [2].
Since both MeNB and SeNB have a S1-U link, an advantage
of this configuration is that the MeNB does not need to
buffer or process the packets that come from a bearer that is
transmitted by the SeNB. However, a drawback is that a UE
cannot utilize radio resources across the MeNB and SeNB for
the same bearer. This situation is illustrated in Fig. 2b, where
albeit the UE is in DC with both MeNB and SeNB, the UE
transmission of the radio bearers #1 and #2 are independent
for the MeNB and SeNB. Therefore, the user throughput for
a given application is not increased by the DC itself [5].
User Plane: 3C configuration
This configuration is illustrated in Fig. 2c. The number 3
means that the S1-U terminates at the MeNB and bearer split
is performed in the MeNB, thus there might exist a single
bearer for each UE in DC and its flow split occurs in the
MeNB. The letter C stands for independent RLC layers, i.e.,
there is a single PDCP layer located at the MeNB and two
independent RLC layers in the MeNB and SeNB.
Most studies consider that the PDCP is implemented in
the MeNB. However, there is also the option of moving the
common PDCP layer to the CN, being implemented in a new
coordination entity that would play the role of a gateway for
a group of LTE and NR eNBs in their coverage area [8].
1 We consider that the CN, among other entities, is composed by the
Mobility Management Entity (MME), which is responsible for the Control
Plane mobility management, the Serving Gateway (S-GW) and Packet Data
Network Gateway (P-GW), which routes and forwards the User Plane to the
eNBs.
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(a) Single connection (legacy).
Fig. 2.

(b) 1A configuration for DC - User Plane
split in CN.

(c) 3C configuration for DC - User Plane
split in MeNB.

Radio Protocol Architecture for Single Connection (legacy) and Dual Connection.

Besides MCG and SCG bearers, a third type of bearer can
be established using the 3C configuration, the so-called split
bearer. This type of bearer is characterized by a single flow that
is transmitted from the CN to the PDCP protocol layer located
at the MeNB. Then, the MeNB splits the traffic and forwards
the packets to the MeNB RLC and/or the SeNB RLC [8]. The
split bearer is exemplified by the radio bearer #1 in Fig. 2c.
Furthermore, this type of bearer allows the network operators
to exploit the transmission diversity, where algorithms in the
MeNB PDCP could be designed to either (i) forward the
same packets to both MeNB RLC and SeNB RLC in order to
enhance the system reliability, or (ii) forward different packets
to MeNB RLC and SeNB RLC aiming to increase the per-user
throughput.
Since there is only one S1-U termination at the MeNB in
the 3C configuration, this entity needs to route, process and
buffer all DC traffic, which is a drawback of this alternative.
Furthermore, another disadvantage is that there has to be a
flow control between the MeNB and SeNB. On the other hand,
the main benefit of this approach is that a single UE in DC
might utilize radio resources across both MeNB and SeNB
for the same bearer, thus increasing the user throughput for
a given application, which is one important requirements for
the upcoming 5G networks.
This main benefit of this alternative is illustrated in Fig. 2c,
where the radio bearer #1 is transmitted utilizing radio resources across both MeNB and SeNB. However, this comes at
the cost of increasing the transport and processing capabilities
in the MeNB.
B. Control Plane
In the LTE protocol architecture, the Radio Resource Control (RRC) layer is responsible for the Control Plane functions. Some specific functions performed in this layer are
broadcasting of acquisition and reference signal and system
information, configuration of lower layer protocols, mobility
management, and measurement and configuration reporting. In
the following, it is presented how the RRC would work in the
DC scenarios.

Control Plane: 1A configuration
In the 1A configuration, besides having independent User
Plane stacks, the MeNB and SeNB also have independent
Control Planes, i.e., independent RRC layers. Considering the
UE mobility between SeNBs, this configuration presents some
disadvantages that are not present in the 3C configuration, such
as: (i) there has to be packet forwarding between the SeNBs,
thus service interruption may be noticeable since the MeNB is
unable to handle the SeNB bearers, and (ii) the UE mobility
is not hidden to the CN since it is necessary to involve the
MME in this process [5].
Control Plane: 3C configuration
Regarding the 3C configuration for the DC technology, the
assumption is that there is only one S1-MME connection per
UE and this link is terminated at the MeNB. Since the RRC
functions cited in the beginning of this subsection do not
require synchronization with lower layer protocols, the authors
in [7] have proposed a common RRC across multiple RATs,
which allows the optimization of control functionalities in
order to enhance the overall system performance. Considering
the integration LTE-NR, this common Control Plane could be
handled by the MeNB with the objective of providing a more
robust system, thus the MeNB will be the entity responsible
for the maintenance of the RRC connections. This implies that
the MeNB controls the DC configuration: it is responsible
for generating and sending all RRC messages to the UE.
Consequently, the UE RRC entity receives all messages sent
only from one entity, located at the MeNB, and the UE only
responds back to that entity [5].
The transmission of RRC messages is not supported via
the SeNB. Thus, if the SeNB needs to change or release its
own part of the RRC configuration, it sends RRC messages
to the MeNB via the X2 interface. Then, the MeNB transmits
the RRC message to the UEs. The SeNB has its own pool of
radio resources and is primarily responsible for allocating them
to its connected UEs. Notice that some coordination between
MeNB and SeNB over the X2 interface is needed in order to
enable the optimization of resource management [5].
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(a) Traditional Handover.
Fig. 3.

(b) Dual Connectivity.

(c) Fast Switching.

Possible user connection in multi-RAT scenario composed by LTE and NR eNBs.

Furthermore, the common Control Plane assumption would
enable new features: (i) Control Plane diversity, where a UE
in DC having a single control point would be able to switch
links without explicit signaling, which increases reliability and
(ii) fast Control Plane switching, where the UE would be able
to be connected to a single control point via LTE or NR and
switch very fast between them [7].
III. U SER C ONNECTIVITY S OLUTIONS
In Section II, the system architectures for scenarios with
DC were presented. In this section, we discuss the possible
user connectivity solutions considering the new system architectures for DC.
A. Traditional Handover
Considering the current scenario of cellular networks, the
LTE technology supports handover inside the Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) and also
to other legacy RATs (e.g., Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), Global System for Mobile Communications (GSM)). In the LTE technology, there are two
types of handover procedures: (i) a X2-based handover that
is performed for intra-RAT handovers only, based on the
interconnection between the source and target eNBs, and
(ii) S1-based handover which is performed when there is
no X2 interface between the eNBs or when the target eNB
belongs to a different RAT [8].
The handover between RATs, also known as Hard Handover
(HH), typically occurs when the signal from the current RAT
to which the UE is connected is below a certain threshold
and the signal from a target RAT is above another threshold.
Since this type of handover involves multiple RATs, there has
to be some communication between the source RAT and the
CN requesting the handover to the target RAT. This procedure
causes a transmission interruption for the involved UE because
there is a short gap of time where this UE is not connected to
any of the RATs, which is the main disadvantage of the HH.
This procedure is illustrated in Fig. 3a considering the new
architecture that allows Control and User Planes split.
B. Dual Connectivity
The new connectivity solution for the UEs is the DC, where
the UE has both Control and User Planes simultaneously

connected to both MeNB and SeNB. In order to benefit from
the DC, a UE needs to have separate protocol stacks (RLC and
MAC), one for the MeNB and another for the SeNB. Besides
that, the UE needs to be equipped with dual radios with both
receiver (RX) and transmitter (TX), thus allowing them to be
fully connected to both MeNB and SeNB. This connectivity
solution is illustrated in Fig. 3b.
This solution allows a User Plane aggregation, where a single UE can receive a single flow over multiple RATs (3C configuration) or different flows on different RATs (1A configuration) [7].
C. Fast Switching
There is another possible user connectivity solution that
has arisen as a variant of the DC, which is known as Fast
Switching. In this solution, the UE would have a Control
Plane connection established with two different RATs simultaneously and only one User Plane connection active to a given
RAT, which can be rapidly switched between the RATs, as
illustrated in Fig. 3c [7], [8]. Considering the current mobile
network, this switch is only performed with a handover, which
however requires a gap of time that might introduce a short
period of service interruption.
Notice that in order to enable the possibility of this solution
for a given UE, there should exist a robust and common
Control Plane (common RRC) for both RATs [7]. Another
point that is worth mentioning is that a UE equipped with
a single radio (one TX and RX) would be able to enjoy
this solution since there would be only a single and common
Control Plane and only one User Plane connection at a time.
IV. R ADIO R ESOURCE M ANAGEMENT IN DC S CENARIOS
The LTE-NR multi-RAT and multi-connectivity scenario
imposes new challenges and requires innovative solutions
regarding RRM techniques. Considering the DC scenario,
some important RRM functionalities deserve more attention in
order to ensure the proper utilization of these new connectivity
solutions.
The first aspect to be highlighted is the UE-cell association,
which involves the decision of how to configure UEs with
DC, FS, or even single connection. In [9], the problem of
RAT scheduling considering multi-RAT systems was studied,
and the authors presented multiple mathematical formulations
to model the network selection. However, the authors have
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not considered DC in their scenario. Some approaches for
RAT selection in a DC scenario using the radio quality
measurements specified by 3GPP are presented in [5] and
[10], but they do not consider the LTE-NR integration, which
further complicates this problem due to intrinsic characteristics
expected for the 5G channel [7]. Therefore, how to best
perform the RAT selection in a LTE-NR scenario with DC
needs to be further investigated.
Another important point is the MeNB-SeNB interaction.
Because of the DC technology, it is inevitable, either in the
1A or 3C configurations, to have communication between the
MeNB and SeNB via X2 interface to support their interaction
in the RRM and power control [5]. Furthermore, in the
3C configuration, an efficient flow control mechanism must
exist in the MeNB to determine the amount of data that
should be forwarded to the SeNB without overloading it or
leaving the SeNB without data to be transmitted. Regarding
this flow control mechanism, some studies can be found in the
literature. In [11], a mechanism is proposed where there is a
fixed percentage of data that the MeNB sends to the SeNB.
Dynamic mechanisms based on the SeNB radio capacity and
backhaul latency or MeNB buffer status and radio capacity
are proposed in [12] and [10], respectively. In [13], a scheme
of flow control and traffic scheduling is proposed aiming at
maximizing the network throughput.
However, as far as we know, there is no work in the
literature considering the flow control in the LTE-NR DC
scenario. This scenario poses new challenges because the
services from the Ultra-Reliable and Low-Latency Communications (URLLC) are expected to have a latency requirement
of 1 ms [14], for example. Due to this strict requirement,
considering the 3C configuration, it is not recommended to
send data from URLLC services over the non-ideal backhaul
because its latency is usually higher than 1 ms [3]. Thus,
flow control algorithms aiming at, for instance, improving
the load balancing between RATs, giving more priority to a
given service or maximizing the system capacity are still to
be designed for the LTE-NR DC scenario.
Finally, the last step would be the packet scheduling, which
involves the problem of how to schedule users with or without
DC. In [15], several scheduling algorithms for downlink traffic
are discussed, but these schemes cannot be applied directly
to the DC scenario because they considerer a single RAT. A
new version of the Proportional Fair (PF) scheduling algorithm
is presented in [16], which was modified to consider the
throughput of the DC UEs over MeNB and SeNB during
the resource allocation. This modification allowed the PF to
maintain its property of providing a good trade-off between
user fairness and system capacity. However, to the best of our
knowledge, no scheduling algorithm has been proposed for the
LTE-NR scenario. For the considered scenario, the algorithm
to be designed should be able to guarantee the strict delay
requirements and high throughput demands of some use cases
of the upcoming 5G network [14].
V. C ONCLUSION
This paper presents a brief overview of the DC technology,
showing the possible options of architectures that can be de-

ployed utilizing the legacy LTE and upcoming NR RATs. The
DC technology allows an increase in the per-user throughput
and more reliable connections considering the LTE MeNB and
some NR SeNBs.
Furthermore, we present some challenges for the RRM in
a LTE-NR DC scenario. The discussion about RRM showed
some open research problems that should be further explored
to enable the fulfillment of the 5G requirements, such as higher
user throughput and connection reliability.
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Aggregate interference from HAPS into FWA
systems: A probabilistic approach
Alberth Tamo and Jose Mauro P. Fortes.

Abstract— This paper presents a probabilistic model to assess
the interference produced by HAPS systems into FWA systems
operating in the same frequency bands. To avoid some of the conservative assumptions considered in the traditional interference
evaluation methods, in the proposed probabilistic approach the
sidelobe antenna gains are characterized by random variables.
Minimum operating distances between FWA receivers and HAPS
systems are defined and evaluated using the proposed probabilistic model, for some specific interfering scenarios. Results
are compared to those obtained with the usual deterministic
approach.
Keywords— High Altitude Platforms Stations; Probabilistic
Modeling; Fixed Wireless Access; Point-to-Multipoint.

initially used in connection with satellite communications [8],
[9], [10].
In Section II the interference geometry and the associated
interference equations are presented and the considered interfering scenarios are described. In Section III the proposed
mathematical/probabilistic model is developed and an analytical expression is obtained for the probability distribution
function of the interference to noise ratio. Numerical results
are presented in Section IV and, finally, conclusions are drawn
in Section V.
II. M ATHEMATICAL MODEL

I. I NTRODUCTION
High altitude platform station (HAPS) systems are now
a real option for wireless communications. They operate in
the frequency bands allocated to the Fixed Service and can
be found in specialized services like [1], [2] or projects
involving global coverage [3], [4]. Once the technological
barriers have been overcome, it is expected that HAPS can
become the third largest infrastructure in telecommunications,
together with terrestrial and satellite systems. HAPS have a
larger service coverage as compared to terrestrial services,
avoiding the environmental impact caused by base stations and
the proportional increasing costs with the network growing.
Compared with satellite networks this kind of systems operate
with low propagation delays due to its lower heights, enabling
the system growth and technology upgrade.
Among other Fixed Service systems, the Fixed Wireless
Access (FWA) provides “last mile” broadband wireless access,
specialized in services that require a point-to-point or pointto-multipoint high performances networks. HAPS and FWA
systems can share the same frequency band if appropriate
measures are taken to protect each of them from the harmful
interference produced by the other. Available sharing studies
between HAPS and FWA [5], [6], [7] have considered the
usual deterministic approach for interference calculations that
are based in some conservative assumptions as, for example
having the antenna gains given by a reference radiation pattern.
This paper presents a probabilistic model to assess the
interference produced by HAPS systems into FWA systems.
In the proposed model the sidelobe antenna gains are modeled
as random variables. This kind of approach, in which some of
the technical parameters are modeled as random variables, is
referred to as statistical calculation of interference and was
Alberth Tamo and Jose Mauro P. Fortes. Center for Telecommunications Studies (CETUC – PUC-Rio), Rio de Janeiro-RJ, Brazil, E-mails:
atamo@cetuc.puc-rio.br, jmfortes@cetuc.puc-rio.br.

This section describes the mathematical model for interference calculation involving multiple HAPS interfering on a
FWA system. In the model, the sidelobe gains of transmitting
antennas HAPS airship station (HAPS-AS) and HAPS ground
stations (HAPS-GS) are modeled as statistically independent
random variables. Under this assumption, the probability
density function of the interfering power is determined for
different distances between the victims stations, its FWA base
station (FWA-BS) or FWA subscriber station (FWA-SS), and
the nadir of the nearest HAPS-AS.
Airship Station

h

e

c
Fig. 1.

HAPS geometry.

The HAPS-AS are assumed to be in fixed know position, at
an altitude h above earth surface. A minimum elevation angle e
delimits the coverage diameter c of the HAPS footprint. The
coverage area of each HAPS is deployed with a multibeam
antenna array having a frequency reuse equal to 4 (“four color
code”), as illustrated in Figure 1.
The interference from HAPS into FWA systems is evaluated in four different scenarios. The first two involve the
interference from HAPS-AS into a FWA-BS or into FWASS receivers, as shown in figures 2. The other two scenarios
involve the interference from HAPS-GS transmitters into FWA
receivers (FWA-BS or FWA-SS), as shown in Figure 3. These
scenarios are considered in the following subsections.
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Hm p
3mn
g3mn
g2mn
bmn
g1mn
p1mn

Desired Links
Interfering Links
Sm

FWA

Am

g Rm pT
gT

qmn

g4mn

the FWA-SS receiving antenna gain in directions λm degrees
off the beam center and `f r is the FWA-SS receiving antenna
feeder loss. In (4), `0sm and `0am , represent, respectively the
free space loss and the atmospheric absorption corresponding
to the path HAPS-AS to FWA-SS.
Note that (4) can be also written as
PM PNm
k2mn x2mn
(5)
i2 = m=1 n=1

sm
am

lm g r

gt
pt
d1
Fig. 2.

d2

with the HAPS-AS transmitting antenna gains modeled as
0
random variables x2mn = g3mn
(βmn ) and

Interference geometry from HAPS-AS into FWA system.
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C. Interference from HAPS-GS into FWA-BS
The third scenario considers the geometry in Figure 3. The
aggregate interference power resulting from the all possible
co-channel transmissions of HAPS-GS (one per co-channel
beam) into a FWA-BS receiver is given by
0
PM PNm p01mn g1mn
(αmn )gRmn
(7)
i3 = m=1 n=1
0
`Smn `0Amn `f R

gt

g4mn

xmn
gr

d4

Interference geometry from HAPS-GS into FWA system.

A. Interference from HAPS-AS into FWA-BS
Considering Figure 2, the aggregate interference power from
M HAPS-AS into a FWA-BS receiver, is given by
i1 =

0
PNm p03mn g3mn
(θmn )gRm
m=1
n=1
0
0
`Sm `Am `f R

PM

(1)

with the index m denoting the interfering HAPS system and
the indexes n = 1, 2, ..., Nm indicating the interfering beams
that cause co-channel interference of the m-th HAPS. In
(1), p03mn denote the HAPS-AS transmitting powers density,
0
g3mn
(θmn ) are the HAPS-AS transmitting antenna gains in
directions θmn degrees off the beam center, gRm is the FWABS receiving antenna gain in the direction of the m-th HAPSAS and `f R is the FWA-BS receiving antenna feeder loss. Still
in (1), `0Sm and `0Am represent, respectively, the free space
loss and the atmospheric absorption corresponding to the path
HAPS-AS to FWA-BS.
Note that (1) can be rewritten as
PM PNm
i1 = m=1 n=1
k1mn x1mn
(2)
with the HAPS-AS transmitting antenna gains modeled as
0
random variables x1mn = g3mn
(θmn ) and
k1mn = (p03mn gRm )/(`0Sm `0Am `f R )

(3)

B. Interference from HAPS-AS into FWA-SS
For scenarios that consider the aggregate interference from
M HAPS-AS into a FWA-SS receiver (see Figure 2 again),
the interference power is given by
i2 =

PM

m=1

0
PNm p03mn g3mn
(βmn )gr (λm )
n=1
`0sm `0am `f r

(6)

(4)

0
where g3mn
(βmn ) are the HAPS-AS transmitting antenna
gains in directions βmn degrees off the beam center, gr (λm ) is

where p01mn denote the HAPS-GS transmitting powers density,
0
g1mn
(αmn ) are the HAPS-GS transmitting antenna gains in
directions αmn degrees off the beam center, gRmn is the FWASS receiving antenna gain in the direction of the n-th HAPSGS of the m-th HAPS. In (7), `0Smn and `0Amn represent,
respectively, the free space loss and the atmospheric absorption
corresponding to the paths HAPS-GS to FWA-BS.
Note that (7) can be rewritten as
PM PNm
i3 = m=1 n=1
k3mn x3mn
(8)
with the HAPS-GS transmitting antenna gains modeled as
0
random variables x3mn = g1mn
(αmn ) and
k3mn = (p01mn gRmn )/(`0Smn `0Amn `f R )

(9)

D. Interference from HAPS-GS into FWA-SS
Figure 3 can also be used to define the aggregate interference power from the all possible co-channel transmissions of
HAPS-GS (one per co-channel beam) into a FWA-SS receiver.
As a result,
0
PM PNm p01mn g1mn
(ψmn )gr (ξmn )
i4 = m=1 n=1
(10)
`0smn `0amn `f r
0
where g1mn
(ψmn ) the HAPS-GS transmitting antenna gain in
a direction of ψmn degrees off the beam center and gr (ξmn ) is
the FWA-SS receiving antenna gains in directions ξmn degrees
off the beam center.
Note that (10) can be also written as
PM PNm
i4 = m=1 n=1
k4mn x4mn
(11)

with the HAPS-GS transmitting antenna gains modeled as
0
random variables x4mn = g1mn
(ψmn ) and
k4mn = (p01mn gr (ξmn ))/(`0smn `0amn `f r )

(12)

In summary, in all four scenarios, the aggregate interference
power is written as a linear combination of antenna gains
(x1mn , x2mn , x3mn and x4mn ). Details on the probability
density function assumed for these random variables and on
the resulting probability density function for the aggregate
interference powers are presented in the following section.
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III. P ROBABILITY DENSITY FUNCTION OF THE
AGGREGATE INTERFERENCE

In the case of HAPS-GS transmitting antennas, the reference
pattern in Recommendation ITU-R F.1245 [11] is used. For
HAPS-AS transmitting beams, a radiation pattern similar to
that in Recommendation ITU-R S.1528 [12] is considered.
More specifically, we have used the elliptical radiation pattern
given by

α
Gm − 3 (φ/φb ) dBi; 0 ≤ φ ≤ aφb
G(φ) = Gs −25 log(φ) dBi; aφb < φ ≤ 48◦
(13)

−6 − 6 log(z) dBi; 48◦ < φ ≤ 180◦
where Gm is the maximum antenna gain, φb is the antenna
half beamwidth in the plane of interest (in degrees), z the
ratio between the ellipsis major and minor axes (respectively φM
p and φm ) and the constants α = 1.67 + log(z),
a = 2 1 − 1.2 log(z) + log(22.4 z) and Gs = Gm −
2 + 23 log(6.32z −2 ). These elliptical beams allowed for an
optimal coverage of the HAPS service area. The major and
minor ellipsis axes for these beams were calculated using the
algorithm in [13].
In this paper, the sidelobe antenna gains, which are modeled
as random variables, are assumed to have a gamma probability
density function (this assumption is justified by several studies
[14], [15]). The main-lobe antenna gains are assumed to be
given by the reference radiation patterns indicated in the first
paragraph. Under these considerations, the probability density
function for the random variables xjmn , in the j-th scenario,
can be written as

δ(X − Gjmn (φ)) ∈ S
pxjmn (X) =
(14)
Γ(X, ajmn , bjmn ) ∈
/S
where S is angular region corresponding to the antenna main
beam, δ(·) is Dirac delta function and Gjmn (·) is the antenna
gain given by the used reference radiation patterns. Still in
(14), Γ(·) is the gamma probability density function with
parameters ajmn and bjmn given by
Γ(X, ajmn , bjmn ) =

X (ajmn −1) e−Xbjmn
−a

jmn
γ(ajmn )bjmn

u(X)

(15)

The parameters ajmn and bjmn were determined considering
a specific value for the standard deviation to mean ratio
(SDMR=1.2) and the condition P (xjmn > Gjmn ) = 0.1.
Considering (14), the aggregate interference power in (2),
(5), (8) and (11) can be written in the form
ij = Kj + yj ; j = 1, . . . , 4
where

PNm
m=1
n=1
m,n∈S

PM

(16)

kjmn Gjmn

(17)

and the random variable yj is given by
PM PNm
yj = m=1 n=1
kjmn xjmn

(18)

Kj =

m,n∈S
/

meaning that yj is a linear combination of statistically independent gamma distributed random variables. It is worth
noting that, in (18), the products yjmn = kjmn xjmn are also
gamma distributed random variables with probability density

function given by pyjmn (Y ) = Γ(Y, ajmn , bjmn /kjmn ). So,
alternatively, yj can be also seen as being the sum of statistically independent gamma distributed random variables. In
[16], a convergent series is used to determine the probability
density function of the sum of statistically independent gamma
distributed random variables. Specifically,
∞
jmn
Y bajmn
B −ajmn X
Y ρ+k−1 e−B Y αk
u(Y )
pyj (Y ) =
ajmn
B −ρ−k Γ(ρ + k)
kjmn
k=0
m,n∈S
/
(19)
where
P
ρ = m,n∈S
(20)
/ (ajmn ),

B = max (bjmn /kjmn ),
m,n∈S
/

(21)

and αk , with α0 = 1, is given by
k+1

αk+1 =

1 X
i γi αk+1−i ; k = 0, 1, . . .
k + 1 i=1

(22)

in (22)
X
k
γk =
(ajmn /k)(1−bjmn /(B kjmn )) ; k = 1, 2, . . . (23)
m,n∈S
/

The probability density function of the interfering power ij
is obtained considering (16), that is, pij (I) = pyj (I − Kj ).
Finally, it is easy to show that the probability distribution
function of the interference to noise ratio, when expressed in
dB, is given by
Z α−NdB
ln 10
F(ij /N )jdB(α) =
p (10−β/10 ) dβ (24)
β/10 10 ij
10
−∞
where NdB is the thermal noise spectral level, in dB(W/MHz).
IV. N UMERICAL R ESULTS
The mathematical model developed in sections II and III
was applied to an interference scenario where a FWA system is
affected by the interference produced by a HAPS constellation
of 143 homogeneous HAPS uniformly deployed over a square
area on the earth surface, as shown in Figure 4. In this
framework, spherical earth surface geometry and only lineof-sight interference, were considered. As shown in Figure 4,
d is defined as the distance between the FWA receiver (BS or
SS) location and the nadir of the nearest interfering HAPS.
It is assumed that d is positive when the FWA system moves
away from the HAPS constellation and negative when moves
toward it.
In the case of a FWA-SS victim, its receiving antenna
azimuth and elevation angles are chosen based on a worst
case condition (pointing to the nearest HAPS position). For a
FWA-BS victim a receiving antenna with 0”◦ elevation and
omnidirectional in azimuth is assumed.
The technical parameters for HAPS systems operating in
frequency bands 27.5-28.35 GHz and 31-31.3 GHz are specified in ITU Recommendation ITU-R F.1569 [17]. It indicates,
for example, a minimum recommended elevation angle e =
20◦ at an altitudes h equal to 20 km, results in coverage
diameter equal to 110. Other technical parameters taken from
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P ((i/N)dB > α)

100

d
FWA System

10-2
10-4
10-6
10-8
10-10
10-12

HAPS constellation

ITU-R F.1569 are shown in Table I. Each HAPS utilizes 367
elliptical beams defined by the optimized antenna array in
[13], and operate on a four color code frequency reuse (91 cochannel interfering beams per HAPS). For the FWA system,
the technical parameters were taken from Recommendation
ITU-R F.1609 [7] and are also listed in Table I.
TABLE I
PARAMETERS FOR INTERFERING SCENARIOS

Up
link

Down
link
28
-27.5
29.5
0.5
0.4
0

31.3
-29.3
36
0.5
0.4
0

Down
link
28
-28.2
16.5
0.5
0
0

31.3
-29.3
35
0.5
0
0
90
20
20

SYSTEM

FWA base station
Antenna pattern (Azimuth and elevation)
Maximum gain (dBi)
Antenna elevation (degrees)
Noise spectral level (dB(W/MHz))
Feeder loss (dB)
FWA subscriber station
Transmission output (dBW)
Noise spectral level (dB(W/Mhz))
Antenna pattern
Feeder loss (dB)

Antenna Diameter (cm)

Up
link

20
57.8
20

Parameter

Antenna maximum gain (dBi)

-40

-38

-32

-30

-28

-26

-24

-22

the distance d1 . Note in this figure that if, for example, a
(i/N )dB = −25 dB is considered, the deterministic approach
(p = 0) indicates that a minimum distance of 330 km is
required for co-channel operation of HAPS and FWA systems.
On the other hand, if the probabilistic approach is considered,
this minimum operating distance drops down to 61 km for
p = 10−5 and to 70 km for p = 10−8 .
(i/N)dB exceeded with prob. p

PARAMETERS OF FWA

-42

Fig. 5. Scenario 1: for distances, d1 = 496 km left and d1 = 100 right,
probability density function for the interference to noise ratio interference
from HAPS-AS into FWA-BS

T YPICAL LINK BUDGET FOR HAPS ( AT 20 KM )

Frequency (GHz)
Transmission power density (dB(W/Mhz))
Maximum Gain (dBi)
Feeder Loss (dB)
Atmospheric gases attenuation (dB)
Rain attenuation (dB)
Elevation angle (degrees)
Path length (km)
Bandwith (MHz)

-44

α[dB]

Fig. 4. Interfering Scenario from multiple HAPS systems into FWA system.

Parameter transmitting antennas

-46

-18
-22
-26
-30
-34
-38
-42

Value

for
for
for
for

0
10−1
10−2
10−3
10−4
10−5
10−8

-400 -300 -200 -100

0

100

200

300

400

500

Distance d1 [Km]

Rec. ITU-R F.1336
15
0
-137.93
0

36
42
30
60

p=
p=
p=
p=
p=
p=
p=

Fig. 6.

-10
-137.93
F.1245
0
e ∈ [0◦ , 5◦ )
e ∈ [5◦ , 60◦ ]
e ∈ [0◦ , 5◦ )
e ∈ [5◦ , 60◦ ]

For the aggregate interference produced by all 144 HAPSAS into the victim FWA-BS receiver (scenario j = 1), (24)
was used to determine P ((i/N )dB ) > α. The result is shown
in Figure 5 for two different values of d1 . For comparison
purposes the result corresponding to the deterministic calculation of (i/N )dB is also shown in the figure. Note, for
example, that for d1 = 496 km if a maximum level of 39 dB is required for (i/N )dB , the deterministic approach
(solid line) indicates that the interfering HAPS systems do not
attend this requirement. However, if the probabilistic approach
(dashed line) is considered it shows that the value of -39 dB is
exceeded with a very low probability (10−6 ), indicating that
it is reasonable to accept the HAPS systems operation.
Figure 6 shows curves of the (i/N )dB level exceeded with
probability p (for different values of p) as a function of

Scenario 1: Interference from HAPS-AS into FWA-BS.

In the case of interference from HAPS-AS into FWA-SS,
the results are shown in Figure 7. Note that the deterministic
approach indicates that in the visibility range (FWA-SS can
see the HAPS-AS), where 0 ≤ d2 ≤ 500, (i/N )dB is always
grater than -10 dB. The same occurs when the probabilistic
approach is used, indicating that the use of the probabilistic
model produces no gain, in terms of minimal operating distance. These relatively high levels of interference results from
the worst case assumption considered in this specific scenario
(that at any distance d2 , the FWA-SS has its receiving antenna
pointing toward the HAPS-AS).
For scenarios that consider interference from HAPS-GS
transmitters into FWA receivers (BS or SS), due to the
spherical geometry assumed for the earth surface, only HAPSGS operating with the nearest HAPS are visible to the victim
receiver. For this reason only one interfering HAPS system
is considered and the aggregate interference form its cochannel visible HAPS-GS is evaluated. For a victim FWA-BS,
Figure 8 shows curves of the (i/N )dB level exceeded with
different values of probability p as a function of the distance
d3 . Note in this figure that if, for example, a (i/N )dB =
−25 dB is considered, the deterministic approach (p = 0)
indicates that a minimum distance of 66 km is required for co-
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p=
p=
p=
p=
p=
p=
p=

18
12
6
0

0
10−1
10−2
10−3
10−4
10−5
10−8

-6
-12
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Distance d2 [Km]

Fig. 7.

Scenario 2: Interference from HAPS-AS into FWA-SS.

(i/N)dB exceeded with prob. p

channel operation of both systems. On the other hand, if the
probabilistic approach is considered, this minimum operating
distance drops down to 56 km for p = 10−5 . In the case
60
p=
p=
p=
p=
p=
p=

40
20
0

0
10−1
10−2
10−3
10−4
10−5

R EFERENCES

-20
-40
-20

-10

0
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60
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80

Distance d3 [Km]

Fig. 8.

Scenario 3: Interference from HAPS-GS into FWA-BS.

(i/N)dB exceeded with prob. p

of a victim FWA-SS, Figure 9 shows curves of the (i/N )dB
level exceeded with probability p (for different values of p)
as a function of the distance d4 . Note in this figure that for
a level of (i/N )dB = −25 dB considered, the deterministic
approach (p = 0) indicates that a minimum distance of 68
km is required for co-channel operation of the HAPS and the
FWA systems. On the other hand, if the probabilistic approach
is considered, this minimum operating distance drops down to
57 km for p = 10−5 .
60
p=
p=
p=
p=
p=
p=

40
20
0

0
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10−2
10−3
10−4
10−5

-20
-40
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10

20
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Distance d4 [Km]

Fig. 9.

The proposed model avoids the worst case assumption that,
in all single-entry interference contributions, the transmitting
antenna gains in the antenna sidelobe region, are given by
a reference radiation pattern envelope. In the model these
antenna gains are characterized by statistically independent
random variables. Results obtained using this more realistic
model have indicated a reduction in the minimal operating
distances between HAPS and FWA systems, when compared
to the results provided by the usual conservative deterministic
model. A reduction of approximately 80% was observed in
the case of interference from HAPS-AS into FWA-BS. The
relatively high levels of interference observed when HAPS-AS
interferes into FWA-SS resulted from the worst case assumption that at any distance, the FWA-SS has its receiving antenna
pointing toward the HAPS-AS. In the case of interference from
HAPS-GS into FWA receivers (BS and SS), the reduction in
the minimal operating distance, although not so large, reached
values on the order of 15%.

Scenario 4: Interference from HAPS-GS into FWA-SS.

V. C ONCLUSION
This paper presented a probabilistic model for the assessment of interference between HAPS and FWA systems.
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Alocação de Recursos Adaptativa para Maximização
da Satisfação dos Usuários em Redes Celulares
Roberto P. Antonioli, Emanuel B. Rodrigues, Tarcisio F. Maciel, Diego A. Sousa, Fco. Rodrigo P. Cavalcanti

Resumo— Este artigo propõe um algoritmo de alocação de
recursos de rádio adaptativo para o enlace direto de um sistema
de telecomunicações que oferece múltiplos serviços. O algoritmo
proposto é baseado em teoria da utilidade e objetiva maximizar
simultaneamente a satisfação dos usuários de todos os serviços do
sistema enquanto protege a satisfação de um determinado serviço
com maior prioridade. O algoritmo é escalável para diversas
classes de serviços e pode ser aplicado nos sistemas sem fio atuais
e futuros. A avaliação de desempenho conduzida em cenários 4G
LTE realistas mostrou que o algoritmo proposto proporciona
ganhos na capacidade do sistema.
Palavras-Chave— Múltiplos
Serviços,
Maximização
da
Satisfação do Usuário, Teoria da Utilidade, Alocação de
Recursos de Rádio.
Abstract— This article proposes an adaptive radio resource
allocation algorithm for the downlink of wireless communication
systems that offer multiple services. The proposed algorithm is
based on utility theory and aims to maximize the user satisfaction
of all services in the system simultaneously while protecting the
satisfaction of a given service with higher priority. The algorithm
is scalable to several service classes and can be applied in the
current and future wireless systems. A performance evaluation
conducted in realistic 4G LTE scenarios demonstrated that the
proposed algorithm provides gains in the system capacity.
Keywords— Multiple Services, User Satisfaction Maximization,
Utility Theory, Radio Resource Allocation.

I. I NTRODUÇ ÃO
As redes celulares de banda larga do século XXI são
caracterizadas por um número cada vez maior de dispositivos
móveis (do inglês User Equipments (UEs)) que acessam
uma ampla variedade de serviços. Os serviços acessados por
estes dispositivos variam desde aqueles com caracterı́sticas
de tempo real (do inglês Real Time (RT)) como vı́deo, voz
sobre IP (do inglês Voice over IP (VoIP)) e outras aplicações
multimı́dia, até serviços de tempo não-real (do inglês Non-Real
Time (NRT)), tais como a transferência de arquivos, navegação
na Internet e aplicações com taxa de bits constante (do inglês
Constant Bit Rate (CBR)).
Considerando a perspectiva das operadoras das redes celulares, o principal objetivo é utilizar o espectro eletromagnético
e orçamento limitados da melhor maneira possı́vel para maximizar a receita obtida fazendo com que os usuários fiquem
satisfeitos. Satisfazer usuários significa atender aos seus requisitos de qualidade de serviço (do inglês Quality of Service
(QoS)) [1], o que não é uma tarefa simples tendo em vista
Os autores são vinculados ao Grupo de Pesquisa em Telecomunicações
Sem Fio (GTEL), Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza-CE.
Diego Aguiar Sousa é vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE), Acaraú-CE.

que as redes celulares mais recentes fornecem uma ampla
variedade de serviços com requisitos de QoS conflitantes.
Neste contexto, algoritmos de alocação de recursos de rádio
(do inglês Radio Resource Allocation (RRA)) tornam-se um
dos mecanismos mais importantes usados pelas operadoras
para garantir a satisfação do usuário. Vários algoritmos de
RRA são discutidos em [2]. O algoritmo Modified Largest
Weighted Delay First (MLWDF) proposto em [3] considera
a informação do estado do canal (do inglês Channel State
Information (CSI)) do usuário e tamanho da fila de pacotes
com o objetivo de manter o atraso do pacote do começo
da fila (do inglês Head Of Line (HOL)) da maioria dos
usuários abaixo de um dado requisito. O algoritmo MLWDF
foi estendido em [4] e chamado de Queue-HOL-MLWDF
(QHMLWDF) para que a RRA considerasse o tamanho da
fila de pacotes e o atraso do pacote HOL. Em [5], o algoritmo
Max-Delay-Utility (MDU) foi proposto empregando funções
de utilidade do tipo degrau para definir a prioridade dos
usuários na RRA. Um algoritmo de RRA baseado na CSI e
funções de utilidade baseadas no atraso do pacote HOL foi
proposto em [6], em que uma função com formato de Z é
usada para escalonar os usuários de serviços RT e uma função
exponencial é usada para escalonar os usuários de serviços
NRT. Em [7], o algoritmo clássico Exponential (EXP) foi
estendido e um algoritmo de RRA foi proposto, chamado de
EXP/Proportional Fair (PF), que escalona os usuários RT e
NRT segundo os algoritmos EXP e PF, respectivamente.
Diferentemente dos algoritmos encontrados na literatura,
este trabalho propõe um algoritmo de RRA baseado na teoria
da utilidade que visa maximizar a satisfação dos usuários
no enlace direto de redes celulares que fornecem múltiplos
serviços. A principal contribuição deste trabalho é um algoritmo de RRA com as seguintes caracterı́sticas:
•

•

•

Normalizado: as prioridades baseadas em utilidade para
todos os serviços são equivalentes em magnitude e podem
ser comparadas sem considerar nenhum ajuste;
Adaptativo: uma função de utilidade que define a prioridade dos serviços é adaptada dinamicamente por meio de
passos não-lineares;
Flexı́vel: a operadora pode escolher um serviço para ter
maior prioridade e o algoritmo proposto garante um limiar
mı́nimo de satisfação para este serviço. Esta caracterı́stica
ainda não foi explorada na literatura.

O restante deste trabalho é organizado da seguinte forma.
Na Seção II apresentamos a modelagem do sistema. As
Seções III e IV contém o detalhamento da formulação do
problema de otimização e o algoritmo de RRA derivado da
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mesma. Na Seção V mostramos as funções de utilidade empregadas no algoritmo proposto. A avaliação do desempenho
é realizada na Seção VI e, finalmente, a Seção VII apresenta
as conclusões do trabalho.
II. M ODELO DO S ISTEMA
Neste artigo é considerado um cenário composto de uma
única célula de um sistema baseado no padrão de evolução
de longo prazo (do inglês LTE) operando no enlace direto.
Neste cenário, uma estação rádio-base (do inglês Base Station (BS)) localizada no centro da célula serve o conjunto
J = {1, 2, . . . , J} dos UEs localizados dentro da região de
cobertura da célula.
O sistema considerado emprega múltiplo acesso por divisão
em frequências ortogonais. Devido a restrições de sinalização,
a unidade mı́nima de alocação considerada aqui é um bloco
de recursos de rádio (do inglês Resource Block (RB)) com
duração de 1 ms (intervalo de tempo de transmissão, do inglês
Transmission Time Interval (TTI)) no domı́nio do tempo e
de 180 kHz (12 subportadoras de 15 kHz) no domı́nio da
frequência. A BS realiza a alocação dos RBs representados
por K = {1, 2, . . . , K} considerando que cada RB pode ser
alocado para apenas um UE durante um TTI.
Assume-se que a BS e os UEs possuem apenas uma antena
cada para fazer transmissões e recepções. Os coeficientes de
canal hj,k entre a BS e o UE j ∈ J no RB k ∈ K englobam os
principais efeitos de propagação do canal (perda de percurso,
sombreamento e desvanecimento em pequena escala) e ganhos
na transmissão ou recepção proporcionados pelas antenas.
Um termo de ruı́do e uma componente de atraso são inseridos na estimação da CSI, o que caracteriza uma imperfeição
na estimação do canal. O
na estimação
pmodelo de imperfeição
√
do canal é ĥj,k [n] = (1 − ψ)hj,k [n] + ψη[n], em que:
hj,k [n] seria o valor da estimação do estado do canal caso
não houvesse erro na estimação; ĥj,k [n] é o valor da CSI após
inserção do erro (ruı́do); ψ ∈ (0, 1) representa a degradação
da estimação do canal; η[n] ∈ C representa um erro que é
inserido na estimação do canal [8]. Além disso, os valores
da estimação do canal que é reportado pelos UEs para a BS
e que é usado pelos algoritmos de RRA estão atrasados por
uma certa quantidade ∆n de TTIs.
Assumimos que a potência total Pt da BS passa por uma
distribuição igualitária de potência (do inglês Equal Power
Allocation (EPA)) entre todos os RBs. Logo, a potência pk
alocada ao RB k é igual a pk = PKt . O valor da relação sinal
2
|ĥj,k |
ruı́do de um UE j no RB k é γj,k = pk σ2 , em que σ 2
representa a potência média do ruı́do aditivo gaussiano branco
na banda de frequência de um RB.
A modelagem utilizada considera que a BS utiliza uma
técnica de adaptação de enlace que permite transmissões de
taxas de dados diferentes de acordo com o valor estimado de
γj,k para um usuário j no RB k. Portanto, a taxa alocada pela
BS para o usuário j no RB k é rj,k = f (γj,k ), em que f (·)
representa a função de adaptaçãoPde enlace. A taxa total do
usuário j é então dada por Rj = k∈Kj rj,k , em que Kj ⊂ K
é o subconjunto de RBs alocados para o usuário j.

III. F ORMULAÇ ÃO DO P ROBLEMA
A teoria da utilidade, que foi originalmente concebida para
aplicações no ramo da economia, nos permite capturar o nı́vel
de satisfação dos usuários para uma determinada alocação de
recursos. Além disso, ela fornece a possibilidade de combinarmos métricas das camadas fı́sica e da (sub)camada de acesso
ao meio para obter uma melhor otimização entre camadas na
alocação dos recursos [5].
Com o embasamento fornecido pela teoria da utilidade,
formulou-se um problema geral de otimização com o objetivo de maximizar a utilidade dos usuários derivada da
rede (satisfação) para todas as distintas classes de serviço
simultaneamente. Considerando as definições da Seção II, o
problema estudado foi formulado como
X
maximizar
V [U (xj )]
(1a)
ρj,k , pk

j∈J

sujeito a ρj,k ∈ {0, 1}, ∀j ∈ J e ∀k ∈ K,
X
ρj,k = 1, ∀k ∈ K,

(1b)
(1c)

j∈J

X

pk = Pt ,

(1d)

pk ≥ 0, ∀k ∈ K,

(1e)

k∈K

em que: ρj,k é uma variável de assinalamento que assume
o valor 1 se o RB k é alocado para o usuário j, e 0
caso contrário; U (xj ) é a função de utilidade do usuário
baseada em uma variável genérica xj que pode representar
um determinado uso de um recurso ou uma métrica de QoS
associada ao usuário j; e V (·) é uma função de utilidade
de serviço que depende das funções de utilidade dos usuários
U (·) e diferencia as classes de serviço presentes no sistema. As
restrições (1b) e (1c) garantem que um determinado RB não
pode ser utilizado por dois ou mais usuários no mesmo TTI.
As restrições (1d) e (1e) impõem que a soma das potências
alocadas para todos os RBs não pode ser maior que a potência
total disponı́vel e que essas potências devem ser não-negativas.
Em geral, a solução ótima do problema de otimização
proposto é muito difı́cil de ser encontrada. Portanto, utilizamos
uma abordagem para achar uma solução sub-ótima que divide
o problema original em duas etapas: (i) primeiro, uma alocação
dinâmica dos recursos é feita considerando uma alocação
de potência fixa, e (ii) depois fazemos uma EPA, com uma
atribuição fixa dos recursos [9].
IV. S OLUÇ ÃO S UB ÓTIMA
O algoritmo proposto neste trabalho é uma extensão para
múltiplos serviços dos algoritmos para cenários com serviço
único RT ou NRT apresentados em [1]. Em [1] demonstrou-se
que é possı́vel derivar problemas de otimização equivalentes
aos problemas originais de maximização da utilidade para os
serviços NRT ou RT, separadamente, em que o problema de
otimização simplificado tem função objetivo em termos da taxa
instantânea do usuário.
Considerando o cenário com serviços RT e NRT, o problema
de otimização é formulado para maximizar a utilidade total em
termos das métricas de QoS dos usuários, ou seja, vazão de
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dados (do inglês throughput) e atraso do pacote HOL para os
serviços NRT e RT, respectivamente. Assumimos ainda que o
conjunto total de usuários J é separado em dois subconjuntos:
Jnrt e Jrt para os usuários NRT e RT, respectivamente. Para
este cenário com múltiplos serviços, a função objetivo do
problema de otimização geral (1) é reformulada como:
(
X

max.

ρj,k , pk

X

V [Unrt (Tj [n])] +

j∈Jnrt

h



V Urt dhol
j [n]

i

)
.

(2)

j∈Jrt

A função de utilidade de serviço V (·) é utilizada nos
cenários com múltiplos serviços para diferenciar a prioridade
dos serviços dependendo do objetivo a ser atingido. Essa
função pode ser projetada: (i) para fornecer prioridade igual
para todos os serviços; (ii) para fornecer uma prioridade maior
fixa para um determinado serviço; ou ainda (iii) para ser
adaptada dinamicamente a fim de atender algum requisito de
QoS de um serviço com maior prioridade.
Seguindo a mesma abordagem utilizada em [1], podemos
simplificar o problema de otimização estudado de tal forma
que a função objetivo simplificada torne-se linear em termos
da taxa instantânea dos usuários (a demonstração matemática
detalhada dessa simplificação está fora do escopo deste trabalho). A função objetivo simplificada é dada por
(
X

max

ρj,k , pk

X

wjs

max

≈

· wj · Rj [n]

=

j∈J

(
ρj,k , pk

)

)

(
max

h

i
V Urt dhol
j [n]

j∈Jrt

j∈Jnrt

ρj,k , pk

X

V [Unrt (Tj [n])] +
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wjs

·
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· Rj [n]

,

(3)

j∈Jrt

em que: wjs é a prioridade de serviço do usuário j e serviço s;
wj é a prioridade de usuário associada ao usuário j; e Rj [n]
é a taxa instantânea do usuário j no TTI n.
A prioridade do usuário é mais especificamente definida
0
como wjnrt = Unrt (Tj [n − 1]) se j é um usuário NRT

0
ou wjrt = Urt dhol
se j é um usuário RT [1]. Note
j [n]
que Unrt (Tj [n]) é uma função de utilidade crescente em
0
função do throughput do usuário j no TTI n; Unrt (Tj [n − 1])
é a utilidade marginal do usuário j dada pela derivada de
Unrt em relação
ao throughput do usuário j no TTI n − 1;

Urt dhol
j [n] é uma função de utilidade decrescente em função
do atraso do pacote HOL dhol
j [n] do usuário j no TTI n; e

0
Urt dhol
[n]
é
a
utilidade
marginal
do usuário j dada pela
j
derivada de Urt em relação ao atraso do pacote HOL do
usuário no TTI n. A prioridade de serviço é definida como
0
wjs = V (Unrt (Tj [n − 1])) se j é um usuário NRT ou

0
se j é um usuário RT. A expressão
wjs = V Urt dhol
j [n]
para wjs é obtida utilizando um processo similar ao utilizado
para obter wj em [1] e a regra da cadeia das derivadas (a
demonstração detalhada é omitida por limitação de espaço).
A função objetivo simplificada dada por (3) caracteriza um
problema de maximização de taxa ponderada [10], em que os
pesos são wjs e wj , e é linear em termos de Rj [n]. Devido
a essa linearidade, quando a função objetivo é dada por (3),
o problema de alocação de recursos dinâmica descrito tem
uma solução fechada [5]. Considerando o caso mais realista e

complexo que é o cenário com múltiplos serviços, a solução
de (3) é que o usuário com ı́ndice j ? é escolhido para receber
dados durante o TTI n no RB k se ele satisfaz a condição

j ? = arg max wjs · wj · rj,k [n] ,
(4)
j

em que rj,k [n] denota a taxa máxima de transmissão que o
usuário pode atingir no RB k no TTI n. Se dois ou mais
usuários tiverem a mesma prioridade no RB k, o usuário com
maior relação sinal-ruı́do é selecionado para transmissão.
Vale ressaltar a simplicidade do algoritmo proposto. No
inı́cio, tı́nhamos um problema de otimização baseado em
utilidade em que a solução ótima é muito difı́cil de ser
encontrada. Após uma simplificação, uma equação para um
algoritmo de RRA foi derivada, a qual é simples de ser
implementada já que ela envolve apenas a multiplicação de
dois pesos (wjs e wj ) por rj,k [n].
V. F UNÇ ÕES DE UTILIDADE
A polı́tica de alocação de recursos proposta aqui é chamada de Joint Satisfaction Maximization (JSM) e é uma extensão para múltiplos serviços das polı́ticas para serviço único
Throughput-based Satisfaction Maximization (TSM) e Delaybased Satisfaction Maximization (DSM) propostas em [1],
onde os autores demonstraram que o uso de funções sigmoidais proporcionam nı́veis de satisfação do usuário melhores se
comparado com algoritmos clássicos de RRA.
Neste trabalho, a função logı́stica é utilizada como função
de utilidade do usuário, a qual é descrita pela equação
1
.
(5)
U (xj [n]) =
µ(xj [n]−xreq
j )/σ
1+e
Essa função foi escolhida devido à sua parametrização, em
que: o parâmetro σ é um valor não negativo que regula a
inclinação da função; µ define se a função é crescente (µ =
−1) ou decrescente (µ = 1); e xreq
j é o requisito de QoS do
serviço e define o deslocamento horizontal da função.
A variável de entrada xj [n] é a métrica de QoS de cada
serviço. Como cada serviço tem sua métrica particular de QoS,
com o intuito de normalizar o algoritmo proposto e deixá-lo
independente da métrica de QoS, dividimos as variáveis xj [n]
req
e xreq
j pelo requisito de QoS (xj ).
Como já mencionado, a função Unrt (Tj [n]), utilizada pela
polı́tica TSM, é uma função crescente (µ = −1), o que
significa que um determinado usuário torna-se satisfeito rapidamente quando sua vazão de dados aumenta e fica maior que

o valor de requisito de vazão de dados. A função Urt dhol
j [n] ,
utilizada pela polı́tica DSM, é decrescente (µ = 1), o que
implica que quanto menor o atraso do pacote HOL, maior será
a satisfação do usuário. Resultados satisfatórios foram obtidos
quando os parâmetros são xreq
j = 1 e σ = 0, 1088.
A principal inovação deste trabalho é a proposição da função
de utilidade de serviços, que proporciona uma diferenciação
adaptável na prioridade dos serviços. A função escolhida para
exercer esse papel foi
V (zj [n]) = log(1 + e(zj [n]−1)/λ ).

(6)

Essa função é uma versão escalada da tangente hiperbólica
e nos permite definir regiões para a diferenciação dos serviços,
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de tal forma que cada serviço tenha uma prioridade relativa à
magnitude da função na região correspondente.
0
A função marginal do serviço V (zj [n]), ou prioridade de
serviço wjs , é obtida pela derivada primeira de V (zj [n]), o que
resulta em uma função marginal logı́stica. Os parâmetros de
0
V (zj [n]) são: λ é o parâmetro que controla a inclinação da
função; e zj[n] é Unrt (Tj [n − 1]) se j é um usuário NRT e
Urt dhol
j [n] se j é um usuário RT.
Neste trabalho, nós consideramos que a prioridade de
serviço wjs é adaptada dinamicamente para proteger um
serviço com maior prioridade. Como normalmente feito na
literatura, nós escolhemos que o serviço a ser priorizado
é aquele com caracterı́sticas RT. Na nossa abordagem, a
satisfação dos usuários RT deve permanecer sempre acima de
90% por meio da adaptação do parâmetro λ da função de utilidade do peso do serviço. A adaptação deste parâmetro é feita
por meio de uma tabela de pesquisa (do inglês look-up table),
que foi calculada usando uma função de interpolação cúbica
para que as curvas obtidas ficassem igualmente espaçadas
entre os valores de λ = 0, 1088 e λ = −0, 1088. Para
λ = 0, 1088, a função marginal do serviço assume um formato
em que a prioridade do serviço RT é máxima, enquanto que
para λ = −0, 1088 a prioridade do serviço NRT é máxima.
Além disso, para que tivéssemos um formato da função com
prioridade igual para ambos os serviços, o valor central da
tabela de pesquisa é λ = 5.000. O resultado foi uma tabela
de pesquisa com 41 valores de λ não-linearmente espaçados.
VI. AVALIAÇ ÃO DE D ESEMPENHO
Nesta seção, analisamos o desempenho do JSM e o comparamos com outros 4 algoritmos da literatura. O modelo
de sistema descrito na Seção II foi utilizado para todas as
simulações. A Tabela I apresenta os principais parâmetros de
simulação, os quais estão alinhados com a arquitetura do 3rd
Generation Partnership Project (3GPP) [11], [12].
TABELA I
PAR ÂMETROS DE S IMULAÇ ÃO .
Parâmetro

Valor

Pot. de transmissão da eNB (Pt )
Padrão de radiação da antena
Raio da célula
Velocidade do UE
Frequência central da portadora
Largura de banda
Número de RBs (K)
Perda de percurso
Ganho de antena
Desv. padrão do somb. log-normal
Desvanecimento de pequena escala
Potência do ruı́do por subportadora
Figura de ruı́do
Adaptação de enlace
Degradação da CSI (ψ)
Atraso da CSI (∆n)
Modelo de tráfego RT/NRT
Duração do TTI
Duração de cada simulação
Número de realizações

12 W
Tri-setorizada
1 km
3 km/h
2 GHz
3 MHz
15
128.1 + 37.6 log10 (d)a
Gh (θh ) + Gv (θv )b
8 dB
3GPP Typical Urban
-123.24 dBm
9 dB
Curvas de enlace do LTE
0,05
15 TTIs
VoIP/CBR
1 ms
30 s (30.000 TTIs)
150

a
b

d é a distância entre a BS e o UE em km.
θh e θv são os ângulos horizontal e vertical relativos à BS.

O cenário com múltiplos serviços utilizado foi composto por
dois serviços: CBR, que é um serviço NRT e VoIP, que é um
serviço RT. Os dois serviços foram modelados com cadeias de
Markov de dois estados. O perı́odo de tempo que os usuários
permanecem em cada estado é calculado por meio de uma
distribuição de probabilidade exponencial com média unitária.
O serviço VoIP gera pacotes de 320 bits a cada 20 ms
durante o perı́odo ativo e os pacotes que não forem transmitidos dentro de 20 ms são descartados. Um usuário VoIP é
considerado satisfeito se sua taxa de perda de pacotes é menor
que 2% [1]. O serviço CBR gera pacotes de 2048 bits a cada
4 ms durante o perı́odo ativo. Um usuário CBR é considerado
satisfeito se o seu throughput é maior que 512 Kbps [1].
Como feito na literatura, o serviço com maior prioridade
é aquele com caracterı́sticas RT, ou seja, o VoIP. Portanto, a
satisfação dos usuários VoIP deve permanecer sempre acima
de 90% por meio da adaptação do parâmetro λ de wjs .
Os 4 algoritmos da literatura utilizados para comparação
são: QHMLWDF [4], MDU [5], EXP/PF [7] e o algoritmo
proposto em [6] (refere-se a esse algoritmo como Lei).
A Fig. 1 ilustra um gráfico radar para o cenário com
200 usuários VoIP e 5 usuários CBR. Cada eixo do gráfico
representa uma métrica diferente de comparação: justiça (baseada no ı́ndice de justiça de Jain [1]) e satisfação de cada
serviço, e o throughput total da célula normalizado. Percebese que considerando as métricas de justiça e throughput total,
todos os algoritmos tem desempenho similar, exceto o MDU
que apresenta o pior desempenho. Considerando esse cenário
especı́fico, podemos notar que o JSM apresenta o desempenho
mais balanceado, já que ele consegue balancear a satisfação
dos dois serviços sem penalizar um deles. Note que o EXPPF e
MDU obtiveram melhor satisfação RT que o JSM. No entanto,
a satisfação NRT fornecida por eles foi bastante penalizada,
enquanto o JSM manteve a satisfação RT e NRT acima do
limiar de 90% utilizando a adaptação do peso de serviço.
Portanto, percebe-se que somente o JSM apresenta um balanço
satisfatório entre as satisfações dos dois serviços.
Satisfação
RT (VoIP)

Ref.’s
[11]
[11]

Throughput Total
Normalizado

100%
80%

[11]
[11]
[13]
[13]
[11]
[14]
[11]
[12]

60%
40%
20%
0%

Satisfação
NRT (CBR)

[15]
Justiça CBR

Justiça VoIP

JSM
EXPPF
MDU
QHMLWDF
Lei

Fig. 1. Gráfico radar para cenário com 200 usuários VoIP e 5 usuários CBR.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Ampliando nossa análise, utilizamos o plano de capacidade
conjunta, que é uma ferramenta poderosa para analisar o
desempenho de algoritmos de RRA em cenários com múltiplos
serviços. Este plano mostra as regiões de capacidade do
sistema que são definidas como o número de usuários para o
qual os nı́veis de QoS são mantidos acima de um determinado
limiar simultaneamente para todas as classes de serviço.
Para cenários com um único serviço, a capacidade do sistema é a última carga de usuários tal que a satisfação é maior
que 90%. Essas cargas compõem os eixos das abscissas e das
ordenadas no plano de capacidade conjunta. Para cenários com
múltiplos serviços, a capacidade do sistema é a carga máxima
de usuários tal que os algoritmos conseguem fornecer nı́veis
de satisfação maiores que 90% simultaneamente para todos os
serviços. Essas cargas compõem os pontos internos do plano.
A Fig. 2 mostra o plano de capacidade conjunta obtido
seguindo os critérios do parágrafo anterior. O desempenho
de cada algoritmo é ilustrado como uma curva no plano de
capacidade. Quanto maior for a área sob a curva, maior é a
porcentagem de usuários satisfeitos respeitando um limite de
satisfação mı́nimo de 90%. Portanto, nota-se claramente que o
algoritmo JSM apresentou o melhor desempenho. O JSM foi
capaz de aumentar significativamente a capacidade conjunta
do sistema, atingindo ganhos totais (área sob a curva) que vão
de 36% até 165%. Além disso, obteve-se ganhos que vão até
350% e 63% para usuários CBR e VoIP, respectivamente.
O principal motivo para o melhor desempenho do JSM é
que ele consegue distribuir melhor os recursos principalmente
devido à adaptação dinâmica da prioridade dos serviços. Além
disso, o JSM aloca os recursos para os usuários CBR e
VoIP com base no throughput e no atraso do pacote HOL,
respectivamente. Com isso, o JSM explora as métricas de QoS
que definem a satisfação dos usuários de cada serviço.

Número de usuários VoIP por célula

260
250

350%

JSM
EXPPF
MDU
QHMLWDF
Lei

18%

200

28%

75%

150
46%
63%

100

50

0

0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26

Número de usuários CBR por célula
Fig. 2. Plano de capacidade conjunta do sistema para cenários com serviços
CBR e VoIP.

VII. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, foi proposto e avaliado um algoritmo de RRA,
fundamentado pela teoria da utilidade, que visa maximizar a
satisfação dos usuários em sistemas celulares que fornecem
múltiplos serviços. O JSM mantêm um determinado nı́vel de
satisfação de um serviço com maior prioridade adaptando uma
função de utilidade que diferencia a prioridade dos serviços.

Os resultados apresentados considerando um cenário com
serviços RT (VoIP) e NRT (CBR) demonstraram que o JSM
proporciona ganhos de 36% até 165% na capacidade conjunta
do sistema. Além disso, um melhor compromisso entre a
satisfação dos serviços no sistema é obtido pelo JSM.
Vale ressaltar ainda que aqui escolhemos o serviço RT para
ter sua satisfação protegida. No entanto, a operadora tem a
flexibilidade de escolher qualquer serviço, NRT ou RT, para
ter a satisfação protegida pelo JSM.
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Sistema Automático de Apontamento de Antena
para Receptores Satelitais nas Bandas C e Ku
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Resumo— Atualmente, serviços de TV via satélite apresentam
ampla abrangência e permitem o envio de informações audíveis e
visuais a áreas distantes, aproveitando as vantagens proporcionadas por satélites geoestacionários. Entretanto, a simples ativação
de receptores não é o suficiente, pois também é necessário ter sinal
nas suas entradas de radiofrequência, provenientes de antenas
previamente apontadas. Além disso, mesmo que apontamentos
sejam feitos, há aplicações nas quais estações terrestres apresentam variações, como montagens em tetos de carros e em
barcos, o que demanda correção constante. Os métodos aplicados
a esse problema são complexos, adequados a sistemas de alto
desempenho e geralmente exigem vários elementos de recepção,
com o intuito de prover sinais de erro através de comparações
com referências espacialmente distribuídas. Este artigo considera
tal problema e propõe uma metodologia simples, a qual pode
ser vista como uma simplificação viável dos métodos existentes
que utiliza grande parte dos módulos já presentes em receptores comerciais, resultando em baixo custo. Por fim, resultados
experimentais demonstram a sua eficácia e aplicabilidade.
Palavras-Chave— Televisão Digital, Comunicação via Satélite,
Apontamento de antena, DTH
Abstract— Currently, satellite TV services present great coverage and allow the transmission of audio and video information to distant locations, with the advantages provided by
geostationary satellites. Nonetheless, beyond device activation, RF
signals at system inputs are also necessary, which is obtained
from aligned antennas. In addition, even with such setup, there
are applications where earth stations present variation, such
as car-roof mount and boat antennas, which demand constant
correction. The existing schemes applied to those are complex,
suitable to high performance systems, and generally need many
reception elements, which provide error signals through spatially
distributed references. The present article address this problem
and proposes a simple methodology, which can be seen as a
viable simplification of the existing methods that uses many
modules available in commercial receivers, leading to low cost.
Finally, experimental results demonstrate its effectiveness and
applicability.

I. I NTRODUÇÃO
As comunicações constituem um dos aspectos mais relevantes da sociedade moderna [1], pois conectam locais distantes e
interligam redes originalmente disjuntas, de modo a partilhar
e sincronizar informações. Um dos mais importantes sistemas
de comunicações atualmente empregados é o via satélite
[1], [2], que é composto basicamente por estações terrestres
(transmissoras, receptoras e de controle), no solo do planeta
Terra, e satélites, localizados em sua órbita. Devido a isso,
tal sistema envolve engenharia espacial e demanda recursos
sofisticados e de alta tecnologia [2], [3].
Em geral, conforme mostrado na Fig. 1, satélites para comunicações podem ser geoestacionários (geoestationary Earth
orbit, GEO), que têm órbita circular e permanecem fixos em
relação ao planeta terra, de órbita baixa (low Earth orbit,
LEO), na qual eles estão a uma distância relativamente curta,
de órbita média (medium Earth orbit, MEO) e de órbita
elíptica (highly elliptical orbit, HEO), sendo esta última caracterizada por altas velocidades no apogeu e baixas no perigeu
[2], [3]. Além disso, a órbita de um satélite define os aspectos
de engenharia para o projeto do seu sistema de comunicações.

Keywords— Digital Television, Satellite Communications, Antenna Alignment, DTH
Wheidima C. Melo, Escola Superior de Tecnologia, Universidade Estadual do Amazonas (EST/UEA) e Manaus Instituto de Tecnologia (MIT).
Anderson S. de Jesus, Rebeca N. Rodrigues, Adolpho N. G. Ferreira,
Victor H. Valente, Manaus Instituto de Tecnologia (MIT). Eddie B. L. Filho
e Waldir S. S. Júnior, Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Amazonas (PPGEE/UFAM). E-mails: anderson.souza@mitam.org.br, rebeca.rodrigues@mit-am.org.br, adolpho.ferreira@mit-am.org.br,
victor.valente@mit-am.org.br, wmelo@uea.edu.br, eddie.filho@tpv-tech.com,
waldirjr@ufam.edu.br. Este trabalho foi financiado por Flex Imp. Exp. Ind.
e Comércio de Máquinas e Motores Ltda. (Flex), Manaus Instituto de
Tecnologia (MIT) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas (FAPEAM).

Fig. 1. Satélites de comunicações em diferentes órbitas (GEO, LEO, HEO).

Para um enlace via satélite operar satisfatoriamente, as
suas estações terrestres devem ter a capacidade de se comunicar de forma adequada, estabelecendo assim um canal
de comunicação [4], [5]. Devido a isso, tais estações (que
podem ser responsáveis por enviar e/ou receber sinais) devem
possuir antenas, que precisam ser direcionadas (ou apontadas)
a satélites.
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Nas órbitas LEO, MEO, e HEO, onde satélites estão em
constante movimento, em relação a uma dada região da terra,
há necessidade de ajustes de antena e também de handover,
quando o sistema precisa entrar em sincronismo com outro
satélite [3]. Por outro lado, a órbita GEO funciona como se
o respectivo satélite estivesse estacionário, o que remove a
necessidade de ajustes. Além disso, vale ressaltar que um
único apontamento de antena é normalmente realizado, durante
a montagem desta [2], a não ser que a estação terrestre seja
móvel ou a antena tenha um diâmetro muito grande, o que
geralmente leva a larguras de feixe bem estreitas [6]. De
fato, este é o principal motivo para o uso da órbita GEO em
transmissão de sinais de TV (e.g., direct to home, DTH) [7]
nas bandas C e Ku, pois assim o equipamento terrestre usado
torna-se simples, barato e de fácil instalação.

II. T RABALHOS RELACIONADOS
Geralmente, sistemas de pontamento de antena e rastreio,
com o objetivo de controlar e adaptar estações terrestres, são
necessários nos seguintes casos: largura de feixe menor que
5◦ , operação com satélites em órbita inclinada e comunicação
com elementos não geoestacionários (e.g., em órbitas LEO,
MEO e HEO) [6].
De fato, satélites geoestacionários simplificam a necessidade
de correção de apontamento, pois parecem estacionários em
relação ao planeta terra, mantendo a sua órbita dentro de uma
precisão de ±0, 05◦ [6]. Tal comportamento afeta diretamente
o ganho do sistema, o que pode ser modelado pela fórmula
)
(
Θ
dB,
(1)
∆G ≈ −3
Θ3dB

Tradicionalmente, o apontamento de antenas, em sistemas
que utilizam satélites geoestacionários, é realizado por operadores humanos e considera o ajuste de três parâmetros: ângulo
de azimute, ângulo de elevação e rotação de conversor de baixo
ruído (low noise block, LNB), sendo este último à polarização
do sinal, geralmente com a ajuda de um indicador de sinal.
Este último, por sua vez, proporciona um retorno visual ou
audível da potência recebida, mas geralmente não identifica o
satélite. Com consequência, há sempre perigo de apontamento
para um satélite diferente do pretendido.

onde ∆G é a variação de ganho, Θ3dB é a abertura circular
na qual o ganho está 3dB abaixo do esperado (apontamento
perfeito) e Θ é o erro de apontamento. Tipicamente, o limite
desejado (erro de apontamento) é aquele no qual a variação
de ganho resultante é menor ou igual a 0, 5dB, quando não
há correção, o que resulta em um desvio de 0, 4082Θ3dB . Por
outro lado, se ∆G = 0, 5dB e o desvio é o máximo esperado,
ou seja, Θ = 0, 1◦ (±0, 05◦ ), Θ3dB = 0, 25.
Com isso, é fácil perceber que um pequeno erro de apontamento pode atingir severamente a potência de sinal recebida
e, em casos onde haja variação ou quando a mesma antena
precisa operar com satélites distintos, uma diferença de ±0, 1◦
pode ocorrer, o que exigiria correção. Tal operação pode ser
obtida com uma montagem com motorização para variação de
azimute e elevação e o problema mencionado é ainda mais
importante em órbitas não geoestacionárias. Sendo assim, a
não ser que o feixe de antena da estação terrestre seja mais
largo que a inclinação do satélite, um sistema de rastreio e
apontamento será necessário.
Tradicionalmente, tal sistema pode ser classificado como
manual, monopulso, sequencial e de compressão eletrônica de
feixe [12]. Obviamente, a abordagem manual é muito indicada
para a fase de instalação/posicionamento inicial, mas torna-se
ineficaz se mais que duas correções, por dia, precisarem ser
feitas. Os três últimos são sistemas automáticos e consistem
em malhas fechadas, que dependem da recepção de um sinal
de referência para a obtenção do erro de apontamento. Este
último é então enviado a controles de posicionamento de
antena que, por sua vez, reagem para reduzi-lo.
Sistemas monopulso empregam técnicas de comparação de
amplitude, fase ou ambos, mas a sua forma mais simples
consiste na primeira opção, através de recepção com vários
elementos que criam padrões de antena com sobreposição, em
um único pulso. Sistemas sequenciais utilizam um receptor
de apenas um canal e empregam medições multiplexadas no
tempo e distribuídas espacialmente, de modo a gerar informação de rastreio. Finalmente, a compressão eletrônica de feixe
emprega técnicas de chaveamento eletrônico para implementar
medições espaciais simultâneas.
Como é possível notar, a abordagem mais eficaz é a monopulso [10], [15], [16], a qual é usada em uma diversidade de
sistemas (e.g., GEO e LEO). Além disso, ela é implementada
através de algoritmos específicos [9], [11], [13], [14] em
plataformas adequadas, para que produzam direcionamentos

Sendo assim, receptores para serviços nas bandas C e Ku,
com satélites geoestacionários, não funcionam apenas com a
sua ativação/energização, pois também precisam receber sinal
de uma antena previamente apontada. Tal situação é ainda mais
crítica em sistemas nos quais a estação de recepção está em
movimento (e.g., aplicações náuticas ou rodoviárias [8]) ou
quando os respectivos satélites não se encontram em órbitas
geoestacionárias, como já mencionado.
Com base no que foi explanado, é extremamente importante
contar com sistemas de controle de apontamento [4], [9],
[10], [11], [12], [13], [14], que automaticamente estabeleçam
comunicação com um dado satélite. Para isso, é necessário o
emprego de técnicas de estimação de desvio entre feixe de
radiofrequência (RF) e antena receptora, que sejam capazes
de quantificar tal parâmetro e gerar sinais de correção.
Este artigo ataca o problema exposto e propõe uma metodologia simples para apontamento de antena, que permite controlar dispositivos (com motorização adequada) e executar um
correto alinhamento, utilizando parte dos módulos já existentes
em receptores comerciais. Vale ressaltar que a inclusão de tal
abordagem em Set-top Boxes (STBs) os torna mais complexos,
pois além de apresentarem circuitos de recepção de sinal de
RF, decodificador de canal/mídias e saídas de áudio e vídeo,
eles também executarão algoritmos de busca e identificação de
sinal, de modo a controlar uma antena. Como consequência, tal
desenvolvimento é de aplicação prática direta e pode adicionar
diferencial competitivo a um dado produto.
O restante do artigo está organizado como segue. A seção II
descreve o que já existe e ajuda na avaliação da metodologia
proposta, a qual é descrita na seção III. A seção IV apresenta
resultados de experimentos reais com um receptor comercial.
Finalmente, as conclusões são apresentadas na Seção V.
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satisfatórios, além de terem características adaptativas, devido
aos desvios que podem ocorrer. Entretanto, ela é complexa
[11] e dependente de vários sistemas na estação terrestre, o
que inviabiliza aplicações para usuários domésticos.
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma metodologia simples, que pode ser vista como uma simplificação
das abordagens existentes, assume um certo comportamento de
erro e permite a sua implementação em receptores comerciais.
De fato, se a necessidade de várias medidas do sinal de referência (simultâneas ou multiplexadas) for desconsiderada e a
recepção do próprio sistema for utilizada para se arbitrar sobre
a corretude de apontamento, o que inclusive já é feito para
sistemas DTH [7], a maior parte dos módulos exigidos para
apontamento automático já estaria disponível, faltando apenas
um de análise e atuadores e servos para posicionamento.
III. A M ETODOLOGIA P ROPOSTA
Para permitir o correto apontamento de uma antena, é
necessário avaliar um sinal de referência e realizar ajustes de
azimute (movimentação no plano horizontal) e elevação (movimentação no plano vertical). De forma geral, se o apontamento
da antena for para qualquer ponto da constelação de satélites,
será necessário empregar ajustes de azimute e elevação nas
faixas de 0◦ a 360◦ e 0◦ a 90◦ [7], respectivamente.
Diante do exposto, um esquema automático de apontamento
de antena pode ser dividido em três subsistemas: o mecânico,
que movimenta a antena mencionada, o de recepção, que
adquire um sinal de referência para guiar o apontamento,
e o de controle, que conecta os dois primeiros e rege todas as ações tomadas. O primeiro pode ser realizado com
uma estrutura de fixação e sustentação de antena, composta
por atuador eletromecânico para deslocamento no plano de
elevação, eixo de transmissão, motor de passo e uma base
móvel para deslocamento no plano de azimute. O segundo,
por sua vez, exige recepção de RF e geração de informação
de avaliação. Finalmente, o terceiro pode ser implementado
através de um processador, que avalia o sinal recebido e
coordena o subsistema mecânico.
Em princípio, o sistemas mecânico e de controle representam novos módulos a serem implementados. Isso também é
verdade em relação ao sistema de recepção, para o qual supõese um novo hardware, com construção específica e elementos
similares aos encontrados na abordagens de apontamento
apresentadas (e.g., monopulso e sequencial). Entretanto, vale
lembrar que o próprio receptor comercial já possui circuitos
de decodificação padronizados, capazes de reconhecer os
respectivos sinais a serem tratados.
Sendo assim, se for considerado que não há necessidade
de alta precisão, que o sinal desejado tem características
específicas (e.g., taxa de correção de erro, modulação, etc.),
capazes de distingui-lo de outros feixes, e que pode até haver
um apontamento inicial, é possível utilizar o próprio sistema
de recepção nativo para aquisição de sinal de referência. Em
resumo, ao invés de se empregar um módulo específico, é
possível configurar um receptor para um dado canal e então
procurar um feixe que atenda a essas características.
O que foi apresentado acima serviu de inspiração para a
metodologia proposta, que consiste na adequação de receptores
comerciais, com a inclusão de um módulo de controle capaz

de avaliar a operação desses, em resposta a posicionamentos
de antena. Quando uma recepção sem erros é alcançada, novos
ajustes são cancelados, até que haja modificação nas condições
do sinal recebido. Na Fig. 2, apresenta-se o diagrama em
blocos de um sistema de apontamento automático genérico
baseado nessa metodologia, onde informações (e.g., relação
portadora ruído, erro de sinal demodulado e nível de sinal) são
colhidas do módulo de recepção de um dispositivo comercial,
mais especificamente da malha amarrada por fase (phaselocked loop, PLL) e do decodificador de canal, e avaliadas,
o que leva à uma modificação na posição da antena.
Controle
Servomotor e
Atuador

Módulo de
Posicionameto
Inteligente

PLL

Demodulador
de Canal

Áudio
Vídeo
Circuito Integrado
de Processamento

Fig. 2. Diagrama em blocos de um sistema de apontamento genérico com
a metodologia proposta.

Em resumo, a metodologia proposta consiste na adição
de módulos de movimentação mecânica e controle, sendo
este último composto por unidade central de processamento
(central processing unit, CPU) e memória, cujo objetivo é
avaliar informações já disponibilizadas pelo próprio receptor
e reposicionar a sua respectiva antena. Tal componente inclui
controle de motores e coleta e processamento de sinais digitais
e valores de registros (colhidos da parte de recepção de RF).
É possível argumentar que apontamentos baseados em um
esquema tão simples não são acurados como os provindos
de abordagens tradicionais, porém, considerando-se algumas
condições de contorno, como um posicionamento inicial, é
possível obter resultados satisfatórios. Além disso, as principais vantagens resultantes são a utilização da infraestrutura já
existente, que era apenas empregada na própria decodificação
do sinal, e a integração direta com sistemas comerciais, o que
leva a custos comparativamente mais baixos.
A. Algoritmo de apontamento automático de antena
O algoritmo presente no módulo de controle inicia com a
obtenção da posição geostacionária do satélite que transmite
o sinal de TV desejado. Na etapa seguinte, realiza-se o referenciamento do sistema, no qual o magnetômetro, dispositivo
utilizado para conferir se o deslocamento angular no plano de
azimute está correto, é calibrado e os valores de referência
para o controle de motores de passo são determinados.
Ao final dessas etapas iniciais, o algoritmo poderá realizar
a sintonia do sinal. Para isso, é necessário primeiramente
descobrir a posição atual do sistema (latitude e longitude),
por meio da leitura dos dados provenientes de um sistema de
posicionamento (global positioning system, GPS) e do ângulo
de azimute atual obtido pela leitura de um magnetômetro. Com
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base nessas informações e na posição do satélite, o movimento
necessário para o apontamento da antena é calculado e executado, através do acionamento de motores de passo, de modo
que o erro de posicionamento fique na faixa de 2◦ .
Se após o apontamento de antena a qualidade de sinal não
estiver satisfatória, o que é avaliado com os dados obtidos da
recepção de RF comercial (circuitos de PLL e decodificação
de sinal), inicia-se a sintonia fina. Tal processo ajusta o
posicionamento da antena, percorrendo uma trajetória elíptica
em torno do apontamento anterior, onde a área de varredura
é limitada a uma faixa de 7◦ (empiricamente determinada,
com base nos satélites disponíveis) de deslocamento angular
de azimute e elevação. Durante cada ponto da trajetória, avaliase a qualidade do sinal recebido: se o mesmo satisfizer as
condições do algoritmo, a varredura é encerrada.
Finalmente, uma vez definido um apontamento de antena, o
algoritmo continua monitorando a qualidade de sinal, de modo
a permitir ajustes, caso o sinal deixe de ser sintonizado. A Fig.
3 mostra um resumo do algoritmo, em diagrama de fluxo.

Escolha do
satélite

Inicialização

Obtenção de latitude,
longitude e posições do
satélite escolhido

Leitura do magnetômetro
para obter ângulo de azimute
atual

Não

Acionamento dos
motores

Sim

Leitura de 100 pacotes

Sim

Fig. 3.

Há mais de 30
pacotes com
qualidade?

Não

(a) Sistema Elétrico
Fig. 4.

(b) Sistema Mecânico

Subsistemas da metodologia proposta.

A plataforma LPC1768 é protagonista do sistema proposto,
pois é nela que o algoritmo de rastreamento está embarcado.
Além disso, o controle do motor de passo e do atuador eletromecânico, que é necessário ao apontamento de antena, também
está implementado nela. Para isso, as suas saídas digitais
são conectadas a interfaces que ajustam valores de corrente,
com o intuito de proporcionar o correto funcionamento de
dispositivos.
A base desta etapa é o de TS, obtido do pino T S_ERR do
demodulador de canal presente no receptor mencionado, que
informa se pacotes de TS do sinal recebido contém erro ou
não, o que tem relação direta com o correto apontamento de
antena. Esse pino é ativado toda vez que não há erro no pacote
transmitido e foi conectado a uma entrada digital da plataforma
LPC1768, de tal modo que tornou-se possível monitorar
quando há pacotes válidos e, consequentemente, quando a
qualidade do sinal está satisfatória. Vale mencionar que tal
abordagem permite fácil integração com praticamente qualquer
sistema, pois o pino de erro mencionado está normalmente
presente e advém diretamente da pate de decodificação (mais
especificamente, da correção de erros).
Como alguns pacotes podem ser aleatoriamente perdidos, a
analise feita a partir da informação de erro de pacote deve ser
realizada por um período de tempo, o que evita movimentações
desnecessárias de antena. Empiricamente, determinou-se que
se durante 10s o pino de T S_ERR for lido 100 vezes e em 30
delas obtém-se erro, o apontamento da antena esté satisfatório
e o usuário não perceberá problemas, ou seja, neste caso, o
receptor e o satélite estão alinhados (lock).

Início

Posições atuais
estão dentro do
intervalo
desejado?

e obter informação sobre eles. Os dados lidos da recepção de
RF são relativos a erros em pacotes de feixe de transporte
(transport stream, TS), normalmente disponibilizados por receptores, através de um pino do demodulador de canal.
O módulo de controle foi implementado com a plataforma
de desenvolvimento LPC1768, que utiliza o microcontrolador
ARM cortex-M3. O protótipo final pode ser visualizado na
Fig. 4.

Sintonia Fina

Diagrama de fluxo do algoritmo proposto.

IV. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS
A. Premissas e integração com sistemas comerciais
Para comprovação da metodologia proposta, utilizou-se um
receptor comercial no padrão digital video broadcasting satellite (DVB-S), do fabricante Century (modelo MidiaBox
HDTV-b2), com o objetivo de se adquirirem sinais de satélite

B. Erros de apontamento e tempo de aquisição
Durante os testes realizados, a estrutura de antena não foi
movimentada, ou seja, simulou-se apontamento automático
para recepção fixa. Como os canais de TV abertos, no Brasil,
são transmitidos pelo satélite StarOne-C2, a eficiência do
algoritmo foi testada com base na posição do mesmo, ou seja,
70◦ W. Vale ressaltar que a localização do sistema de sintonia
define os deslocamentos de azimute e elevação que, neste
trabalho, ficam em torno de −57◦ e 12◦ , respectivamente.
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A Tab. I apresenta os resultados dos deslocamentos angulares realizados pelo sistema proposto, com relação ao
apontamento inicial e à posição depois da sintonia fina, que
correspondem, respectivamente, ao posicionamento segundo as
coordenadas do satélite StarOne-C2 armazenadas na LPC1768
e ao ajuste para garantia de qualidade do sinal recebido.
Adicionalmente, apresenta-se a magnitude do vetor erro, em
relação à posição do satélite. O segundo e os quatro últimos
erros proporcionados pela sintonia fina são menores, o que
seria esperado, porém, todos os outros são maiores. De fato,
a metodologia proposta não minimiza o erro em relação à
posição conhecida do satélite, mas sim procura uma recepção
sem erros de pacotes de TS. Realmente, esses resultados foram
manualmente confirmados e mostraram que, para aquelas
situações e localizações, os apontamentos encontrados pela
sintonia fina proporcionaram um sinal estável e sem erros.
Além disso, nota-se que não houve variação de elevação, pois
a variação angular de azimute foi suficiente para melhorar a
qualidade do sinal.
É importante destacar que, em média, o processo de apontamento inicial, que é baseado na posição do satélite, demorou
cerca de 2, 5 min para finalizar os deslocamentos angulares de
azimute e elevação, ao passo que o algoritmo de ajuste fino
sempre reposicionou a antena em um tempo igual ou inferior.
Portanto, o tempo total utilizado pelo sistema foi sempre
inferior a 5 min, o que é razoavelmente rápido, principalmente
levando-se em consideração o tempo normalmente utilizado
por um técnico especializado, que é aproximadamente igual a
30min, ou seja, o sistema proposto mostrou-se 5x mais rápido
que o ajuste manual.
TABELA I
R ESULTADOS PARA O APONTAMENTO INICIAL E AJUSTE FINO .
Apontamento Inicial
Azim.
Elev.
-58.1158
12.2257
-58.6818
12.1298
-58.4330
12.2530
-57.4047
12.1773
-57.7577
12.2165
-57.2201
12.2680
-56.3418
12.1486
-56.2187
12.1313
-55.8656
12.3084
-55.3349
12.1265

Sintonia
Azim.
-61.2592
-58.6589
-58.5624
-57.6976
-58.2664
-58.9089
-56.4999
-57.4144
-56.8884
-57.1169

Fina
Elev.
12.2257
12.1298
12.2530
12.1773
12.2165
12.2680
12.1486
12.1313
12.3084
12.1265

Magnitude
A. Inicial
0.7802
1.3532
1.0952
0.1329
0.4261
0.1208
1.0069
1.1312
1.4728
2.0103

do Erro
Sin. Fina
3.9212
1.3304
1.2246
0.3771
0.9310
1.5706
0.8508
0.1782
0.4503
0.2768

V. C ONCLUSÕES
Neste artigo, uma nova metodologia para apontamento de
antena foi apresentada, a qual pode ser facilmente integrada
a sistemas comerciais DVB-T existentes. Na verdade, dado
que o pino de erro de TS é amplamente disponibilizado pelos
circuitos integrados de decodificação de canal de diversos
padrões de TV digital, uma grande gama de receptores poderia
utilizá-lo, o que resultaria em grande aplicabilidade prática.
É importante mencionar também que a metodologia proposta é muito interessante para usuários não estacionários,
devido à necessidade contínua de correção, mas também pode
ser aplicada a usuários residenciais, se houver viabilidade
econômica ou de modelo de negócios.

Os testes reais apresentados também demonstram a sua eficácia e corroboram a importância desse desenvolvimento, com
tempos de aquisição menores que 5 min. Além disso, uma das
suas principais vantagens é o baixo custo de implementação,
o que facilitaria o seu emprego sistemas de TV por assinatura.
Com relação a trabalhos futuros, outras informações da
recepção de RF serão utilizadas, como a relação portadora
ruído (carrier to noise ratio, CN) e o nível de sinal, geralmente
obtidos de registros do demodulador de canal e do circuito de
PLL, respectivamente.
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Modelagem matemática da interferência produzida
por redes VSAT MF-TDMA
Américo Ariel Rubin de Celis Vidal1 e José Mauro Pedro Fortes2

Resumo— Este artigo apresenta um modelo matemático para
determinar o comportamento estatı́stico da interferência produzida pelos enlaces ascendentes de uma rede VSAT MF-TDMA
em um enlace vı́tima de uma rede de satélite vizinha. No
modelo, expressões analı́ticas foram desenvolvidas para levar em
conta os efeitos de variações das potências transmitidas, dos
tamanhos de antena e dos erros de apontamento das antenas
transmissoras. O modelo proposto é suficientemente geral para
acomodar diferentes tipos de processos pontuais e pode ser
aplicado a situações envolvendo áreas de serviço que contêm
vários tipos de distribuição geográfica de estações terrenas. Resultados numéricos obtidos com o modelo proposto são comparados
àqueles baseados em valores reais de parâmetros, fornecidos por
um operador brasileiro de satélites.
Palavras-Chave— Comunicações por satélites, GSO-FSS, Interferências, razão portadora-ruı́do, Redes VSAT MF-TDMA.
Abstract— This paper presents a mathematical model to assess
the statistical behavior of the interference produced by MFTDMA VSAT networks into a victim link of a neighboring
satellite network. In the model, analytical expressions were
developed to account for the effects of the transmitting powers,
antenna sizes, and transmitting antenna pointing errors. The
model is general enough to accommodate different types of point
processes and can be applied to situations involving service
areas containing multiple types of earth station geographical
distribution and numerical results obtained with the proposed
model are compared to those based on the actual parameter
values which were provided by a Brazilian satellite operator.
Keywords— Satellite Communications, GSO-FSS, Interference,
carrier-to-noise ratio, VSAT MF-TDMA Networks.

I. I NTRODUÇ ÃO
Na atualidade uma grande maioria de sistemas VSAT (Very
Small Aperture Terminals) utilizam o protocolo de múltiplo
acesso por divisão no tempo e frequência (multi frequency time division multiple access MF-TDMA), para proporcionar
serviços de transferência de dados em altas taxas, para usuários
residenciais e empresariais. Dependendo de sua localização, da
cobertura da antena de recepção do satélite e das condições
de propagação, estes terminais podem operar com diferentes tamanhos de antenas transmissoras, diferentes nı́veis de
potência de transmissão, e operam usualmente sob erros de
apontamento de suas antenas transmissoras, que variam, em
maior ou menor grau, dependendo do terminal considerado.
Como consequência, a potência interferente produzida pelos
enlaces ascendentes (uplink’s) da rede VSAT no enlace vı́tima
de um satélite adjacente variam no tempo e precisam ser
consideradas para a análise da interferência envolvendo tais
Autor 1 e Autor 2¸ Centro de Estudos em Telecomunicações (CETUC),
Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio, Rio de Janeiro-RJ, Brazil,
E-mails: arubin@cetuc.puc-rio.br, jmfortes@cetuc.puc-rio.br.

sistemas considerando diversas áreas de serviço com diferentes
tipos de distribuição de terminais.
II. M ODELO MATEM ÁTICO
A geometria considerada no cálculo de interferências envolvendo redes VSAT que utilizam o protocolo (MF-TDMA), é
ilustrada na Figura 1

Fig. 1.

Geometria associada ao modelo.

Observa-se na Figura 1, duas redes de satélites: uma rede
VSAT MF-TDMA interferente que utiliza o satélite S 0 com
estação transmissora T 0 localizada numa posição r dentro da
área de cobertura do feixe de recepção do satélite interferente
S 0 , e uma segunda rede vı́tima que utiliza o satélite S e na
qual considera-se um enlace da estação terrena transmissora
T para a estação terrena receptora R.
Com base na geometria apresentada na Figura 1, as densidades de potência interferente iu (r) e id (r) produzidas na
estação terrena vitima R pelos lances de subida e descida dos
enlaces interferentes originados em T 0 , expressas em [W/Hz],
são dados por
iu (r) =

0
er g1r
(θr )g2 (ρr )
γ
0
00
g1r (0) lur

(1)

er g20 (αr ) 0
γ ,
0
lur

(2)

e
id (r) =

0
0
onde g1r
(θr ) e g1r
(0) são os ganhos da antena transmissora do
terminal interferente T 0 nas direções dos satélites vitima S e
interferente S 0 respectivamente, g2 (ρr ) e g20 (αr ) são os ganhos
das antenas receptoras dos satélites vı́tima S e interferente
00
0
S 0 na direção do terminal interferente T 0 , lur e lur
são as
perdas de propagação em espaço livre nos percursos entre o
0
terminal T e os satélites vitima S e satélite interferente S 0 , γ
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e γ 0 são, respectivamente, os ganhos de transmissão desde as
saı́das das antenas receptoras dos satélites S e S 0 até a saı́da da
antena receptora da estação terrena vitima R (respectivamente
pontos A-B e C-B na Figura 1). Ainda em (1) e (2), er =
0
p01r g1r
(0) denota a densidade espectral de e.i.r.p. (Effective
Isotropic Radiated Power) emitida pelo terminal T 0 , expressa
em [W/Hz]. Os ı́ndices r em (1) e (2) foram adicionados
para indicar a dependência das quantidades envolvidas com a
posição geográfica da estação terrena transmissora interferente
T 0.
A densidade de potência interferente total recebida na
estação terrena receptora R do enlace vı́tima é dada por
i = iu (r) + id (r).

(3)

Note que esta densidade de potência depende, dentre outros
parâmetros, da posição r da estação terrena transmissora interferente T 0 , da densidade de e.i.r.p. (er ) na direção de máxima
radiação de sua antena transmissora e do angulo off-axis θr . Na
modelagem proposta, essas quantidades são caracterizadas por
variáveis aleatórias, sendo que a aleatoriedade de θr se justifica
com base nos erros de apontamento das antenas transmissoras
dos terminais VSAT. Consequentemente, i será também uma
variável aleatória e sua função densidade de probabilidade
pode ser escrita como
Z Z ∞Z ∞
pi (I) =
pirer θr (I, R, E, Θ)dEdΘdR (4)
Ωr

−∞

−∞

onde pirer θr (I, R, E, Θ) é a função densidade de probabilidade conjunta das variáveis i, r, er e θr .
Considerando-se que, para uma determinada posição r, a
densidade e.i.r.p. er e o ângulo off-axis θr , são estatisticamente
independentes, é possı́vel mostrar [1] que (4) se escreve
Z
Z ∞
Z ∞
pi (I) =
pr (R)
pθr |r=R (Θ) pi|r=R,er =E,θr =Θ (I)
−∞

Ωr

−∞

per |r=R (E) dE dΘ dR.

(5)

Note que, dado er = E, r = R e θr = ΘR , a variável
aleatória i assume um valor fixo conhecido, I(E, R, Θ), com
probabilidade um. Consequentemente (5) se escreve
Z
Z ∞
Z ∞
pi (I) =
pr (R)
pθr |r=R (Θ) δ(I − I(E, R, Θ))
−∞

Ωr

−∞

per |r=R (E) dE dΘ dR.

(6)

Além disso, considera-se que, dada a posição r = R, a
densidade de e.i.r.p. er é uma variável aleatória discreta que
assume valores num conjunto discreto e finito {EjR , j =
1, . . . , NR }, onde cada um dos valores possı́veis está relacionado a um determinado tamanho de antena e à posição
0
geográfica R do terminal VSAT interferente T . Tem-se assim
per |r=R (E) =

NR
X

PjR δ(E − EjR )

(7)

j=1

onde PjR = P (er = EjR | r = R). Nesse caso, (6) se escreve
Z
Z ∞
NR
X
pθr |r=R (Θ)
pi (I) =
pr (R)
PjR
Ωr

j=1

−∞

δ(I − I(EjR , R, Θ))dΘdR

(8)

A função distribuição de probabilidade da densidade de
potência interferente, definida como P (i ≤ I), é obtida
integrando (8), resultando
Z
Fi (I) =

pr (R)
Ωr

NR
X

PjR HRj (I) dR

(9)

j=1

onde
Z

∞

pθr |r=R (Θ) u(I − I(EjR , R, Θ))dΘ, (10)

HRj (I) =
−∞

com u(·) denotando a função degrau unitário.
A consideração de alguns pontos permite obter uma expressão analı́tica para HRj (I). Em primeiro lugar, note que,
considerando-se (1), (2) e (3), o valor I(EjR , R, Θ) pode ser
escrito como
0
I(EjR , R, Θ) = K1j (R) g1Rj
(Θ) + K2j (R)

(11)

onde
EjR g2 (ρR )
γ
0
g1Rj
(0) lu00R

(12)

EjR g20 (αR ) 0
γ .
lu0 R

(13)

K1j (R) =
e
K2j (R) =

Em segundo lugar, considera-se, neste trabalho, que o dia0
grama de radiação g1Rj
( ) da antena transmissora T 0 que
aparece em (11) e (12), tem a forma usual

f1Rj (Θ) ; 0 ≤ Θ < Θ1Rj



G1Rj
; Θ1Rj ≤ Θ < Θ2Rj
0
g1Rj (Θ) =
; (14)
f
(Θ)
; Θ2Rj ≤ Θ < Θ3Rj

2Rj


G2Rj
; Θ3Rj ≤ Θ
Além disso, considera-se, como em [2], a hipótese usual de
que os erros de apontamento (em azimute e elevação) da
antena do terminal T 0 são modelados por variáveis aleatórias
gaussianas, estatisticamente independentes, ambas com média
nula e variância σ 2 . Sob esta hipótese, é possı́vel mostrar [1][3]
que, dado r = R, θr tem função densidade de probabilidade
de Rice, dada por

 

Θ
Θ2 + A2R
Θ AR
pθr |r=R (Θ) = 2 exp −
I0
u(Θ)
σ
2σ 2
σ2
(15)
p
φ2aR + φ2eR , com φaR e φeR denotando,
onde, AR =
respectivamente, os ângulos de azimute e elevação da antena
transmissora do terminal T 0 , quando ela aponta diretamente
para o satélite vitima S.
Finalmente, conforme mostrado em [1][3] as considerações
apresentadas em (11) a (15) permitem chegar à uma expressão
analı́tica para HRj (I), dada por

0
; I < aj (R)


 I−K (R)  !


−1
2j

f
2Rj
K1j (R)

AR

; aj (R) ≤ I < bj (R)

σ
 Q1 σ ,
!
 I−K (R) 
HRj (I) =
−1
2j

f1Rj
K1j (R)

AR

Q1 σ ,
; bj (R) ≤ I < cj (R)

σ





1
; cj (R) ≤ I
(16)
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onde, Q1 (·, ·) é a função Marcum-Q generalizada, sendo
aj (R) = G2Rj K1j (R) +K2j (R), bj (R) = G1Rj K1j (R) +
K2j (R), e cj (R) = f1Rj (0)K1j (R)+K2j (R).
Os resultados em (9) e (16) foram utilizados em [1] na
determinação do comportamento estatı́stico da densidade de
potência interferente produzida por terminais VSAT/ MFTDMA geograficamente distribuı́dos ao longo de toda a área
de serviço, como um único processo pontual de Poisson
homogêneo bi-dimensional (situação em que a área de serviço
possui um único tipo de distribuição de terminais). Situações
mais complexas nas quais uma área de serviço pode apresentar
diferentes tipos de distribuição de terminais são analisadas na
seção a seguir.
A. Consideração de regiões contendo diferentes caracterı́sticas de distribuição de terminais.
Nesta seção, considera-se que a distribuição dos terminais
VSAT tem caracterı́sticas diferentes em diferentes regiões da
área de serviço. Assim, processos pontuais distintos podem
ser utilizados na caracterização das posições geográficas dos
terminais VSAT em cada uma destas regiões. Estas regiões
são aqui representadas por {R1 , . . . , RM }.
O teorema da probabilidade total permite escrever a função
densidade de probabilidade da posição geográfica dos terminais VSAT em função das funções densidade de probabilidade
condicionais que modelam a distribuição de terminais VSAT
em cada uma das regiões {R1 , . . . , RM }, ou seja,
pr (R) =

M
X

P (r ∈ Rm )pr|r∈Rm (R).

(17)

m=1

Neste caso, (9) se escreve
Z
NR
M
X
X
P (r ∈ Rm ) pr|r∈Rm (R)
PjR HRj (I) dR
Fi (I) =
m=1

Rm

j=1

(18)
Considera-se, neste trabalho, que a função densidade de probabilidade condicional da densidade de e.i.r.p., dada por (7), é
a mesma para todas as posições R de uma mesma região.
Neste caso, para R ∈ Rm tem-se NR = Nm , PjR = Pjm
e EjR = Ejm e, consequentemente, (18) pode ser reescrita
como
Z
Nm
M
X
X
Fi (I) =
P (r ∈ Rm )
Pjm pr|r∈Rm (R)HRj (I)dR.
m=1

e
K2jm (R) =

m=1

, j = 1, . . . , Nm

Ejm g2 (ρR )
γ
0
g1jm
(0) lu00R

Rm

III. C ONSIDERAÇ ÕES E PAR ÂMETROS DO MODELO
A. Considerações especı́ficas para a identificação de regiões.
O cenário abordado considera dois exemplos de rede interferente VSAT MF-TDMA servindo o território brasileiro,
operando na faixa de 11-14 GHz (Banda Ku). A identificação
de regiões no território brasileiro foi feita baseada em dois
elementos: a distribuição demográfica [4], e a distribuição da
taxa de precipitação pluvial ao longo do território brasileiro
[6]. Ela foi feita de modo que, em cada uma das regiões,
a densidade demográfica é aproximadamente uniforme (ou
com distribuição uniforme de clusters) e, ao mesmo tempo,
a variação nas caracterı́sticas de precipitação são pequenas.
Este critério resultou na identificação das seis regiões (M = 6)
ilustradas na Figura 2.

100

90

80

70

(20)

60

Neste caso, considerando-se (14), tem-se, para R ∈ Rm , que
f1Rj (Θ) = f1jm (Θ), f2Rj (Θ) = f2jm (Θ), G1Rj = G1jm ,
G2Rj = G2jm , Θ1Rj = Θ1jm , Θ2Rj = Θ2jm , e Θ3Rj = Θ3jm .
Além disso, para R ∈ Rm , os parâmetros K1j (R) e K2j (R),
definidos em (12) e (13), são escritos como
K1jm (R) =

j=1

(24)

(19)
Considera-se ainda que o conjunto de diagramas de radiação
0
(Θ), j = 1, . . . , NR } é o mesmo para todas as posições
{g1Rj
R de uma mesma região, ou seja,
0
0
g1Rj
(Θ) = g1jm
(Θ)

(22)

Finalmente a função HRj (I), que em (16) é valida para
qualquer ponto R da área de serviço, se desdobra em M
funções HRjm (I), m = 1, . . . , M , correspondentes a cada
uma das regiões consideradas. Obtém-se assim,

0
; I < ajm (R)


!
 I−K


−1
2jm (R)

f2jm
K
(R)

AR
1jm

; ajm (R) ≤ I < bjm (R)

σ
Q1 σ ,
!


HRjm (I) =
I−K2jm (R)

f −1

Q1 AR , 1jm K1jm (R)
; bjm (R) ≤ I < cjm (R)

σ
σ





1
; cjm (R) ≤ I
(23)
sendo ajm (R) = G2jm K1jm (R) + K2jm (R), bjm (R) =
G1jm K1jm (R)+K2jm (R), cjm (R) = f1jm (0)K1jm (R)+
K2jm (R).
Com estas considerações, a função distribuição de probabilidade da densidade de potência interferente em (19), se escreve
Z
Nm
M
X
X
Pjm
pr|r∈Rm (R)HRjm (I)dR
Fi (I) =
P (r ∈ Rm )

Rm

j=1

Ejm g20 (αR ) 0
γ .
lu0 R

(21)

50

40

Fig. 2.
Taxa de precipitação pluvial [mm/h] e Densidade demográfica
[Habitantes por km2 ] do Brasil .
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B. Atenuação por chuva, tamanho de antenas e densidade
e.i.r.p. associada por região.
Os cálculos usuais de enlace para redes VSAT/TDMA
operando na Banda Ku, indicam que, usualmente, antenas com
diâmetros iguais a 0,96 m, 1,20 e 1,80 são respectivamente
utilizadas em terminais VSAT localizados em regiões onde as
taxas de precipitação variam nos intervalos [40,60], [60,80]
e [80,100] mm/h. Observando-se as taxas de precipitação nas
regiões identificadas (ver Figura 2), considerou-se que antenas
de 0,96 m são utilizadas em terminais de R1 , antenas de
0,96 e 1,20 m são utilizadas em terminais de R2 e R3 ,
antenas de 1,20 e 1,80 m são utilizadas em terminais de R4
e R5 e antenas de 1,80 m são utilizadas em terminais de
R6 . Além disso, foi considerado que, em cada região, antenas
com diferentes diâmetros têm a mesma probabilidade de ser
utilizada, ou seja,
Pjm =

1
,
Nm

j = 1, . . . , Nm

(25)

Considerou-se ainda que os terminais VSAT transmitem a
máxima densidade de e.i.r.p. permitida pela Recomendação
ITU-R S.728 [7], resultando nos valores de -3,42, -1,11 e
3,29 [dB(W/Hz)] para antenas de 0,96, 1,20 e 1,80 metros,
respectivamente.

D. Posições orbitais e diagrama das antenas
No cenário avaliado neste trabalho, o satélite interferente S 0
está localizado na posição orbital 65, 0◦ W, e o satélite vitima
na posição orbital 62, 0◦ W (separação orbital ∆ = 3◦ ). Além
disso, considerou-se que a estação terrena vı́tima R opera com
uma antena receptora de alto ganho, ou seja, o ganho g4 (0) na
direção do satélite S é muito maior do que o ganho g4 (ξ) na
direção da rede do satélite interferente S 0 , sendo então razoável
supor que o ganho γ associado com o satélite S é muito maior
do que γ 0 associado com o satélite S 0 . Sob esta hipótese, a
densidade de potência interferente iu (r) é dominante, o que
nos permite desprezar os efeitos da interferência id (r) em (3),
ou seja, i(r) ≈ iu (r).
Para a antena receptora g2 (·) do satélite vitima considerouse, um feixe circular cobrindo todo o território brasileiro e
apontado para a posição (54, 9◦ W,11, 7◦ S) com diagrama de
radiação correspondente à Recomendação ITU-R S.672 [8]
com parâmetros (ψ0 = 3◦ , a = 3.16, b = 6.32 e Ls = −30
0
dBi). Para as antenas transmissoras g1r
(·) dos terminais VSAT
utilizou-se o diagrama de radiação da Recomendação ITU-R
F.1245-1 [9]. Os erros de apontamento (azimuth φa e elevação
φe ) das antenas dos terminais VSAT, foram modelados por
variáveis aleatórias
gaussianas com médias nulas e desvio
√
padrão σ = 0, 2.
IV. R ESULTADOS N UM ÉRICOS

C. Distribuição de terminais VSAT/MF-TDMA
As posições geográficas dos terminais em cada uma das
regiões consideradas foram modeladas por um Processo Pontual de Poisson (Poisson Point Precess - PPP) homogêneo.
Considerando-se o número total de terminais da rede NT
(dado conhecido que depende do tamanho da rede), o número
de terminais em cada região {Nm , m = 1, . . . , M } foi
determinado como sendo proporcional à população da região,
ou seja,
Pm
Nm = PM
m=1

Pm

NT ; m = 1, . . . , M

(26)

onde Pm denota a população da região Rm . A densidade de
terminais em cada região {λm , m = 1, . . . , M } foi calculada
dividindo-se o número de terminais na região por sua área, ou
seja,
Nm
λm =
; m = 1, . . . , M
(27)
Am
onde Am denota a área (extensão territorial) da região Rm .
Os dados relativos a Pm e Am foram obtidos em [5].
A determinação da função distribuição de probabilidade da
densidade de potência interferente, dada por (24), depende da
probabilidade P (r ∈ Rm ) de um determinado terminal VSAT
estar na região Rm , para m = 1, . . . , M . Estas probabilidades
foram estimadas como a razão entre o número de terminais da
rede em cada uma das regiões e o número total de terminais,
ou seja,
P (r ∈ Rm ) =

Nm
NT

; m = 1, . . . , M

(28)

Os resultados obtidos são apresentados em termos da densidade de potência interferente normalizada in = i/Iref , sendo
o valor de referência Iref definido por
Iref = max Irefj
j

(29)

onde Irefj é o valor da densidade de potência interferente
afetando o enlace vı́tima quando um terminal interferente
VSAT, utilizando uma antena transmissora de diâmetro dj , é
colocado na posição geográfica da área de serviço do sistema
VSAT que corresponde ao maior ganho da antena receptora
do satélite vı́tima (posição mais desfavorável), e os erros de
apontamento em azimuth e elevação (φa e φe ) são iguais a
zero.
É possı́vel mostrar que a função distribuição de probabilidade FindB (·) da variável aleatória indB = 10 log in se escreve
 α+I

refdB
FindB (α) = P (indB ≤ α) = Fi 10 10
(30)
com Fi (·) dado por (24) e IrefdB = 10 log(Iref ).
Os resultados obtidos com o modelo proposto são comparados aos obtidos a partir de dados reais fornecidos por a operadora de satélites Embratel Star One. São apresentados dois
exemplos de redes interferentes VSAT/MF-TDMA servindo o
território brasileiro: uma contendo 211 terminais (NT = 211)
e a outra com 78 terminais (NT = 78), valores estes escolhidos
de modo a possibilitar a comparação dos resultados obtidos a
partir de dados reais.
O comportamento estatı́stico da variável aleatória indB , foi
obtido a partir de (24) e (23). Na Tabela I são apresentados
os valores dos parâmetros utilizados nos dois exemplos.
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TABELA I
Exemplo 1
Nm [terminais]
λm [terminais/105 km2 ]
P (r ∈ Rm )

R1
84
11,27
0,398

R2
7
0,581
0,033

R3
65
13,38
0.308

R4
9
1,248
0,043

R5
10
2,917
0,047

R6
36
0,705
0,171

Exemplo 2
Nm [terminais]
λm [termnais/105 km2 ]
P (r ∈ Rm )

R1
31
4,167
0,397

R2
3
0,215
0,038

R3
24
4,946
0.308

R4
3
0,461
0,038

R5
4
1,078
0,051

R6
13
0,261
0,167

0

10

Rede 2

−1

10

−2

10

Os resultados obtidos, com o modelo proposto, para o
comportamento estatı́stico da densidade de potência interferente normalizada indB devida a todos os terminais da rede
VSAT são apresentados nas Figuras 3 e 4 para os exemplos
1 (Rede 1 - 211 terminais) e 2 (Rede 2 - 78 terminais),
respectivamente (linha cheia). A tı́tulo de comparação, estas
figuras incluem também estimativas obtidas diretamente de
dados reais fornecidos pela operadora de satélites Embratel
Star One, para quatro diferentes conjuntos de valores de
erro de apontamento de antenas escolhidos aleatoriamente
(pontos coloridos ligados por linhas). Observe que, conforme
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Fig. 4. Função distribuição de probabilidade complementar correspondente
à Rede 2, com 78 terminais VSAT, com Rref (54, 90◦ W,9, 70◦ S).

afetando um enlace de um satélite vizinho. Os resultados
obtidos em ambos os exemplos estão bem próximos daqueles
obtidos a partir de dados reais, para as duas redes consideradas (diferença de aproximadamente 0,5 dB), indicando que
o modelo proposto, que utiliza apenas no número total de
terminais da rede e as distribuições de demográfica e de taxa
de chuvas da área de serviço tem um bom desempenho na
determinação do comportamento estatı́stico da densidade de
potência interferente.
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Fig. 3. Função distribuição de probabilidade complementar correspondente
à Rede 1, com 211 terminais VSAT, com Rref (54, 90◦ W,9, 70◦ S).

esperado, por utilizar num modelo analı́tico na caracterização
do comportamento estatı́stico do ângulo θr , o modelo proposto
é capaz de fornecer valores da a função distribuição de probabilidade complementar de indB mesmo para valores bastante
ı́nfimos de P (indB > I) (na figura estas probabilidade estão
limitadas inferiormente por 10−5 ).
V. C ONCLUS ÕES
O modelo proposto foi aplicado a dois exemplos, num
cenário envolvendo uma rede VSAT MF-TDMA com área
de serviço abrangendo todo o território brasileiro, o que reflete uma situação envolvendo diferentes tipos de distribuição
de terminais. Em cada exemplo, foi determinado o comportamento estatı́stico da densidade de potência interferente
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[4] Mapas Temáticos: densidade demografica do Brasil, Instituto Brasileiro
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Algoritmo Set-Membership CMA no modo Difusão
Aplicado a Redes de Sensores
Fábio F. de Assis e Aline Neves

(LMS). Em [1], foram apresentadas as estratégias Adapt-thenCombine (ATC) e Combine-then-Adapt (CTA), focadas em
soluções adaptativas baseadas no algoritmo LMS em modo
difusão. Em [2], foi utilizada a técnica set-membership (SM)
em conjunto com o LMS, para analisar o desempenho de uma
rede de sensores onde os nós possuem diferentes potências de
ruído. Estes algoritmos possuem a grande vantagem de
economizar energia, recurso crucial dentro do contexto de redes
de sensores sem fio. Dentro deste contexto, os nós da rede só
trocam informação se esta for relevante para o nó em questão.
Estudos anteriores mostram que, mesmo não havendo troca de
informação em todas as iterações, os algoritmos apresentam
desempenhos similares às suas versões clássicas, mantendo
inclusive velocidades de convergência similares.

Resumo— Este artigo combina o chamado Algoritmo do
Módulo Constante no modo Difusão (CMAD), que é uma técnica
de filtragem adaptativa aplicável a redes de sensores em que os nós
trabalham sem sinal de referência, com o conceito de SetMembership (SM), no contexto de filtragem adaptativa autodidata,
aplicado em redes de sensores. Como resultado, surge o Algoritmo
Set-Membership CMA no modo Difusão (SM-CMAD) proposto e
que é comparado via simulação com o algoritmo CMAD. O SMCMAD tem como propósito reduzir o custo computacional
principalmente em aplicações de tempo real. Os resultados são
interessantes e mostram vantagens da proposta sobre o CMAD,
anteriormente apresentado.
Palavras-Chave—Filtragem Adaptativa Autodidata, Algoritmo
do Módulo Constante no modo Difusão (CMAD), Algoritmo SetMembership (SM), Rede de Sensores Sem Fio.

No contexto não supervisionado, também conhecido como
técnicas autodidatas ou cegas, poucos trabalhos podem ser
encontrados. R. Abdolee e B. Champagne [7], foram os
pioneiros neste contexto, adaptando o algoritmo do módulo
constante (CMA) para o contexto de redes de sensores, mas
ficando restrito ao caso de redes com topologia em anel. Em
[8], tal técnica foi estendida para redes com qualquer topologia.
O algoritmo foi chamado de algoritmo do módulo constante no
modo difusão (CMAD). Tal trabalho considera que todos os nós
têm capacidade de processar a informação recebida e os nós
vizinhos trocam informações entre si. Em [8], foi mostrado que
o desempenho do algoritmo depende da matriz de combinação
sendo utilizada, diferentemente de algoritmos supervisionados
[3]. Além disso, dependendo da topologia da rede e
inicialização dos nós, a cooperação entre os nós permite que se
consiga convergir para boas soluções mesmo que alguns nós
tenham inicializações ruins, ganhando certa robustez contra
convergências para mínimos locais.

Abstract— This article combines the so-called Diffusion
Constant Modulus Algorithm (CMAD), which is an adaptive
filtering technique applicable to sensor networks in which nodes
work without a reference signal, with the concept of SetMembership (SM), in the context of blind adaptive filtering,
applied in sensor networks. As a result, the Diffusion SetMembership CMA (SM-CMAD) arises and is compared via
simulation with the CMAD algorithm. The purpose of SM-CMAD
is to reduce computational cost mainly in real-time applications.
The results are interesting and show advantages of the proposed
technique over CMAD, previously introduced.
Keywords—Blind Adaptive Filtering, Diffusion Constant Modulus
Algorithm (DCMA), Set-membership Algorithm (SM), Wireless Sensor
Network.

I.

O algoritmo set-membership CMA, foi primeiramente
proposto por S. Gollamudi, S. Nagaraj e Y.F. Huang em [10],
em um contexto cego. Outros trabalhos também estudaram tal
técnica no contexto semi-cego com bons resultados como [11,
12]. Contudo não foram encontrados trabalhos no contexto de
redes de sensores no modo difusão.

INTRODUÇÃO

Há muitos anos a sociedade utiliza tecnologias que exigem
recursos de alto desempenho e complexidade computacional.
Este fato associado às inúmeras descobertas na área de ciências
e tecnologia, culminou na busca por soluções cada vez mais
eficientes principalmente em aplicações que fazem uso de redes
de sensores. As aplicações de tais redes ocorrem em diversos
contextos, como comunicação e localização de objetos, além de
inúmeras aplicações específicas em áreas como ambiental,
agrícola, aviação, militar, médica, dentre outras.

Com o intuito de explorar as vantagens das técnicas setmembership dentro do contexto autodidata no modo difusão,
este trabalho propõe utilizar tal técnica, em conjunto com o
algoritmo do módulo constante no modo difusão (CMAD)
proposto em [8].

Neste trabalho, abordaremos o problema de filtragem
adaptativa dentro do contexto de redes de sensores sem fio. No
contexto de técnicas supervisionadas, diversos algoritmos
foram propostos e analisados na literatura [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Neste
contexto, o algoritmo mais utilizado é o Least Mean Squares

Assim, considerando os resultados já obtidos em [8],
analisamos o algoritmo proposto levando em conta os possíveis
efeitos da matriz de combinação no desempenho do algoritmo
e comparamos o resultado obtido com o CMAD. Avaliamos

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
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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 N quadrada, 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.

também os efeitos dos parâmetros do algoritmo no seu
desempenho.
A organização deste artigo segue da seguinte forma. Seção
II contempla 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. A combinação dos dois algoritmos é
apresentada na Seção V. Por fim a Seção VI apresenta e discute
os resultados das simulações seguida das conclusões que são
apresentadas na Seção VII.

II.

Podemos representar a vizinhança do nó k simplesmente por
Nk. O grau do nó é representado por nk, e é definido como o
conjunto de todos os nós que estão conectados ao nó k,
incluindo ele próprio.

MODELO DO SISTEMA

Diversas técnicas permitem realizar este mapeamento [8]:

O modelo de rede adotado opera em modo difusão com
estrutura distribuída homogênea e estática baseado em [7, 8].
Consideraremos que a topologia não varia no tempo, todos os
nós têm poder de processamento local e trocam informações
com seus nós vizinhos adjacentes, ou seja, cada nó k só se
comunica com os nós vizinhos diretamente conectados a ele. O
objetivo é equalizar o canal desconhecido, recuperando o sinal
transmitido
, sem a necessidade de transmitir um sinal de
referência junto com o sinal de interesse. No problema 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.

- Regra de Metropolis - Metropolis Rule (MR).
, "#

= 1− ∑
)*
0,

ℎ

−

+

,

+

$ ∈&

,

,=$
. .

(2)

nk e nl representam os graus do k-ésimo e l-ésimo nós,
respectivamente
- Regra de Laplace - Laplacian Rule (LR).
/ = 0* − 1ℒ ,

(3)

onde 0* é a matriz identidade de ordem N, 1=1/nmax e ℒ = 3 −
4, com D sendo a matriz diagonal formada pelos graus dos nós
de 1 a N e 4 representa a matriz adjacente de ordem NxN

Seguindo o modelo em [8], o sinal recebido por cada nó k é
dado por:
=

,

(1)

[4]

é o sinal recebido, ℎ com m = {0, ..., q-1},
onde
corresponde os coeficientes de resposta ao impulso finita do
é o ruído branco e Gaussiano do k-ésimo nó. O
canal,
deslocamento de fase do sinal recebido por cada nó é dado por
, variável aleatória independente e identicamente distribuída
entre [0, 2π].

=7

1,
0,

$ ∈&
. .

(4)

- Regra do Grau Máximo - Maximum Degree Rule (MD).
*

,

= 1 − ∑ )*
0,

A Fig. 1 representa a topologia de rede utilizada nos
cenários de simulação deste artigo. Tal rede foi desenhada de
modo a ter nós com muitos vizinhos e nós com poucos vizinhos
adjacentes conectados entre si. Desta forma é possível verificar
as vantagens da cooperação entre os nós.

, +

,

$ ∈&

,=$
. .

(5)

- Regra do Vizinho Mais Próximo - Nearest Neighbor Rule
(NN).
1
,
=89
0,

$ ∈&

,
. .

(6)

- Regra do Grau Relativo - Relative Degree Rule (RD).
9
∑
= 8 ∈& 9
0,

Fig. 1.

,

$ ∈&
. .

,

(7)

É interessante notar que, dependendo da topologia e
tamanho da rede, tais regras influem no desempenho dos
métodos baseado no algoritmo do módulo constante no modo
difusão (CMAD) [8, 9].

Rede com 12 nós aleatório no modo difusão.

A topologia da rede é mapeada nos algoritmos estudados
através do uso de matrizes de combinação [8]. Várias regras
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III.

inglês feasible set) são considerados como possíveis soluções
do algoritmo [2]. Portanto as taxas de atualização destes
algoritmos são menores do que nos algoritmos adaptativos
clássicos. Em redes de sensores tal fato tem impactos diretos
como menor consumo de energia e menos trocas de
informações desnecessárias entre os nós.

ALGORITMO CMA EM DIFUSÃO

O algoritmo do módulo constante no modo difusão
(CMAD) foi proposto inicialmente em [8]. Os coeficientes do
filtro adaptativo existente em cada nó serão denotados por
: = [; ; … ; => ] também chamados de estimativa
local. Além disso cada nó obtém uma estimativa agregada a
partir da fusão das estimativas locais dos nós da rede com seus
vizinhos:
?

= @ :

$A& ,

O intuito em uma rede de sensores distribuída com
processamento local eficiente é que um nó sensor só transmita
informação na rede caso esta informação seja diferente da
última transmitida e seja útil para o seu vizinho, evitando fluxo
desnecessário de dados.

(8)

onde @ é chamada de função de combinação. Aqui será usado
combinação linear. Desta forma podemos representar ?
por:
?

=

:

)*

,

As técnicas set-membership são baseadas na proposta de um
limiar para o erro, de forma que só existe atualização dos
coeficientes do equalizador se o erro calculado for maior do que
este limiar denotado por 1̅ . Em [2] tal operação é realizada
considerando-se:

(9)

K

vem da matriz de combinação C, que
onde os coeficientes
possui as informações sobre o mapeamento da topologia da
rede.
A saída do equalizador B no nó k é obtida pela seguinte
expressão:
=[

onde C

B

= ?

CD

−1 …

,

− L + 1 ].

FG − |B

|G ,

(10)

I |
I |

|J #
|G #

+1 = ?

+ K

(12)

C

|

|

. .,

O

(14)

A análise feita em [2] mostra como escolher o limiar de
adaptação na técnica Set-membership Least Mean Squares
(SM-LMS). Tal proposta apresenta vantagens em relação ao
algoritmo clássico LMS, principalmente nos casos onde existe
diferentes potências de ruído entre os nós.

Por fim, os pesos do equalizador do nó k serão atualizados,
levando em conta que estes utilizam a estimativa agregada
que é obtida a partir da troca de informações com os nós
?
vizinhos. A adaptação dos coeficientes é realizada da seguinte
forma:
:

K̅ N1 −

| < 1̅

1̅

onde QS,G é a variância do erro no k-ésimo e P é uma constante
positiva.

(11)

onde R2 é baseado nas características estatísticas do sinal de
entrada, dado pela seguinte relação:
FG =

|

0,

representa o passo de adaptação na iteração i e K̅
onde K
representa o passo médio de adaptação. Assumindo que o erro
de equalização possua probabilidade aproximadamente
gaussiana, e considerando que a probabilidade de atualização
depende da variância do ruído, considerou-se o limiar conforme
sugerido em [2], dado pela seguinte expressão:
1̅ = PQR,G , com m > 0.5,
(15)

Tendo como base o critério do módulo constante, o erro é
calculado por:
= B

=8

ALGORITMO SM-CMAD

V.

O algoritmo set-membership combinado com o algoritmo
CMA no modo difusão, pode ser compreendido como um
algoritmo de passo dinâmico e aqui será denotado como
Algoritmo Set-membership - CMA no modo Difusão (SMCMAD). Utilizando (13) e (14), podemos definir o algoritmo
conforme Tabela 1.

(13)

Uma grande vantagem desta técnica é que a falha de um nó
não compromete o funcionamento do algoritmo, pois os outros
nós são capazes de processar o algoritmo e continuar
compartilhando suas informações. Contudo, o desempenho da
rede pode ser comprometido dependendo da topologia e do nó
que falhar.

TABELA I.

ALGORITMO PROPOSTO SM-CMAD

Algoritmo SM-CMAD
B

?

Uma proposta que será apresentada na próxima Seção
define uma solução para reduzir a troca de informação
desnecessária na rede, usando a ideia dos métodos setmembership.

IV. ALGORITMO SET-MEMBERSHIP
A estratégia que torna os algoritmos da família setmembership referência em filtragem adaptativa é o fato de que,
em suas soluções, todos os elementos do conjunto viável - (do

:
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= B
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|²

, com m > 0,5

K̅ X1 −
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C
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verificar que as diferentes matrizes de combinação possuem um
efeito maior no desempenho do CMAD do que no do SMCMAD. Ainda assim, a regra NN foi a que levou o algoritmo a
convergir mais rapidamente.

Em seguida, analisaremos o desempenho do algoritmo SMCMAD em vários cenários e utilizando diversas matrizes de
combinação comparando os resultados com o algoritmo
CMAD.

VI.

A Fig. 3 mostra como o desempenho do algoritmo SMCMAD varia com P. A matriz utilizada foi a NN e = 1 , SNR
= 30dB igual para todos os nós. O valor do passo de adaptação
médio no SM-CMAD foi K̅ = 0.03. Vemos que existe um valor
de P para o qual o desempenho é melhor, tanto em termos de
velocidade de convergência, como em relação ao patamar de
IIS residual. O menor valor de P considerado foi 0.7. Abaixo
disso o algoritmo começa a oscilar muito, tendendo a divergir.

SIMULAÇÕES DO SISTEMA

As simulações foram realizadas no seguinte contexto: o
sinal de entrada é Binary Phase Shift Keying (BPSK), a rede
possui N = 12 nós, topologia aleatória, seguindo o modelo da
Fig. 1. Foi considerado a média de 100 simulações. A
inicialização dos coeficientes do equalizador segue a estratégia
“center spike”, ou seja, : = [0, … , 1, … , 0], para k = 1, ..., L,
onde L 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 à
Interferência Intersimbólica média (IIS), expressa na equação
abaixo:
00]

1
=
^

*

∑ |_

`

|² − |_
|_
|G ab

|G ab

,

16

, o símbolo ∗ representa a operação de
=ℎ∗?
sendo d
convolução, h representa a resposta ao impulso do canal e ? é
a estimativa agregada definida em (9).
Cenário de simulação 1: O canal utilizado foi h = [1 0.5
0.2], incluindo deslocamento de fase e ruído conforme (1). A
relação sinal ruído usada foi SNR = 30dB igual para todos os
nós. Foi utilizado um filtro : com comprimento L = 7, em todas
as simulações.

Fig. 3.

Foi testado também a variação do e sua influência sobre
o algoritmo. A matriz utilizada foi a NN e P = 1 , SNR = 30dB
igual para todos os nós. O valor de K̅ = 0.03, sendo apresentado
o resultado na Fig. 4.

Na Fig. 2 o valor do passo de adaptação médio no SMCMAD foi K̅ = 0.01, com P = 4 e = 1.5. Para o CMAD foi
utilizado um K = 0.01. Os parâmetros foram escolhidos através
de uma série de simulações, adotando-se a combinação que
levou aos melhores resultados.

Fig. 4.

Fig. 2.

Comparação do valor de P no SM-CMAD com a matriz NN.

Comparação do valor de m no SM-CMAD com a matriz NN.

É possível ver na Fig. 4 que um
= 1 permite uma
convergência para o menor patamar de IIS residual.
Aumentando o valor de , o algoritmo começa a oscilar cada
vez mais, tendendo a divergir.

Comparação das matrizes de combinação com os algoritmos
CMAD e SM-CMAD, com 12 nós.

A Fig. 2 mostra o resultado da comparação entre o algoritmo
CMAD e o SM-CMAD, sendo simulado com todas as matrizes
de combinação descritas na Seção II. É possível ver que o
algoritmo SM-CMAD converge mais rápido e para o mesmo
patamar de IIS residual que o CMAD, mesmo utilizando menos
processamento para atingir tal resultado. Também é possível

Cenário de simulação 2: Utilizamos agora o canal h =
[0.3482 -0.8704 0.3482]. A relação sinal ruído usada foi SNR =
10dB igual para todos os nós.
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A simulação da Fig. 5 utilizou um filtro com comprimento
de L = 7 e inicialização “center spike”. O valor do passo de
adaptação médio no SM-CMAD foi K̅ = 0.001, com P = 1 e
= 1, no CMAD foi utilizado um K = 0.0002.

Fig. 5.
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Comparação das matrizes de combinação com os Algoritmos
CMAD e SM-CMAD, cenário 2.zz
Zzzz

A Fig. 5 mostra que mesmo utilizando um canal mais difícil
de equalizar o algoritmo SM-CMAD, obteve melhores
resultados em termos de velocidade de convergência, chegando
a patamares mais baixos em relação à IIS, do que o CMAD.
Neste caso a matriz RD obteve resultados superiores as demais
matrizes, em ambos algoritmos. Sendo que todas as outras
apresentaram resultados bastante similares.
Resumindo os resultados obtidos, foi verificado que, para
cada valor de P, é possível definir um valor de para o qual o
algoritmo apresenta bom desempenho. Em geral, o algoritmo
perde desempenho quando os valores dos dois parâmetros são
muito discrepantes entre si. Além disso, conferindo a troca de
informação necessária entre os nós, foi verificado que o SMCMAD apresenta uma economia de cerca de 18% em média,
economizando energia e recursos do sistema.

VII. CONCLUSÃO
Neste artigo propusemos um novo algoritmo para ser usado
no contexto de algoritmos autodidatas aplicados a redes de
sensores, estendendo o algoritmo CMAD para o contexto setmembership resultando no algoritmo SM-CMAD.
Através de simulações, verificamos os melhores valores
para os parâmetros
e P, verificando que existe uma certa
correlação entre os dois. Vimos que o algoritmo SM-CMAD
consegue um melhor desempenho do que o CMAD, ainda com
a vantagem de economizar cerca de 18% da troca de informação
necessária entre os nós.
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Caracterização da incerteza de participação de
usuários para uma rede de sensoriamento coletivo
móvel
Jose Mauricio Nava Auza, José Roberto B. de Marca e Gláucio Lima Siqueira
clássicas podem enfrentar. Dispositivos móveis possuem
maiores capacidades de armazenamento e de computação em
relação aos sensores normais. Uma das maiores limitações nas
RSSF é o consumo de energia, em MCS os usuários não
permitem que seus dispositivos permaneçam sem bateria. Uma
rede pode ser projetada com menores custos porque os
dispositivos móveis já se encontram distribuídos na maioria das
áreas que a rede visa trabalhar.

Resumo— A captação de usuários é um dos principais
problemas que tem que ser abordado quando se pensa no
sensoriamento coletivo móvel (mobile crowdsensing, MCS). Já que
este tipo de redes depende inteiramente da participação dos
usuários, a quantidade dos mesmos definirá características da
rede como conectividade, cobertura, dentre outras. Propomos um
modelo de incentivo que considera e modela como variáveis as
motivações intrínsecas e extrínsecas dos usuários na decisão de
participação em uma rede MCS além de considerar distintos graus
de motivação para cada usuário com a finalidade de demostrar
que a resposta dos participantes aos incentivos não é homogênea.

Uma rede MCS começa com a necessidade de uma
informação, este requerimento é entregue a um controlador ou
plataforma que outorga a coleta de informações a um
determinado conjunto de pessoas. Eles conseguem as mesmas
com as suas próprias características, uma vez que as informações
tenham sido coletadas as pessoas compartilham as mesmas via
internet, este processo pode ser observado na Figura 1. Fazer uso
de recursos de dispositivos que já se encontram implantados nas
distintas áreas de interesse e em movimento devido à mobilidade
humana trouxe uma nova gama de aplicações tais como:
monitoramento de transito veicular de toda uma cidade[3],
soluções para estacionamento [4] e medições dos níveis de
poluição das cidades [5]. Em contrapartida, tem-se alguns
pontos negativos que devem ser considerados, por exemplo
quando um usuário móvel participa em uma rede MCS serão
consumidos recursos daquele terminal assinante (bateria,
credito, etc.) além de que os dados solicitados ocasionalmente
conterão informação pessoal o que trará maior desconfiança na
participação. Assim, é necessário estabelecer um sistema de
recompensas para incentivar a participação na rede MCS. A
cooperação de um usuário dependerá diretamente dos estímulos
relacionados a questões intrínsecas (crenças, sentimentos,
gostos, prioridades, desejos) e dos relacionados a questões
extrínsecas que podem ser considerados como um reforço ou
punição traduzidos, usualmente, em dinheiro ou avaliações.
Portanto para projetar um modelo de incentivo é importante
considerar que cada pessoa terá distintas motivações e reagira
diferentemente aos distintos incentivos oferecidos. Este
incentivo nem sempre garante a participação de um usuário.

Palavras-Chave— sensoriamento coletivo móvel, motivação
intrínseca, motivação extrínseca, modelo de incentivo.
Abstract— Attracting users is one of the problems that has to
be addressed when thinking about mobile crowdsensing (MCS).
Since this type of paradigm depends entirely on the users and the
amount of them will define most of the network characteristics
such as connectivity and coverage among others. We propose an
incentive model that takes into account the intrinsic and extrinsic
motivations of the users in the decision to participate in an MCS
network and considers that the response of the participants to the
incentives is not homogeneous.
Keywords—mobile crowdsensing (MCS), intrinsic motivation,
extrinsic motivation, incentive model.

I.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos temos sido testemunhas dos consideráveis
avanços dos dispositivos móveis, (telefones inteligentes,
relógios inteligentes, tablets, reprodutores de música entre
outros) e da sua crescente popularidade, tendo-se tornado parte
essencial de nosso dia a dia. Segundo estudos da empresa de
consultoria Gartner, Inc. espera-se que 2,3 bilhões de
dispositivos sejam comercializados só no ano corrente. O
crescimento esperado para o ano 2019 é, ao redor de 3%.
A grande maioria destes dispositivos móveis possui acesso à
internet e uma serie de sensores embutidos (sistema de
posicionamento global, câmera, microfone, bússola,
acelerômetro entre outros). É devido a estas características que
os mesmos representam uma oportunidade para produzir
sensoriamento em grande escala do mundo físico. Este novo tipo
de sensoriamento é conhecido como crowdsensing móvel
(MCS) ou sensoriamento coletivo móvel e tem sido,
recentemente, o foco de diversas pesquisas [1-2].

Informação Participantes
solicitada

Informação
solicitada
Controlador
ou
plataforma

Solicitante

Requerimento
Fig. 1.

MCS oferece uma série de vantagens e soluções para
algumas limitações de projeto que as redes de sensores sem fio
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representada teoricamente como um hexágono, portanto em uma
área de interesse teremos um número 𝐴 de localizações físicas.
As informações são coletadas por um conjunto de potenciais
colaboradores N, criando assim uma rede de sensoriamento
coletivo. Cada usuário 𝑖 deste conjunto, 𝑖 ∈ {1,2, … 𝑁} possui
diferentes habilidades e interesses. Da mesma forma os usuários
se diferenciam pela sensibilidade à recepção de incentivos
extrínsecos e por suas crenças, sentimentos, gostos, prioridades
ou desejos que determinam a sua motivação interna ou
intrínseca.

A. Trabalhos relacionados
Existem diversos estudos sociais e econômicos sobre o que
motiva as pessoas a realizar certas atividades. A captação de
usuários é um assunto crítico em MCS e que tem sido
amplamente trabalhado nos últimos anos. Em [6], é apresentado
um resumo das principais características que devem ser levadas
em consideração na hora de projetar um mecanismo de
incentivo. Na literatura tem-se trabalhado considerando dois
tipos de incentivos os monetários e os não monetários. O
crescimento das redes sociais, blogs e os telefones móveis tem
sido alguns dos fatores que têm popularizado os incentivos não
monetários [7]. Estas tecnologias permitem que os usuários se
incentivem uns aos outros. As recompensas deste tipo de
incentivos serão o reconhecimento da comunidade, novas
amizades, reputação ou satisfação pessoal.

Em determinados instantes de tempo acontecem eventos de
interesse E em distintos pontos 𝑎 ∈ {1,2, … 𝐴} da área analisada
e a plataforma oferece um incentivo ou pagamento 𝐾𝑖 para
motivar a participação do usuário. Inicialmente a plataforma não
terá um limitante de orçamento para incentivar a contribuição
dos distintos usuários 𝑖 nos distintos eventos 𝑗. Uma das
hipóteses do nosso trabalho é que a participação dos usuários em
uma tarefa varia de acordo ao grau ou quantidade de incentivos
extrínsecos apresentados a ele, considerando que cada usuário
reage de diferente forma aos distintos incentivos. Alguns deles
são mais sensíveis do que outros a pagamentos menores,
enquanto outros só podem ser mobilizados por ofertas maiores.

Entretanto tem sido demostrado que quando uma atividade
não traz nenhum benefício imediato para o usuário, as
recompensas monetárias podem ser um motivador poderoso. Em
[8] é projetado um modelo de incentivos baseado em teoria de
jogos no qual é definido um cenário de n participantes que, além
de compartilhar sua própria informação, compartilharam a
informação do seus vizinhos. Esse processo é modelado como
um jogo de forma normal onde a utilidade dos participantes que
cooperam será dada por duas variáveis, uma representando o
incentivo efetivo e o outro uma punição e a soma de ambas
determina a utilidade final. Outro enfoque desta teoria que tem
sido usado para projetar modelos de incentivo tem sido o jogo
de Stackelberg [9]. O jogo possui duas fases, o líder toma uma
decisão primeiro e os outros jogadores tomam a sua decisão
tendo como um dado a decisão do líder. O jogo tem sido
utilizado devido a sua similaridade com o processo de outorgar
uma tarefa aos participantes [10]. Em [11] os autores projetam
um mecanismo de incentivo através de um leilão reverso. Os
participantes interessados em participar apresentam seu
interesse enviando uma proposta de preço para realizar dita
tarefa.

B. Formulação do problema
Para realizar a modelagem da decisão de participação de um
usuário considerando as suas motivações foi necessário realizar
as hipóteses apresentadas a seguir:
Hipótese 1: A participação de um usuário em uma rede de
sensoriamento coletivo será definida como uma probabilidade
que levará em consideração as motivações pessoais (motivação
intrínseca e motivação extrínseca) de cada usuário. A
probabilidade de cooperação ou participação será dada por uma
função da soma de ambas motivações:
𝑃(𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜) = 𝑓(𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎 + 𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜𝑒𝑥𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎 ) (1)

Hipótese 2: Os níveis de motivações intrínsecas e extrínsecas
serão modelados como probabilidades e as mesmas serão iguais
a:

B. Contribuição
Embora todos os trabalhos apresentados na seção de
trabalhos relacionados apresentam soluções interessantes para a
problemática de captação de usuários em MCS, nenhum deles
considera que a resposta dos usuários aos incentivos não é
homogênea. Neste artigo, nos enfocamos em realizar a
modelagem da decisão de participação de um usuário
considerando as suas motivações com a finalidade de poder
simular usuários com distintas características para poder analisar
de forma abstrata este fenômeno. Formulamos o problema da
decisão de participação (seção II) como uma função das
motivações intrínsecas e extrínsecas. Nossa modelagem baseiase em probabilidades para poder representar a incerteza de
participação dos usuários. Nós propomos um modelo de
incentivo (seção III) para comprovar que a modelagem consegue
outorgar incentivos variáveis considerando as características
únicas de cada tipo de usuário. Os resultados e analises do
modelo proposto são apresentados na seção IV.
II.

𝑃(𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎 ) = 𝑃(𝐼) × 𝑃𝑟𝐼
𝑃(𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜𝑒𝑥𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎 )= 𝑃(𝐸) × 𝑃𝑟𝐸

(2)
(3)

onde 𝑃𝑟𝐼 𝑒 𝑃𝑟𝐸 ∈ [0,1] e representaram qual a probabilidade de
ocorrência da cooperação dado que a motivação é intrínseca ou
extrínseca respectivamente. 𝑃(𝐼) e 𝑃(𝐸) são consideradas como
o peso que cada pessoa outorga as motivações próprias e
cumprem a condição 𝑃(𝐼) + 𝑃(𝐸) = 1
Hipótese 3: A tendência dos usuários para participar de uma
tarefa varia de acordo ao grau ou quantidade de incentivos
extrínsecos apresentados a ele. A variável K representa a
existência do incentivo e será um valor entre zero e um que
afetará diretamente a motivação extrínseca:
P(Motivaçãoextrinseca ) → K × P(Motivaçãoextrinseca )

(4)

Portanto, a partir das hipóteses 1, 2 e 3 temos que:
𝑃(𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜) = 𝑃(𝐼) × 𝑃𝑟𝐼 + 𝐾 × (𝑃(𝐸) × 𝑃𝑟𝐸 ) (5)

MODELO DO SISTEMA

A. Descrição do problema
É considerada uma plataforma que precisa informações
sobre uma quantidade de eventos E. Cada evento é indexado por
um número 𝑗 ∈ {1,2, … 𝐸} e é diretamente relacionado a uma
localização física. Neste caso cada localização física representa
a área de cobertura de uma estação base de telefonia móvel

III.

MODELO DE INCENTIVO

Para comprovar que o modelo descrito em (5) consegue
representar a incerteza sobre a resposta do usuário aos incentivos
oferecidos foi projetado um modelo de incentivo. Ilustrado no
Algoritmo 1, o modelo proposto possui três etapas, sendo a
primeira a captação de usuários, a segunda a desconsideração de
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usuários que não desejam participar da rede de sensoriamento
coletivo e na última etapa o sistema visa diminuir o pagamento
inicial oferecido sem afetar a participação do usuário.

Para o cálculo de (5) consideramos inicialmente que os valores
de 𝑃(𝐼), 𝑃(𝐸), 𝑃𝑟𝐼 e 𝑃𝑟𝐸 são números aleatórios uniformemente
distribuídos. A variável de diminuição inicial do pagamento
𝐷𝑖𝑚0 é igual a 0.075, o limiar estabilidade é igual a 4, o número
máximo de tentativas de participação 𝑀𝑎𝑥_𝑡 será igual a 4, os
valores auxiliares para a atualização do pagamento 𝐶 e 𝐶𝑑𝑖𝑚
começam sendo igual a 1 e a zero respectivamente. Com a
finalidade de analisar como respondem os usuários a distintos
valores de incentivo foram conduzidas simulações com quatro
distintos valores de 𝑃𝑔𝑡𝑜0 , 0.25, 0.5, 0.75 e o pagamento
máximo 1. Foram executadas 10 simulações para cada
combinação fixa de parâmetros do problema e os resultados
apresentados a seguir são a média aritmetica dos mesmos.
Primeiramente avaliamos a quantidade de usuarios participantes
e a quantidade de usuarios eliminados. Na Figura 2 podemos
observar a quantidade de usuarios eliminados para as distintas
configurações onde pode-se observar que quanto maior for o
pagamento inicial 𝑃𝑔𝑡𝑜0 maior será o número de usuários
eliminados. Isto se deve principalmente ao fato de que o
pagamento máximo que pode ser oferecido é 1 e portanto,
quanto mais próximo do mesmo menor a quantidade de
incentivos oferecidos que o usuário recebe para definir sua
participação. Por exemplo, quando o 𝑃𝑔𝑡𝑜0 = 1, um usuário
que não participa em 4 oportunidades consecutivas não poderá
receber um pagamento atualizado no seguinte evento no qual a
plataforma solicite a informação dado que já está sendo
oferecido o pagamento máximo e será eliminado da base de
dados de usuários participantes. Pelo mesmo motivo é que
podemos afirmar que quanto menor é o valor do pagamento
inicial, maior será a quantidade de usuários participantes.

Algoritmo 1: Modelo de incentivo
1
Sortear as características, 𝑃(𝐸), 𝑃𝑟𝐼 e 𝑃𝑟𝐸 para cada usuário 𝑖 ∈ 𝑁
2
Sortear a localização física 𝑎 ∈ 𝐴 para cada usuário 𝑖 ∈ 𝑁
3
foreach 𝑗 ∈ 𝐸
4
Escolher os usuários 𝑖 que se encontram na célula 𝑎 onde
acontece o evento 𝑗
5
foreach 𝑖 𝑒𝑚 𝑎
6
if 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣é𝑙 ≥ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
7
𝐶𝑑𝑖𝑚 + +;
8
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣é𝑙 = 0;
9
else 𝐶𝑑𝑖𝑚 = 𝐶𝑑𝑖𝑚 ;
10
end
11
𝐾𝑖 = 𝑃𝑔𝑡𝑜0 × 𝐶𝑖 + 𝐷𝑖𝑚0 × 𝐶𝑑𝑖𝑚 𝑖 ;
12
Calcular 𝑃(𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜) (5)
13
if 𝑃(𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜) ≥ 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚
14
𝑃𝑔𝑡𝑜_𝑓𝑖 = 𝑃𝑔𝑡𝑜_𝑓𝑖 + 𝐾𝑖 ;
15
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣é𝑙 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑣é𝑙 + 1;
16
else
17
if 𝐶𝑑𝑖𝑚 𝑖 ≠ 0 then 𝐶𝑑𝑖𝑚 𝑖 = 𝐶𝑑𝑖𝑚 𝑖 − 1
18
else
19
if 𝐶𝑖 ≥ 𝑀𝑎𝑥_𝑡 then 𝑖 ∉ 𝑁;
20
else 𝐶𝑖 = 𝐶𝑖 + 1;
21
end
22 end end end end

A primeira etapa acontece quando um candidato recebe uma
solicitação da plataforma, ele deverá decidir se quer participar
com o envio de resposta ou não. Esta decisão será modelada
como o sorteio de um número aleatório que será comparado com
a 𝑃(𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜) que foi definida previamente em (5). Caso a
probabilidade de cooperação seja maior que o número sorteado
o usuário passará a compartilhar os dados solicitados e
posteriormente receberá um pagamento por sua participação. Se
a probabilidade de cooperação for menor indicará que o usuário
não se encontra o suficientemente motivado para participar e é
assim que começa a segunda etapa do modelo na qual o critério
para a desconsideração de um usuário em futuras tentativas será
o seguinte: se o número de tentativas de participação é maior que
o número máximo de tentativas permitido, 𝑀𝑎𝑥_𝑡, o usuário
será eliminado caso contrário o pagamento oferecido será
atualizado (incrementado) para observar em uma futura tentativa
de participação se um incentivo maior consegue motivar a
participação do usuário na rede. Finalmente, para achar o valor
mínimo de pagamento que cada usuário aceitaria, realiza-se a
contagem das participações consecutivas de cada usuário e a
cada tentativa de participação se faz a verificação desse valor
com o valor estabelecido como limiar. Caso a decisão for
positiva, se procedera a diminuir o pagamento oferecido e se
reiniciara a variável que faz a contagem das participações
consecutivas com a finalidade de analisar se o novo pagamento
ainda pode ser diminuído. O processo se repete até que a
diminuição do pagamento faz o usuário deixar de participar e
imediatamente se restitui o último pagamento aceito para a
seguinte participação. A partir deste momento o mesmo não
sofrerá nenhuma modificação e a plataforma terá encontrado o
valor final de incentivo 𝐾 para o usuário 𝑖.
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Fig. 2.
Quantidade de usuários eliminados para configurações com
distinto 𝑃𝑔𝑡𝑜0
1
Pagamento por participação

IV.

Outra análise de interesse é a referente aos pagamentos que
foram bem-sucedidos e resultaram na participação dos usuários.
Para apresentar o pagamento médio por participação de cada
configuração calculamos a média móvel com uma janela de 100
pontos. Fizemos uso desta métrica devido a que, pela
aleatoriedade das variáveis utilizadas, precisaríamos de uma
elevada quantidade de repetições para realizar a análise. Na
Figura 3 é apresentada a média móvel do pagamento médio por
participação para as distintas configurações analisadas. Nesta
figura fica evidente como a plataforma tenta diminuir o
pagamento dos usuários participantes com a finalidade de achar

RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

A. Caso Motivações Aleatórias
Nas simulações conduzidas foram consideradas 42 células
ou localizações físicas, todas com radio igual a 450 metros. O
conjunto inicial de usuários participantes foi igual a 300 e o
número de requerimentos da plataforma ou eventos foi igual a
9000 e a localização tanto dos usuários como dos eventos foi
definida aleatoriamente obedecendo uma distribuição uniforme.
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Fig. 3.
Média móvel do pagamento médio por participação para
configurações com distinto 𝑃𝑔𝑡𝑜0
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o pagamento mínimo (terceira etapa do Algoritmo 1) já que
depois dos primeiros eventos o mesmo é maior que depois de ter
acontecido bastantes eventos. Também podemos observar que
se cumpre a relação lógica que deveria existir entre o 𝑃𝑔𝑡𝑜0 e o
pagamento médio por participação dado que quando
comparamos o comportamento de dois configurações, aquela
que tem o maior valor de 𝑃𝑔𝑡𝑜0 terá o pagamento médio por
participação maior em todo momento, esta relação cumpre-se
para todas as configurações analisadas.

proposta consegue captar a essência de que um incentivo maior
será recompensado com uma maior participação.
B. Caso Particular
Acreditamos que a 𝑃(𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜) será alta quando os
valores da P(Motivaçãointrinseca ) e da P(Motivaçãoextrinseca )
se aproximem de 1. Com a finalidade de comprovar esta análise,
identificar as características dos usuários de maior interesse e
realizar uma análise de maior profundidade, decidiu-se
classificar os tipos de usuário segundo os valores de 𝑃𝑟𝐼 e 𝑃𝑟𝐸
que os mesmos adotam. Como se observa na Figura 6a
dividimos o espaço de amostras em 9 subclasses. Da mesma
forma 𝑃(𝐼) e 𝑃(𝐸) são divididas nas mesmas 9 subclasses mas
os valores que elas adotam seguem a seguinte aproximação
levando em consideração que ambas variáveis foram definidas
como complementares na Hipótese 2. Se um usuário tem ambas
probabilidades 𝑃(𝐼) e 𝑃(𝐸) no mesmo intervalo como é o caso
das classes na diagonal (3,5,7) terão o mesmo grau de interesse
em ambas probabilidades, portanto 𝑃(𝐼)=𝑃(𝐸)=0.5. Para o
restante das classes o valor será definido mediante a comparação
entre ambos intervalos. Por exemplo, na subclasse 1 o valor de
P(I) está próximo do máximo enquanto o valor de P(E) está
próximo do mínimo o que para nós significa que esse usuário
possui um maior grau de interesse na sua motivação intrínseca,
portanto 𝑃(𝐼)=0.9 e 𝑃(𝐸)=0.1. Os valores adotados por cada
subclasse estão apresentados na Figura 6b embaixo do número
da subclasse.

Na Figura 4 temos o pagamento total do sistema, o
crescimento linear dele se dá porque se tem uma quantidade
considerável de usuários ativos que continuam participando
quando solicitados. Pode-se observar também que nas primeiras
participações o coeficiente angular das curvas é maior devido a
que ainda existem variações nos pagamentos por participação de
cada usuário, uma vez que os pagamentos para cada usuário são
fixados e se tem estabilidade o coeficiente angular da curva
diminui e permanece constante. A configuração que tem o
𝑃𝑔𝑡𝑜0 = 1 é a que tem o maior pagamento total embora a
mesma seja a que tem a menor quantidade de usuários
participantes. Podemos observar que quando comparamos duas
configurações no decorrer dos eventos a diferença entre os seus
pagamentos totais se incrementa e isto se deve a que no caso que
o 𝑃𝑔𝑡𝑜0 for maior, os usuários sempre terão seu pagamento por
participação convergindo em um valor maior que no caso que
tem um 𝑃𝑔𝑡𝑜0 menor.
É necessário ter uma métrica para avaliar o comportamento
das participações dos usuários no decorrer dos eventos e para
isso definimos uma relação de cooperação denominada como R
que pode ser considerada como a reputação do usuário. Ela é
igual a:
𝐶𝑜𝑜𝑝𝑖

(6)

𝐶𝑜𝑜𝑝𝑖 +𝑁𝑜_𝐶𝑜𝑜𝑝𝑖

Onde:
𝐶𝑜𝑜𝑝𝑖 =Quantidade de cooperações ou participações do
usuário i
𝑁𝑜_𝐶𝑜𝑜𝑝𝑖 =Quantidade de não cooperações do usuário i
Esta relação é computada para cada caso e o valor médio é
apresentado na Figura 5. Pode-se observar que a mesma possui
uma relação direta com o 𝑃𝑔𝑡𝑜0 devido a que, embora a
diferença seja mínima, quanto maior for o valor do 𝑃𝑔𝑡𝑜0 maior
será a relação R. É importante considerar que para este caso
embora R seja maior quando o 𝑃𝑔𝑡𝑜0 é igual a 1 que quando é
igual a 0.25 o número de usuários participantes para o primeiro
caso é bem inferior. Em todos os casos analisados os usuários
participantes ou ativos participam em mais da metade das
solicitações realizadas pela plataforma. Os casos nos quais o
𝑃𝑔𝑡𝑜0 é maior tem consequentemente o seu pagamento total e o
pagamento por participação maior como foi apontado nas
Figuras 3 e 4. Desta forma podemos afirmar que a modelagem
Pgto0=0.5

Pgto0=0.75

Relação de Cooperação (R)

Fig. 5.

0.6
0.4
0.2

Pgto0=0.25

Pgto0=0.5

2000

4000
Eventos

Pgto0=1

0

4000
6000
Eventos

6000

2

3

4

5

6

7

8

9

0.66

0.33

0

0.33

PrI

(a)

8000

8000

1
1

0.66

5000

Pgto0=1

Relação de cooperação para configurações com distinto 𝑃𝑔𝑡𝑜0

0.33

2000

Pgto0=0.75

1

10000

0
0

Fig. 4.
𝑃𝑔𝑡𝑜0

Pgto0=0.25

0.8

0
0

PrE

Pagamento Total

15000

1

P(E)

𝑅𝑖 =

Com as considerações realizadas foram conduzidas
simulações. As configurações das simulações são idênticas as do
primeiro caso com a exceção de que para o cálculo de (5)
consideramos que os valores de 𝑃𝑟𝐼 e 𝑃𝑟𝐸 serão o ponto médio
de cada intervalo de subclasses e os valores de 𝑃(𝐼) e 𝑃(𝐸) serão
os apresentados na Figura 6b. Teremos nove configurações, uma
para cada subclasse na qual a totalidade dos usuários será da
mesma subclasse. Inicialmente avaliamos a quantidade de
usuários participantes no decorrer dos eventos. Na Figura 7
podemos observar que as subclasses 1,2,3,6 e 9 são as que
conseguem captar a maior quantidade de usuários, todas
conseguem que quase a totalidade dos usuários analisados (300)
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Fig. 6.
a) Espaço de amostras para 𝑃𝑟𝐼 e 𝑃𝑟𝐸 dividido em subclasses. b)
Espaço de amostras para 𝑃(𝐼) e 𝑃(𝐸) dividido em subclasses e valores
adotados.

Pagamento total da plataforma para configurações com distinto
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Fig. 7.
Quantidade de usuários participantes para distintas subclasses com
𝑃𝑔𝑡𝑜0 = 0.5

Fig. 9.
Relação de cooperação para configurações de distintas subclasses
𝑃𝑔𝑡𝑜0 = 0.5

seja um participante ativo da rede MCS. No caso da subclasse 5
a mesma consegue ter como usuários participantes mais da
metade da população total. Já as subclasses 4,7 e 8 são as que
tem o menor número de usuários participantes depois dos 9000
eventos, sendo a subclasse 7 a mais crítica dado que quase todos
os usuários analisados são eliminados, demonstrando pouco
interesse na participação. Na Figura 8 temos a média móvel do
pagamento médio por participação para as distintas
configurações e em ela podemos observar que para os usuários
das subclasses 4,5 e 8 o pagamento por participação é próximo
ao valor máximo. Os usuários da subclasse 7 não deveriam ter
um pagamento por participação dado que não tem usuários
participantes, mas podemos observar que eles têm um
pagamento baixo bem próximo de zero. Isto se dá devido ao fato
dos resultados apresentados serem a média de um número de
experiências, em alguma delas deve ter existido uma quantidade
mínima de usuários ativos.

ser evidenciado com os resultados apresentados nos casos A e B
da seção IV. Com os resultados do caso B conseguimos afirmar
que a 𝑃(𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜) será alta quando os valores da
𝑃(𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎 ) e da 𝑃(𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜𝑒𝑥𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎 ) se
aproximem de 1 já que as configurações das subclasses 1,2,3,6
e 9 foram os que apresentaram melhores resultados e como pode
ser evidenciado na Figura 6 são os que tem pelo menos uma das
suas características próximas de 1. Modelar características
importantes do comportamento humano e de MCS permite aos
pesquisadores realizar testes em diferentes cenários para ter um
melhor analise deste novo paradigma de sensoriamento sem a
necessidade de implementar um sistema real. Em trabalhos
futuros se procurará projetar um algoritmo que encontre o
pagamento ótimo para cada tipo de usuário e limitar o orçamento
para o pagamento total do sistema.

É importante observar como estes pagamentos refletem na
participação dos usuários. Para isso observamos na Figura 9 a
relação de cooperação definida em (6). O maior valor para esta
razão foi conseguido pelos usuários da subclasse 9 que
conseguem uma alta taxa de participação com um pagamento
baixo. Portanto podemos dizer que está subclasse representa as
pessoas que tem vontade de cooperar e o valor da recompensa
não será o que definirá sua atitude. Outros usuários que atingem
uma relação de cooperação alta são os da subclasse 1,2,3 e 6. No
caso dos usuários das subclasses 4,5 e 8 que são os que tem o
maior valor de pagamento por participação, não conseguem um
valor elevado de R demonstrando que cada usuário reage de
distintas formas aos distintos incentivos. ∎
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CONCLUSÕES

Pagamento medio por participação

Foi apresentada uma modelagem para a caracterização do
comportamento dos usuários quando se lhes é oferecido
participar de uma rede de sensoriamento coletivo móvel (mobile
crowdsensing). Foi implementado um modelo de incentivo para
comprovar o comportamento dos usuários aos incentivos
oferecidos. Conseguimos representar a incerteza de participação
dos usuários e demonstrar que no nosso modelo cada usuário
reage de diferentes formas aos incentivos oferecidos, isto pode
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Fig. 8.
Média móvel do pagamento médio por participação para distintas
subclasses com 𝑃𝑔𝑡𝑜0 = 0.5

205

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Current Consumption in Radio Modules for Wireless
Sensor Networks
Felipe Antonio Moura Miranda and Paulo Cardieri
showing how a single task can delineate distinct and complex
consumption profiles, which may impact the design of other
components and subsystems of the whole network.

Abstract— This paper presents results of an experimental
work designed to investigate current consumption in radio
modules commonly used in Wireless Sensor Networks (WSNs).
Using high speed measurement setup, we collected current
consumption profiles (waveforms) of several radio modules in
different states, including transmitting, receiving and idle states.
Results showed a much more detailed current consumption when
compared with the information provided in datasheets. Radio
modules used in WSN usually operate under energy-limited
conditions and detailed current consumption profiles, such as
those presented in this paper, can be useful when designing
energy-aware protocols or subsystems.
Keywords—Current
Consumption,
Measurement, Wireless Sensor Networks.

I.

Radio

II.

RELATED WORKS

Accurate current consumption profiles are quite helpful
information for designing energy-constraint motes [6] or for
designing efficient power supplies, especially the sensible
energy harvesting power supplies [7,8].
Embedded systems usually require constant voltage to
operate, simplifying the process of estimating their energy
consumption by just measuring their current consumption [9].
Techniques for measuring current consumption in WSN
motes/parts can be divide into two categories: benchtop
measurements and embedded measurements.

Modules,

INTRODUCTION

Benchtop measurements, which is the adopted approach in
this work, tend to have the most accurate and precise results,
due to possibility of using high-precision equipment, hardware
and others resources. Works like [9]–[14] use very specific
circuitry, usually current mirrors or a single shunt resistor,
together with high-grade measuring instruments, such as
oscilloscopes, proprietary data acquisition devices or even
microprocessors.

The energy constraint is an issue that affects any study or
implementation of wireless sensor networks (WSNs), due to
the fact that terminals in these networks, usually called motes,
typically have limited energy available and battery replacement
is either impossible or expensive [1].
Among all the sub-systems that compose a mote, the radio
module alone represents a substantial share of their energy
consumption [2]. As the energy constraint is a key issue when
using WSNs, analyzing and understanding the way radio
modules use the energy available is an important topic.

On the other hand, embedded measurements have more
hardware, space and energy constraints when compared to the
benchtop approach. However, embedded measurements have
the advantage of being part of a mote, allowing for real-time
data acquisition, even when the mote is deployed in the field.
Works like [15]-[18] show how add-on boards or specific
testbeds can provide in-field real-time data acquisition with
fairly reliable results.

The main documentation about technical characteristics of
electronic part is always its respective datasheet.
Manufacturers gather mechanical and electrical characteristics,
sometimes in many different scenarios, and compile them in
datasheets. The problem is that, sometimes, even when a static
value presented in a datasheet is precise, that information is just
a small portion of a much bigger and more complex
characterization of that part.

In this present exploratory work, the benchtop approach
was selected in order to retrieve more detailed current
consumption profiles of various motes commonly used in
WSNs. Details about the hardware setup and measurements
approaches are described in the next section.

As there is no standard radio technology used by WSNs,
different transmission schemes have been adopted by radio
modules manufacturers. There are radio modules employing
analog, digital or even spread spectrum modulation [3] and,
due to the fact that each modulation needs a specific circuitry,
it is reasonable to expect different consumption profiles for
different radio technologies. With the emerging technology of
energy harvesting [4,5], based on collecting small amounts of
energy from the surrounding environment, understanding how
an electronic part uses the available energy can be a valuable
information when designing energy harvesting systems.

III.

METHODOLOGY

In order to perform the current consumption measurements
presented in this work, we designed a methodology considering
the following main objectives:

This paper presents an exploratory work, aiming at
presenting a detailed analysis of the current consumption of
several different radio modules commonly used in WSN. We
present fairly detailed waveforms of current consumption,
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Enough measurement resolution,



Noise and interference avoidance,



Measurement of different states of consumption.
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The following subsections describe the methodology used
to meet the aforementioned objectives and other topics related
to this work, like the circuitry and radio modules specifications.

interference coming from the power line. Additionally, we used
batteries and voltage regulators as power supplies for the radio
modules, in order to minimizing the noise effect in these
modules.

A. Measurement Resolution
In order to be able to visualize small and fast variations in
the waveform of the current consumption, we connected a
high-speed oscilloscope with an active shunt resistor and
placed them between the radio modules and the power supply.
The scheme for the setup used in this work is based on
assessing the current flow by measuring the voltage between
the terminals of a shunt resistor. The simplified schematic of
the measurement setup is shown in Fig. 1.

Fig. 3 – Measurement setup inside the EMI shielded room.

All waveforms shown in this work resulted from averaging
64 measurements.
C. Transmitted Signal and Measurement of Different States
The measurement of the current consumption profile in
both transmission and reception modes was made while the
radio module was transmitting or receiving a single-byte
message, consisting of the “U” character. In ASCII code, this
character corresponds to a perfect square waveform of four
cycles, i.e., the bit array “01010101”.

Fig. 1 – Schematic of the measurement circuit used in this work.

The active shunt employed is the Valhalla 2575A [19],
which is capable of performing high accurate AC/DC
measurements and has a wide-range output amplifier, which
allows the use of low resistance values when performing the
measurements.

The
UART
(Universal
Asynchronous
Receiver/Transmitter), which was used to generate the
messages, adds one extra bit, the start bit “1”, and uses highvoltage for no data state. For a better visualization of the
measurements, the signal was inverted before transmission, as
shown in Fig. 4. The only exception to the signal inversion was
in the case of the radio module XBee PRO, which needs
standard UART signals as input signal.

An Agilent DSO-X 2002A oscilloscope [20] was employed
to capture the waveform measurements. This oscilloscope is
capable of performing measurements at 2 G Samples/s,
allowing a fairly high-resolution measurement of the resulting
waveforms outputted by the active shunt.
2.

The measurement setup used in this work is shown in Fig.

The transmission data rate of all modules, excluding the
XBee PRO module, was the same as the data rate of the
generated signal, i.e., 1.2 kbit/s. The XBee PRO module has a
fixed transmission data rate of 250 kbit/s.

Fig. 4 – The content of a message: “U” character plus the start bit.
Fig. 2 – Measurement setup.

B. Noise and Interference Avoidance
During measurements, noise and other interference signals
were avoided as discussed below.

D. Radio Modules
Five different radio modules, listed in Table I, were used in
this work.

In order to avoid external electromagnetic interference
(EMI), both in the communication link between the radio
modules and in the measured waveforms, we performed all
measurements inside an EMI double-shielded room, as shown
in Fig. 3. Transmitters and receivers were placed at the same
height and the distance between their antennas was adjusted to
1 m.

Table I. RADIO MODULES SPECIFICATIONS.

Radio

Modulation Role Frequency Vdc

DR3000
OOK/ASK
TRM 433
OOK
RT4 433
ASK
RR3 433
ASK
XBee PRO
DSSS

The power supplies for the instruments were filtered by an
external unity, protecting the measurement setup from

207

Tx/Rx 916 MHz 3.3 V
Tx/Rx 433.92 MHz 3.3 V
Tx 433.92 MHz 3.3 V
Rx 433.92 MHz 5 V
Tx/Rx 2.4 GHz 3.3 V

Max .
Output
Power
>0.75mW
12.5 mW
10 mW
63 mW
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transmitted signal waveform. As can be observed in Fig. 6,
both the amplitude and the width are close to the measured in
the ASK transmission case. The measured current switched
between 0 and approximately 7 mA. A key difference is that
with OOK modulation there is no current consumption when
no signal (or a “0” bit) is transmitted. The measured values are
below the maximum current consumption of 12 mA at 3 V
reported in the DR3000 datasheet [21].

The output power of all modules, excluding the XBee PRO
module, is directly related to its power supply voltage (Vdc
column in Table I). For the case of XBee PRO, the output
power can be configured by software. In the cases reported
here, the output power of the XBee PRO module was set to its
maximum value, 63 mW.
IV.

RESULTS

The measurements show that, in most of the cases reported
here, the current waveforms of active states (transmission and
reception) were not time-invariant and, in some cases, the
resulting waveforms of current consumption are different from
the message sent.
A. Idle and Sleep States
All measurements for idle and sleep states (also called
“power down” or “power saving” states) show time-invariant
current consumption. The results of our measurements
presented no significant difference when compared with results
presented in datasheets. The current consumption for idle and
sleep states are presented in Table II.

Fig. 6 – DR3000 current consumption when sending a message using OOK
modulation.

3) Reception using ASK or OOK modulation schemes
The DR3000 module employs the same reception mode for
both OOK and ASK modulation schemes. For both modulation
schemes, the measured current was the same constant value, as
shown in Fig. 7. It should be noted that the consumed current
remains constant, even when no message is received. The
measured value, approximately 4 mA at 3.3 V, is slightly
above the maximum current consumption of 3.1 mA at 3 V,
reported in the DR3000 datasheet [21].

Table II. RADIO MODULES SLEEP AND IDLE CURRENT CONSUMPTION.

Radio
DR3000
TRM 433
RT4 433
RR3 433
XBee PRO

Sleep State
0.7 µA
11.5 µA
Not Available
Not Available
0.1 µA

Idle State
2 mA (ASK)/ 0 mA (OOK)
4 mA
0 mA
3 mA
58 mA

B. Murata DR3000
DR3000 is a radio transceiver manufactured by Murata
Manufacturing Co. [21]. It operates at 916.5 MHz and offers
two options of modulation scheme: Amplitude Shift Keying
(ASK) and On-Off Keying (OOK).
1) Transmission using ASK modulation
The current consumption measurement of DR3000 is
presented in Fig. 5, and shows a close resemblance to the
transmitted signal (shown in Fig. 4), switching between
approximately 2 mA and 7 mA. One distinction between the
transmitted signal and the current consumption is a small bias
on the current consumption (~2 mA), indicating a non-zero
current consumption when no signal is being transmitted. The
DR3000 datasheet [21] does not report any data of the current
consumption for ASK modulation in transmitting mode, but the
current measured in our experiment was below the maximum
current consumption indicated in the datasheet, which is equal
to 12 mA at 3 V when using OOK modulation.

Fig. 7 – DR3000 current consumption when receiving a message.

C. Linx TRM 433 LT
The TRM 433 LT is a radio transceiver manufactured by
Linx Technologies [22], and operates at 433.92 MHz, using
OOK modulation.
1) Transmission
The measurements are presented in Fig. 8, and show a close
resemblance to the transmitted signal (see Fig. 4).

Fig. 5 – DR3000 current consumption when sending a message using ASK
modulation.

Fig. 8 – TRM 433 LT current consumption when sending a message.

2) Transmission using OOK modulation
As in the ASK transmission case, OOK transmission
resulted in a current consumption profile very similar to the
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The result is shown in Fig. 11 and we can see that the
current consumption profile is similar to that for the DR3000
module (see Fig. 7).

The consumption of TRM 433 is also biased, switching
between 4 mA and 17 mA. The high level (~17 mA) is above
the maximum current consumption of 14 mA specified in the
TRM 433 datasheet [22]. This discrepancy may be explained
by the fact that in the measurements the TRM 433 module was
powered with a 3.3V power supply, while the maximum
current consumption reported in the datasheet corresponds to a
3V power supply.
2) Reception
The results for the TRM 433 LT module in reception mode
is shown Fig. 9. Differently from the case of the DR3000
module (Fig. 7), the current consumption of TRM 433 LT is
not constant. In fact, the waveform has almost the same shape
of the transmitted message (Fig. 4), switching from
approximately 6 mA to 8 mA. These measured values agree
with the maximum current consumption of 7.9 mA at 3 V,
reported in the TRM 433 datasheet [22].

Fig. 11 – RR3-433 current consumption for receiving a message.

We can also see that, even when the RR3-433 module is
receiving a message, no variation in its current consumption is
observed. The measured values are close to the maximum
current consumption of 3 mA at 5 V, specified in the RR3
datasheet [24].
F. Digi XBee Pro 2.4 GHz 802.15.4
The XBee Pro 2.4 GHz 802.15.4 module is a radio
transceiver manufactured by Digi International Inc. [25]. It
operates at 2.4 GHz and uses Direct-Sequence Spread
Spectrum (DSSS) modulation.
Among the radio modules investigated in this work, the
XBee Pro module is the most complex device, having many
embedded functionalities, like carrier sensing, routing
protocols, multi-channel operation and encryption.

Fig. 9 – TRM 433 current consumption for receiving a message.

D. Telecontrolli RT4–433
The RT4–433 module is a radio transmitter manufactured
by Telecontrolli SRL [23]. It operates at 433.92 MHz and uses
ASK modulation.

1) Transmission
Differently from all measurements shown before, the
current consumption profile of the XBee Pro module, shown in
Fig. 12, has no resemblance to the transmitted signal. As the
XBee Pro module is a complex radio device, it is reasonable to
associate this current profile to internal routines related to
message transmission processing. The measured peak current
(~230 mA) is below the maximum current consumption of 250
mA at 3.3 V, reported in the XBee PRO datasheet [25].

1) Transmission
The measured current consumption is presented in Fig. 10,
and shows that consumption profile of the RT4–433 has a close
resemblance to the transmitted signal (Fig. 4). As in the case of
OOK transmission of the DR3000 module, shown in Fig. 6, the
consumption of RT4–433 in the transmission mode has no
bias. The measurements present peak values near the typical
current consumption of 4 mA at 5 V, reported in the RT4
datasheet [23].

Fig. 12 – Xbee Pro current consumption when sending a message.

2) Reception
Again, the XBee Pro module in reception mode presented a
current consumption profile, shown in Fig. 13, with no
resemblance to the transmitted signal. The shape of the
resulting waveform is similar to the waveform observed in the
transmitting case. The waveform presented a narrow pulse, less
than 0.5 ms long, with high amplitude, reaching approximately
260 mA.

Fig. 10 – RT4-433 current consumption when sending a message.

E. Telecontrolli RR3–433
The RR3–433 module is a radio receiver manufactured by
Telecontrolli SRL [24]. It operates at 433.92 MHz and uses
Amplitude Modulation (AM).

We can also see that, in the idle state (before and after the
portion related to the reception), the measurements showed a

1) Reception
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constant current consumption close to the typical current
consumption of the idle state, 55 mA at 3.3 V, reported in the
XBee PRO datasheet [25]. However, the datasheet does not
report any difference between the current consumption of
“idle” and “reception” states, and no further information about
the reception current consumption is provided.

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

Fig. 13 – Xbee Pro current consumption when receiving a message.

V.

CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS

[10]

The measurements presented in this work showed how the
current consumptions of radio modules typically employed in
WSN can be more complex and intricate than the constant
values presented in their respective datasheets. The complexity
of the observed waveforms is closely related to the complexity
of the radio module.

[11]

[12]

All measurements showed, as expected, that the datasheets
present reliable information about an electronic device.
However, when precise information about current consumption
is required, the information available in datasheet may not be
enough, and a more detailed analysis of the current
consumption profile of the involved devices may be necessary.
This may be the case when designing energy-aware techniques
for WSN, or when motes in a WSN are powered by alternative
power supply, such as energy harvesting power supplies.

[13]

[14]

[15]

The measurement setup employed in this work provided
both sufficient resolution and clear waveforms, being suitable
for the future steps of this work, namely, analysis of other radio
modules and evaluation of external factors that affect current
consumption in WSN.

[16]

[17]
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Um método para discriminação entre PSK e FSK
utilizando estatı́sticas de ordem superior
Gustavo Kasper Facenda e Danilo Silva

Resumo— Este artigo apresenta um novo algoritmo para
discriminação entre modulações digitais em fase e em frequência.
Dado um sinal modulado em PSK (Phase-Shift Keying) ou FSK
(Frequency-Shift Keying), com quaisquer números de nı́veis, o
algoritmo é capaz de identificar a qual classe (PSK ou FSK) o
sinal pertence. O método proposto consiste no uso de estatı́sticas
de ordem superior da frequência instantânea do sinal recebido
em banda base como atributos utilizados por um classificador
SVM, apresentando um bom compromisso entre complexidade,
conhecimento a priori e desempenho em comparação com os
métodos existentes.
Palavras-Chave— Identificação de modulação digital, estatı́sticas de ordem superior, PSK, FSK, support vector machine.
Abstract— This paper presentes a new method to discriminate
between phase and frequency digital modulations. The algorithm
is able to identify the class of an M -PSK or M -FSK modulated
signal, for any modulation order M . The proposed method
is based on machine learning, using higher-order statistics of
the instantaneous frequency of the baseband received signal as
features, presenting a good tradeoff between complexity, a priori
knowledge and performance, compared to the existing methods.
Keywords— Digital modulation identification, higher-order statistics, PSK, FSK, support vector machine.

I. I NTRODUÇ ÃO
A identificação de modulações é um tema importante no
monitoramento espectral e em rádio cognitivo. Historicamente,
esta identificação era feita através de interpretação humana
[1]. Em rádio cognitivo, a identificação de modulações digitais remove a necessidade de envio do tipo de modulação
no cabeçalho do bloco de dados. Com o crescente uso de
diferentes tipos de modulações digitais, uma identificação
completamente automática se tornou necessária, motivando o
desenvolvimento de métodos eficientes para este fim.
Existem métodos que buscam modelar o sinal recebido
e desenvolver cálculos de máxima verossimilhança. No entanto, quanto mais imperfeições são consideradas e menos
informações são conhecidas, mais os modelos se tornam
complexos. Com isso, algoritmos que buscam utilizar atributos
(features) do sinal recebido foram desenvolvidos.
Um dos métodos propostos utilizando atributos do sinal se
baseia em algoritmos genéticos e redes neurais [1–5]. Estes
algoritmos apresentam bons resultados mesmo quando se tem
pouco ou nenhum conhecimento a priori do sinal, a custo
Gustavo Kasper Facenda e Danilo Silva, Departamento de Engenharia
Elétrica e Eletrônica, Universidade Federal de Santa Catarina, FlorianópolisSC, Brasil, E-mails: kasper@linse.ufsc.br, danilo@eel.ufsc.br. O trabalho foi
realizado em parceria com o LINSE.

de uma complexidade elevada. Outra alternativa apresentada é
a classificação hierárquica das modulações, que oferece uma
complexidade inferior, favorecendo-os para implementações
em tempo real. Nestes trabalhos, alguns algoritmos utilizados
para a discriminação de PSK (Phase Shift Keying) e FSK
(Frequency Shift Keying) são sequência de zero-crossing [6], o
desvio padrão da frequência instantânea [7], [8] ou a curtose
da amplitude [9]. Em [10], a curtose da frequência instantânea
é utilizada para separação de nı́veis de FSK.
No presente trabalho, propõe-se a utilização de um classificador SVM (Support Vector Machine) [11] com três atributos
em um dos módulos da classificação hierárquica. A utilização
deste classificador apresenta uma complexidade computacional
superior à regra de decisão tradicional utilizando apenas um
atributo. No entanto, ainda utilizam-se poucos atributos e
todos são relevantes para a separação, sendo possı́vel obter
resultados mais robustos, a um custo de pouca complexidade
computacional adicional.
Os atributos utilizados são estatı́sticas de ordem superior
da frequência instantânea. Tendo em vista que a frequência
instantânea de um sinal FSK idealmente não assume valores nulos, enquanto para uma modulação PSK há uma
concentração da frequência instantânea em torno de zero,
suas respectivas distribuições de probabilidade adquirem caracterı́sticas significativamente diferentes, as quais podem ser
quantificadas através de estatı́sticas de ordem superior.
II. D EFINIÇ ÃO DO P ROBLEMA
Seja s(t) a representação complexa em banda base
 de um

sinal modulado em banda passante, tal que S(f ) ∈ − B2 , B2 ,
em que B é a largura de banda do sinal original em banda
passante. O sistema recebe como entrada o sinal
r[n] = (s[n] + z[n]) ej(2πnf∆,d +∆φ) ,

(1)

em que s[n] = s(n/fs ), fs é a taxa de amostragem, z[n]
são amostras de ruı́do branco gaussiano filtrado em fs /2, e
f∆,d e ∆φ são, respectivamente, o desvio de frequência (em
tempo discreto) (carrier frequency offset, CFO) e o desvio
de fase (constant phase offset, CPO) entre as portadoras do
transmissor e do receptor. Note que o desvio de frequência de
tempo contı́nuo é dado por f∆,c = f∆,d · fs . A razão
 sinal
ruı́do é definida como SNR = PPzs , onde Ps = E |s[n]|2 ,
Pz = E |z[n]|2 e E[X] denota o valor esperado da variável
aleatória X.
Seja θr [n] = 6 r[n] a fase instantânea do sinal r[n]. Neste
artigo, define-se a frequência instantânea (de tempo discreto)
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como

QPSK
2-FSK

fr [n] =


1
(θr [n] − θr [n − 1]) mod 1
2π

9000

(2)

onde a redução modular é definida tal que x mod 1 ∈ [− 21 , 12 ].
Note que a frequência instantânea de tempo contı́nuo pode ser
aproximada por fcont (t) ≈ f [n] · fs .
Seja Ns = fs /Rs o número de amostras por sı́mbolo,
em que Rs é a taxa de sı́mbolos. No presente trabalho,
as modulações consideradas são PSK e FSK. Para uma
modulação M -PSK, tem-se [12]
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s[n] =

g[n − kNs ]ejm[k] ,

(3)
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em que g[n] é o pulso de formatação amostrado, m[k] ∈
{φi , i = 0, 1, 2, . . . , M − 1} e φi são as possı́veis fases da
modulação. Para uma modulação M -FSK,
∞
X

s[n] =

g[n − kNs ]ej2πm[k]n ,

(4)

k=−∞

em que g[n] é um pulso retangular amostrado, m[k] ∈ {fi , i =
0, 1, 2, . . . , M − 1} e fi são as possı́veis frequências da
modulação (em banda base), correspondendo às frequências
de tempo contı́nuo fi,cont = fi fs . Define-se β = (f1 −f0 )/Rs .
A partir de N amostras do sinal r[n], deseja-se decidir se
a modulação utilizada é FSK ou PSK, sem necessariamente
estimar o número de nı́veis. Assume-se que a única informação
sobre o sinal s(t) conhecida a priori é a sua largura de
banda B. Assume-se, também, que |f∆,c | ≤ B/2. Em especial, assume-se f∆,c , SNR e Rs desconhecidos.
III. M ÉTODO P ROPOSTO
Esta seção descreve o método proposto de obtenção de
atributos de classificação.

-0.4
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-0.1

0
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fr

Fig. 1. Histograma não normalizado da frequência instantânea fr [n] (antes
do filtro)a uma SNR=0 dB.

de ruı́do e a qualidade da estimação da potência do ruı́do, visto
que caso o ruı́do esteja limitado próximo a 2B haverá pouca
informação sobre o ruı́do. Em sequência, estima-se a potência
total do sinal r[n], dada por
Z

fs /2

Pr =
−fs /2

|R(f )|2 df ≈

N
1 X
|r[n]|2 .
N 1

(7)

Após a estimação destas potências, o sinal recebido é
filtrado em [−B, B], de maneira a filtrar o ruı́do fora da banda
do sinal e considerando o máximo desvio de frequência. Isto
altera a SNR, visto que a nova potência do ruı́do é multiplicada
por 2B
fs . Com isso, é possı́vel obter uma estimativa da SNR
através de
ˆ = (Pr − Pˆz )/( 2B Pˆz ).
(8)
SNR
fs
B. Estimação da frequência instantânea e suas estatı́sticas

A. Estimação da SNR
De posse de r[n] e B, inicialmente deseja-se estimar a SNR
do sinal recebido. Para isto, considerando o modelo de um
ruı́do branco filtrado, portanto aproximadamente constante no
espectro, a potência do ruı́do pode ser estimada através do
teorema de Parseval como
!
Z fs /2
Z −B/2+f∆,c
Pˆz = K
|R(f )|2 df +
|R(f )|2 df
B/2+f∆,c

−fs /2

(5)
fs
e
R(f
)
é
a
DTFT
de
r[n]
avaliada
onde K = fs −B−2f
∆,c
em ω = 2πf /fs . No entanto, f∆,c é desconhecido, então,
tomando o pior caso considerado em que |f∆,c | = B/2,
obtém-se
!
Z fs /2
Z −B
f
s
Pˆz =
|R(f )|2 df +
|R(f )|2 df .
fs − 2B
B
−fs /2
(6)
Deve-se observar que para que esta estimação seja possı́vel é
necessário que fs > 2B, o que já é necessário para que não
haja perda de informação do sinal na situação f∆,c = B/2.
Nota-se uma relação de compromisso entre a banda disponı́vel

Inicialmente, extrai-se a frequência instantânea fr [n] através
de (2). Em seguida, a sequência fr [n] é filtrada na banda
[−B/2, B/2], gerando f [n]. É interessante notar que, para
sinais FSK, a banda do sinal f [n] é estritamente menor do que
B/2. Já para sinais PSK, os impulsos responsáveis pela troca
instantânea de fase geram componentes de alta frequência
no sinal f [n], porém observamos que esta informação é
desprezı́vel do ponto de vista de discriminação entre as
modulações PSK e FSK. Outro ponto a se notar é que, após
o cálculo da frequência instantânea, parte da potência do
ruı́do se concentra em frequências fora da banda do sinal de
interesse, então o filtro reduz o efeito do ruı́do na estimação
da frequência instantânea.
A Fig. 1 apresenta o histograma não normalizado para
fr , com SNR igual a 0 dB. Observa-se que as curvas não
são facilmente distinguı́veis, com a modulação 2-FSK sendo
apenas um pouco mais espalhada que a QPSK. No entanto,
na Fig. 2, que apresenta as mesmas curvas após o efeito do
filtro, observa-se que os histogramas são distinguı́veis com
mais facilidade, podendo, inclusive, ser observado o número
de nı́veis da modulação 2-FSK através do número de picos.
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estimação destas estatı́sticas, no entanto, é realizada utilizando
apenas amostras com valor absoluto menor que 3 desviospadrão de f [n]. Isto é feito de maneira a reduzir o impacto
de outliers, visto que estas estatı́sticas, por serem de ordem
elevada, são sensı́veis a valores muito maiores do que o
esperado. Desta forma, a fim de estimar estas estatı́sticas,
estima-se inicialmente o desvio padrão
v
u
N
u 1 X
t
(f [i] − f¯)2
(11)
σ̂ =
N − 2 i=2

QPSK
2-FSK
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onde f¯ é a média estimada de f [n] e aproximadamente igual
a f∆,c /fs . Em sequência, estima-se o quarto momento central
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Fig. 2. Histograma não normalizado da frequência instantânea f [n] (após o
filtro) a uma SNR=0 dB.

Observa-se que uma caracterı́stica ressaltada é que, para
sinais PSK, a frequência instantânea é concentrada em torno da
média, enquanto para sinais FSK a frequência instantânea se
concentra em torno das frequências de modulação somadas à
média. Em especial, é possı́vel demonstrar que, na ausência de
ruı́do ou limitação de banda, a função massa de probabilidade
da frequência instantânea para a modulação FSK é dada por
(
1
, x = (f∆,d + fi mod 1)
P (x) = M
(9)
0,
x 6= (f∆,d + fi mod 1)
Também é possı́vel demonstrar que, para uma modulação
PSK, a função massa de probabilidade é dada por:

Ns −1
1

 Ns + M Ns , x = (f∆,d mod 1)
1
P (x) = M Ns ,
x = (f∆,d + dφi mod 1), i 6= 0


0,
x 6= (f∆,d + dφi mod 1)
(10)
−φi
em que dφi = φ02π
.
Em presença de ruı́do ou limitação de banda, devido à
interferência intersimbólica e à não linearidade envolvida no
cálculo da fase, o cálculo teórico da distribuição se torna
muito complexo e as distribuições foram determinadas experimentalmente. Apesar disso, pode-se observar, na Fig. 2,
que a presença de ruı́do e limitação de banda não alterou as
caracterı́sticas citadas.
Ambas as modulações apresentam uma densidade de probabilidade de f [n] simétrica em torno da média, portanto,
momentos de ordens ı́mpares são nulos nos dois casos. A
variância, por si só, não é capaz de distinguir as modulações
para todas as situações, visto que a variação da frequência
de separação altera os valores dos momentos centrais. Devido
a isto, a utilização da curtose é interessante, visto que esta
estatı́stica é robusta a escalonamentos e translações da variável
aleatória e depende apenas da forma desta. Além disso,
observou-se experimentalmente que, em baixas SNRs, o quarto
momento apresenta uma distinção maior do que a curtose ou
a variância para os diferentes tipos de modulação.
Com isso, após a filtragem, estima-se o quarto momento
central da variável aleatória f [n], bem como sua curtose. A

N
1 X
(f [i] − f¯)4
N 0 i=2

(12)

calculado apenas para i tal que |f [i] − f¯| ≤ 3σ̂, onde N 0
é o número total de amostras de f [n] que atendem a esta
condição. Em sequência, a variância é calculada utilizando o
mesmo procedimento
µf2 =

N
1 X
(f [i] − f¯)2
N 0 i=2

e utilizada na estimação da curtose
 2
κ = µf4 / µf2 .

(13)

(14)

A SNR estimada e as estatı́sticas κ e µf4 são utilizadas
como parâmetros de entrada em um classificador SVM a fim
de realizar a decisão entre PSK e FSK. O treinamento do
classificador é descrito a seguir.
IV. T REINAMENTO
Neste trabalho utiliza-se uma base de dados gerada em
simulação, dado que os modelos das modulações e do canal
são conhecidos, desejando-se utilizar o treinamento apenas
para determinar a regra de decisão. Isto é vantajoso pois a
aquisição de dados reais é custosa e toma mais tempo que a
geração através de simulações.
Devido ao pequeno número de parâmetros de entrada utilizados no classificador e às regiões de decisão não serem
lineares optou-se pela utilização de um núcleo RBF (radial
basis function) [11]. Este núcleo tem um parâmetro γ, que
define a região de influência das amostras no espaço de maior
dimensão. Além disso, o treinamento tem um parâmetro de
custo C, que define o peso do erro na etapa de treinamento,
ou seja, um C maior significa que o classificador tenderá
a um erro menor no treinamento, aumentando a chance de
overfitting. Os parâmetros C e γ foram obtidos através de gridsearch. Este método consiste em varrer uma faixa de valores
para C e γ, treinando e testando para cada par de parâmetros.
O modelo final é treinado utilizando C e γ que obtiveram o
melhor resultado na etapa de teste.
O modelo depende do valor de N e da razão B/fs , e
a alteração destes valores implica na necessidade de treinar
um novo modelo. Como supõe-se B conhecido e tanto fs
quanto N são definidos pelo sistema, esta restrição não afeta o
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Fig. 3. Quarto momento central e curtose da frequência instantânea para
SNR = 10 dB.

desempenho do sistema. No entanto, o método não é flexı́vel
para alteração destes parâmetros em tempo real, exceto em
casos para os quais um modelo já foi treinado.
A fim de obter um modelo abrangente, os dados de treinamento utilizam sinais PSK utilizando pulso retangular e
Rs = B/2, pulso raiz de cosseno levantado com Rs = B/2 e
roll-off unitário e pulso sinc com Rs = B, bem como sinais
FSK com diferentes relações de ∆f /Rs múltiplas de 0.5. A
relação ∆f /Rs deve ser múltipla de 0.5 a fim de manter a
ortogonalidade das frequências. O valor de SNR vai de 0 dB a
20 dB, visto que para valores acima deste limite as estatı́sticas
variam pouco e abaixo deste limite a separação entre as classes
se torna excessivamente complexa.
A Fig. 3 apresenta as estatı́sticas consideradas para uma
SNR de 10 dB para as modulações consideradas, indicando o
tipo de pulso, fator de roll-off α e razão β. Observa-se que,
em altas SNRs, a região de decisão permanece simples ao se
considerar diferentes pulsos e parâmetros.
Observou-se que o modelo treinado nesta faixa de SNRs não
é capaz de prever corretamente o comportamento dos atributos
para SNRs extremamente elevadas, mas, como já citado, os
atributos variam pouco acima de 20 dB. Desta forma, na
prática, SNRs estimadas superiores a 20 dB são truncadas.
V. S IMULAÇ ÕES E RESULTADOS
A fim de validar o algoritmo, foram realizados testes de
simulação para o estimador de SNR e para o classificador.
Além disso, o classificador foi validado experimentalmente
utilizando plataformas de rádio definido por software.
Todos os testes foram realizados utilizando os parâmetros
B/fs = 1/8 e N = 100 · 103 .
A. Resultados do estimador de SNR
Para realizar os testes com o estimador de SNR, utilizaramse modulações PSK com pulso RRC e α = 1 e modulações

Taxa de erro aproximada em função da SNR.

FSK com β = 2. Observou-se que o resultado independia da
modulação, então este é apresentado apenas para sinais BPSK.
O estimador apresentou resultados adequados na faixa de SNR
considerada, de 0 dB a 20 dB. O erro aumenta conforme a
SNR diminui, com o pior caso em 0 dB apresentando 98%
dos valores da SNR estimada entre -0.6 e 0.3. Para todas as
SNRs, o valor esperado da SNR estimada é inferior ao valor
real da SNR. Além disso, as distribuições da SNR estimada
são assimétricas, havendo uma probabilidade maior de valores
abaixo da média do que acima da média.
Ao se avaliar os resultados em função de f∆,c , observou-se
f
que o desempenho se manteve constante enquanto ∆,c
B ≤ 0.5
f
e decai rapidamente a partir de ∆,c
=
0.7.
B
B. Resultados em função da SNR
Neste teste, para cada SNR foram geradas 450 · 103
classificações por modulação. A Fig. 4 apresenta a taxa de
erro média para as modulações PSK e FSK em função da
SNR. Os resultados são apresentados de acordo com a classe
(PSK ou FSK) a fim de simplificar a figura. Observa-se que é
possı́vel obter resultados adequados mesmo em baixas SNRs
e sem necessidade de estimação de Rs . Acima de 4 dB, não
foram observados erros para este número de realizações.
É interessante notar, no entanto, que a estimação ou o
conhecimento a priori da taxa de sı́mbolos Rs melhoraria
o desempenho do sistema em baixas SNRs. Por exemplo,
para uma SNR de 0 dB, há sobreposição de regiões para
modulações com taxas de sı́mbolos distintas, como apresentado na Fig. 5. Note que há duas situações em que há
modulações próximas. A primeira é com sinais 4-FSK e 8FSK com β = 2 próximos de sinais QPSK e 8-PSK com
α = 0, quando a taxa de sı́mbolos dos FSK é cinco vezes
menor que a taxa de sı́mbolos dos PSKs. A segunda situação
é a modulação 2-FSK com β = 1 e QPSK com α = 1, em
que a taxa de sı́mbolos do QPSK é 1.5 vezes maior que a do
2-FSK.
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não exaustiva, utilizou-se um QPSK com α = 0 e um 2FSK com β = 1, sinais que em baixas SNRs estão mais
próximos da fronteira de decisão, próximos ao 8-FSK β = 2
e QPSK com α = 1, respectivamente. Foram transmitidos
um total de 400 quadros de 100 · 103 amostras. Durante a
transmissão, o ganho do transmissor foi alterado a cada 100
quadros transmitidos. As SNRs estimadas variaram de 0 dB a
20 dB, com concentração em torno de 10 dB. Foi observada
interferência na recepção, devido a imperfeições do sistema,
além de variação do canal no tempo. Ainda assim, para a
modulação 2-FSK, a taxa de acerto foi de 99.25%, enquanto
para a QPSK a taxa de acerto foi de 99.5%.
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Fig. 5. Quarto momento e curtose da frequência instantânea para SNR = 0 dB.

Além disso, o problema é heterogêneo, visto que em baixas
SNRs a região de decisão é mais complexa do que para altas
SNRs, como pode ser observado comparando a Fig. 3 com a
Fig. 5. Desta forma, o mesmo par de parâmetros C e γ que
gera uma região adequada para baixas SNRs causa overfittting
em altas SNRs. Do contrário, um par de parâmetros que gere
uma região adequada para altas SNRs resulta numa região com
underfitting em SNRs mais baixas. Uma solução possı́vel é
o treinamento de um modelo diferente para diferentes faixas
de SNR, no entanto, esta solução implica em uma maior
complexidade do sistema e foi evitada neste trabalho.
C. Robustez do sistema a f∆,c
Dado que as estatı́sticas utilizadas são em relação a média
e o desvio de frequência de portadora é uma adição de média
à distribuição da frequência instantânea, espera-se que este
desvio não afete o resultado enquanto seu valor estiver dentro
do limite considerado. Para verificar esta hipótese, foram
realizados testes com o desvio de frequência igual a B/4 e
igual a B/2. Para ambos os casos, foram realizadas 450 · 103
classificações para cada classe. Para B/4, o desempenho se
manteve igual à situação sem desvio de frequência, confirmando a robustez do método. Por outro lado, para B/2, o
desempenho para sinais FSK deteriorou-se consideravelmente,
com apenas 50% de taxa de acerto. Embora para sinais
PSK a taxa de acerto tenha sido de 100%. Analisando o
comportamento dos sinais nesta situação, observou-se que
parte considerável da informação dos sinais FSK está presente
próxima à frequência de corte do filtro, distorcendo o sinal e
causando a taxa de erro elevada.
D. Resultados práticos
Para testes práticos, utilizou-se uma USRP como transmissor e um RTL-SDR como receptor. A fim de validar de forma

VI. C ONCLUS ÕES
Este trabalho apresentou um método de classificação que
separa modulações PSK de modulações FSK, utilizando a
diferença entre as distribuições de frequência instantânea
destas modulações, quantificando esta diferença através de
estatı́sticas de ordem superior. Mesmo treinando um modelo
genérico, sem estimar parâmetros da modulação, e usando uma
base de dados gerada em simulação para o treinamento, o classificador ainda obteve resultados adequados em situações reais.
Trabalhos futuros podem explorar a utilização destes
parâmetros junto à estimação da taxa de sı́mbolos e a
classificação utilizando um chaveamento entre modelos dependendo da SNR.
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Sinc Exponential ISI-Free Pulse with Better
Performance
Cesar A. Azurdia-Meza1 , Ismael Soto2 , Shaharyar Kamal3

Abstract— In this manuscript, the sinc exponential pulse (SEP)
is evaluated at the transmitter and receiver side by using
different metrics. The impulse response of the SEP is derived,
analysed, and compared with the traditional RC pulse. The
SEP is characterized by introducing two new design parameters,
adding degrees of freedom to optimize the pulse for a certain
transmission scheme and roll-off factor. The SEP is optimized
via numerical simulations to diminish the bit error rate (BER)
in the presence of symbol timing errors. Eye diagrams are
used to visually evaluate the sensitivity of the communication
system due to intersymbol interference (ISI). In general, the SEP
outperforms other existing pulses in terms of BER, evaluated for
different symbol timing-errors and roll-off factors.
Keywords— Bit error rate (BER), intersymbol interference
(ISI), sinc exponential pulse (SEP), symbol-timing errors.

I. I NTRODUCTION
The design of intersymbol free (ISI-free) band limited
signals was a problem considered by Nyquist [1], [2]. Nyquist
ﬁrst criterion (Nyquist-I) guarantees that a sequence of pulses,
sampled at uniformly and optimum spaced instants, will
be ISI-free. Additionally to the ISI-free requirement, pulse
shaping ﬁlters must possess low sensitivity to timing errors.
In practical receivers, the presence of timing sampling errors
causes the actual sampling points to deviate from the optimal
ones; hence, symbol timing jitter is produced and the bit
error rate (BER) increases. Therefore, the tails of the impulse
response must decay rapidly outside the pulse interval in order
to eliminate the undesired effects of time sampling errors in
the adjacent pulses [2]–[4].
To address the prior concerns, several Nyquist-I pulses have
been proposed. The most popular ISI-free Nyquist-I pulse for
distortion-less transmissions is the traditional raised cosine
(RC) pulse [1], [2]. The RC pulse has been proposed by
the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) as the pulse
shaping ﬁlter to be implemented at the user equipment (UE)
and at the base station (BS), for transmission and reception
[5], [6]. Besides the RC pulse, other Nyquist-I pulses with
lower BER values and wider eye openings have been proposed.
In [1], the authors proposed several families of Nyquist-I
pulses by using a parametric approach, adding more degrees
of freedom in the design of ISI-free pulses. Further, the
proposed pulses in [1] subsume previous ISI-free pulses as
special cases, such as the RC pulse, among others. In [7],

a family of ISI-free polynomial pulses is derived, whereas
in [8] new families of Nyquist-I pulses are proposed using
a linear combination of two polynomial pulses. Other ISIfree linear combination pulses have also been proposed in [2]
and [9]. A novel family of ISI-free pulses with senary piecewise polynomial frequency characteristic is proposed in [10],
whereas in [11] a new parametric family of Nyquist ISI-free
pulses was proposed, denoted as piecewise ﬂipped-exponential
(PFE) pulse. All of the previous families of ISI-free pulses
are characterized by having additional variables to the roll-off
factor; therefore, adding supplementary degrees of freedom in
the design.
The main objective of this manuscript is to evaluate the
performance of the sinc exponential pulse (SEP) in baseband
digital communication systems. The SEP was originally derived and sub-optimized to enhance the performance of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based systems
[12]. SEP is the product between an exponential expression
and the modiﬁed similar raised cosine (SRC) pulse. The SRC
was initially derived in [1] and modiﬁed in [12]. The suboptimum SEP was designed to reduce inter-carrier interference
(ICI) power and peak-to-average power ratio (PAPR), which
are considered the major weaknesses in OFDM-based systems.
In this manuscript, the SEP will be optimized numerically to
diminish the bit error rate (BER) in the presence of symboltiming errors. The performance of the sub-optimum SEP will
be evaluated and compared with other recently proposed pulses
for various roll-off factors, and symbol timing errors. Further,
the eye diagram of the SEP will be evaluated and compared
with the traditional RC pulse.
II. ISI-F REE S INC E XPONENTIAL P ULSE
Nyquist ﬁrst criterion for distortion-less transmissions
within a bandlimited channel is deﬁned as follows in the time
domain [1], [2]

1, n = 0
,
(1)
h (nT ) =
0, n = ±1, ±2, ±3, ±4, . . .
where h(t) is the impulse response of the system, and T is the
symbol period. Whereas in the frequency domain, the Fourier
transform of (1) is given as follows
1
T
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m=+∞



m
H f+
= 1,
T
m=−∞

(2)

where H(f ) is the Fourier transform of h(t). The symbol
repetition rate is given by T = 1/2B for a bandwidth
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Fig. 1.
Impulse response of the SEP and the RC pulse for an excess
bandwidth α = 0.35.

Fig. 2. Frequency response of the SEP and the RC pulse for an excess
bandwidth α = 0.35.

B > 0. Whereas the excess bandwidth of an ISI-free pulse
is determined by the roll-off factor, deﬁned for 0 ≤ α ≤ 1.
The SEP is characterized by a new design parameters. This
new variable provides additional degrees of freedom in order
to optimize the pulse for a certain task, technology, and roll-off
factor. SEP is the product between an exponential expression
and a modiﬁed version of the similar raised-cosine (SRC)
pulse. The SRC was initially derived in [1] and modiﬁed in
[12] by adding a new variable in the sinc function as follows

where β is a new variable deﬁned for all real numbers, while τ
is the normalized time (τ = t/T ). The newly introduced β is
used to control the phase of the sinc function. The SRC pulse,
given in (3), is multiplied with an exponential expression. The
exponential expression introduces a new variable. The explicit
time-domain expression of the SEP is given as follows

It can be seen that the impulse response of the sub-optimum
SEP has smaller relative magnitudes in its sidelobes compared
to the traditional RC pulse. Further, it can be seen that the
impulse response of the SEP decays rapidly. The trend is
the same for other roll-off factors and values of β and γ.
Consequently, robustness against ISI, a larger eye opening,
and smaller PAPR are expected by implementing the SEP in
single carrier systems [9], [13], [14]. The prior implies that
the undesired effects of jitter will be diminished, and the suboptimum SEP will be less sensitive to timing-sampling errors,
resulting in a lower BER [1], [2], [7], [8].
The frequency response of the SEP and the traditional RC
pulse are plotted in Fig. 2 for a roll-off factor equal to 0.35.
It can bee seen from the frequency response that the SEP
will introduce additional out-of-band radiation compared to
the RC pulse. The trend is the same for other roll-off factors
and values of β and γ. Therefore, a trade-off between BER
reduction and out-of-band radiation exists.

2
h(t)SEP = e{−γ(t/T ) } × h(t)SRC ,

III. P ERFORMANCE E VALUATION

h(t)SRC =

sin (βt/T ) 1 − 2 cos (απt/T )
,
×
2
(βt/T )
(3αt/T ) − 1

(3)

(4)

where γ is a new design parameter deﬁned for all real
numbers. The variable γ provides an extra degree of freedom
in the exponential expression. The family of pulses deﬁned
in (4), evaluated for t = 0, and for any value of α, β, and
γ is always equal to one. Additionally, the SEP, evaluated
for n = ±1, ±2, ±3, ±4, . . ., and for any value of α, β, and
γ, is always equal to zero. Therefore, the family of pulses
described in (4) fulﬁlls Nyquist’s ISI-free criterion, previously
described in (1). The even frequency-responde of the SEP
can be described in terms of the parametric family of pulses
deﬁned in [1]. Throughout extensive numerical simulations,
the sub-optimum SEP for BER reduction in the presence of
time-sampling errors was determined for β = 1 and γ = 1.8.
Therefore, in the rest of this manuscript we will evaluate the
SEP using β = 1 and γ = 1.8. In general, there is an optimum
β and γ for every roll-off factor and transmission scheme,
although it might not be unique.
The impulse response of the SEP and the traditional RC
pulse are plotted in Fig. 1 with a roll-off factor equal to
0.35, which is a roll-off factor commonly used in literature.

In this section the performance of the SEP is evaluated
by using several practical tools. One of the tools used to
analyse the performance of the SEP is the eye diagram.
The eye diagram is a technique used to visually evaluate
the susceptibility of the transmitted symbols to ISI. The eye
diagrams were generated by superimposing 104 individual
binary antipodal signalling sequences, and by inserting two
consecutive symbol periods. Binary phase shift keying (BPSK)
was the binary antipodal digital modulation used. In Fig. 3
we plotted the ﬁrst 200 samples taken from the transmitted
random antipodal signal, as well as the SEP pulse shape
ﬁltering. The eye diagram of the SEP and RC pulse with α
equal to 0.35 are plotted in Figs. 4 and 5, respectively. The
SEP exhibits a much wider eye opening than the RC pulse;
therefore, a lower BER is expected for the SEP because it
deals much better with timing jitter. The trend seen in Figs.
4 and 5 is the same for other roll-off factors and values of β
and γ.
The last step of the evaluation process involves the calculation of the BER in the presence of time sampling errors
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TABLE I

1

S YSTEM SIMULATION PARAMETERS
Parameter
Symbol timing errors
Roll-off factor
M
Tf
Interfering Symbols
Channel
Digital Modulation
Signal-to-noise ratio

Amplitude

0.5

0

−0.5

−1
0
Fig. 3.

Pulse Shaping Filtering SEP
Antipode symbols
50

100

Sample

150

of time-sampling errors. Let η represent the symbol timing
error. If the probability density function of the symbol timing
error is deﬁned as f (η), then the expected error probability
due to ISI is deﬁned as [15]

E [Pe ] = Pe (η)f (η) dη,
(5)

200

SEP pulse shaping ﬁltering for an excess bandwidth α = 0.35.

1

where Pe (η) is the error probability to ISI for a certain
Nyquist-I pulse. For the case of additive white Gaussian
noise (AWGN) in the channel and BPSK binary antipodal
signalling, the error probability to ISI can be evaluated using
the following truncated Fourier series [15]

Amplitude

0.5

0

Pe (η) = 12 − π2

M

exp(−m2 w2 /2) sin(mwg0 )
×
m

0.5

−1
−1

Fig. 4.

m=1
m=odd

−0.5

0

t/T

0.5

1

Eye diagram of the SEP pulse for an excess bandwidth α = 0.35.

1.5

Amplitude

1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−1
Fig. 5.

Value
t/T = ±0.05, ±0.10, ±0.20
α = 0.25, 0.35, 0.5
100
1
210
AWGN
BPSK
15 dB

−0.5

0

t/T

0.5

1

Eye diagram of the RC pulse for an excess bandwidth α = 0.35.

and different roll-off factors. The BER is without a doubt the
most important metric of performance because it considers
the effects of noise, synchronization, and noise. To evaluate
the BER of the sub-optimum SEP in the presence of timesampling errors, the truncated Fourier series proposed in [15]
is used. The method proposed in [15] is the de facto technique
used to measure the BER of a Nyquist-I pulse in the presence

N2

cos (mwgk ) .

k=N1
k=0

(6)

In (6), w = 2π/Tf is the period used in the series, M represents the number of coefﬁcients used in the truncated Fourier
series, while N1 and N2 indicate the number of interfering
symbols before and after the transmitted symbol, respectively.
In the expression gk = p (kT + η), p(t) is the ISI-free pulse
evaluated. The parameters used to make the truncated Fourier
series converge comply with the parameters used in previously
reported manuscripts [3], [4], [8], [11]. These parameters are
given in Table I. The BER in the presence of time-sampling
errors was determined for the sub-optimum SEP, RC, as well
as other recently proposed pulses. The families of Nyquist-I
pulses proposed in [8] (r(t), q(t), and v(t)) are one of the
newest families of pulses found in the literature. Further, the
recently proposed PFE [11] is also evaluated, as well as the
improved parametric linear combination pulse (IPLCP) [3],
and the sinc parametric linear combination pulse (SPLCP) [4].
To the authors best knowledge, the SPLCP, IPLCP, and the
PFE are the pulses with the best BER performance found in
the literature. A signal-to-noise ratio (SNR) of 15 dB was used,
while 210 equally distributed interfering symbols (before and
after the evaluated symbol) were generated.
The obtained results are tabulated in Table II. Note that in
general the sub-optimum SEP has the smallest error rates, for
different roll-off factors and timing offsets, compared to the
RC, the pulses proposed in [8] (r(t), q(t), and v(t)), the PFE
[11], as well as the IPLCP. This behaviour is consistent with
the wider eye opening of the SEP. The SEP outperforms the
SPLCP in terms of BER reduction for symbol timing errors
t/T = ±0.05, ±0.10, but the SPLCP performs better than the
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SEP for t/T = ±0.20. It can be seen that by increasing the
value of the time-sampling error, for a ﬁxed excess bandwidth
α, the BER increases. Further, for a ﬁxed sampling time error,
a larger BER is obtained with a smaller roll-off factor.

ﬁnancial support of the project CORFO, Grant No. 14IDL229919.
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B IT E RROR P ROBABILITY FOR 210 I NTERFERING S YMBOLS AND
SNR= 15dB
α

0.25

0.35

0.50

Pulse
RC
r(t)
q(t)
v(t)
IPLCP
PFE
SPLCP
SEP
RC
r(t)
q(t)
v(t)
IPLCP
PFE
SPLCP
SEP
RC
r(t)
q(t)
v(t)
IPLCP
PFE
SPLCP
SEP

t/T = 0.05
8.2189e-08
4.8482e-08
3.7570e-08
4.5112e-08
1.5232e-08
4.5110e-08
1.3870e-08
1.3277e-08
6.0829e-08
3.2163e-08
3.0673e-08
3.1586e-08
1.4476e-08
3.0130e-08
1.3380e-08
1.3248e-08
3.9728e-08
2.0147e-08
2.0718e-08
1.9166e-08
1.3437e-08
1.8921e-08
1.2867e-08
1.3208e-08

t/T = 0.10
2.8184e-06
8.9851e-07
5.2618e-07
8.1936e-07
5.8295e-08
7.9603e-07
4.4260e-08
3.8132e-08
1.3972e-06
3.7754e-07
3.5492e-07
3.5674e-07
5.0372e-08
3.3720e-08
3.9432e-07
3.7792e-08
5.4893e-07
1.3248e-07
1.4907e-07
1.2175e-07
3.9955e-08
1.1615e-07
3.4079e-08
3.7288e-08

t/T = 0.20
9.7472e-04
2.2072e-04
1.0717e-04
2.0823e-04
3.7486e-06
1.9140e-04
1.9452e-06
1.9425e-06
3.9081e-04
6.7204e-05
6.5561e-05
6.1072e-05
3.0138e-06
5.6450e-05
2.0438e-06
1.9087e-06
1.0022e-04
1.6136e-05
1.6818e-05
1.7891e-05
2.0958e-06
1.3072e-05
1.5437e-06
1.8538e-06

IV. C ONCLUSIONS
In this manuscript the SEP was optimized numerically to
diminish BER in the presence of time sampling errors. The
evaluated pulse possesses a wider eye opening compared to
the traditional RC pulse. The sub-optimum SEP pulse was
determined for β = 1 and γ = 1.8. In general there is an
optimum β and γ for every roll-off factor and transmission
scheme, although it might not be unique. Overall the SEP
generates smaller BER values compared to those of the other
evaluated pulses. The latter was validated with different timing
offsets and roll-off factors.
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Simultaneous Detection and Parallel Interference
Cancellation in GFDM for 5G
Juan Pablo Mayoral Arteaga, Rodrigo Pereira David and Raimundo Sampaio Neto

Abstract— The generalized frequency division multiplexing
transmission technique (GFDM), is being discussed as a candidate
waveform for the fifth generation wireless communication system
(5G). Since it only uses one cyclic prefix (CP) per group of
symbols instead of one CP per symbol, the GFDM technique
is more spectrally efficient than the traditional OFDM systems.
In this work we propose a low complexity detection scheme
for GFDM where a matched filter (MF) detection is used in
conjunction with the parallel interference cancellation technique
(PIC). In addition to reducing the complexity of the receiver, the
proposed scheme incorporates a strategy to dynamically limit
the number of iterations of the PIC. Performance results are
presented in terms of information symbol error rate (SER).
Keywords— GFDM vs OFDM, signal generation, Matched
Filter detection, Parallel Interference Cancellation technique,
performance, 5G.

I. I NTRODUCTION
Mobile communications networks are experiencing a substantial increase in data traffic due to the several emerging
applications, such as Machine-to-Machine communications
(M2M), Internet of Things (IoT), Tactile Internet [1], [2] as
well as novel broadband services like ultra High-DefinitionVideo-Streaming and augmented reality applications [3], [4].
It is expected that this huge data exchange will continue to
increase in the next few decades leading representatives of
industry and academia to look into the technological developments towards the next generation of mobile communications
(5G) [4].
There is widespread agreement that 5G systems will have
to rely on technologies that can offer a substantial increase
in transmission capacity [5], through a combination of innovative techniques involving different network layers, without
significant increase in bandwidth, and energy consumption [4].
In the physical layer, OFDM transmission system is currently a solution widely used in the 4G-LTE (Long Term
Evolution) system, mainly due to its robustness against multipath channels and their relative simplicity of implementation
based on the Fast Fourier transform (FFT) algorithm [1].
However, the OFDM transmission has some disadvantages
such as limited spectral efficiency as a result of the need for
a Cyclic Prefix band-guard (CP), intrinsic elevated side lobes
that increase the Out-of-Band emission level (OOB), as well
as the need for a high level of synchronization in order to
maintain the orthogonality between OFDM subcarriers [5].
These factors are especially sensitives in some application
scenarios predicted for the 5G such for instance the low
power consumption demands in M2M communications turns
unaffordable the strict synchronization required to keep the

orthogonality between the OFDM subcarriers. In others applications such as Tactile Internet and vehicular communications
(V2V) which require short bursts of data, the OFDM systems
with one CP per symbol have low spectral efficiency.
Therefore, some alternative non-orthogonal multi-carrier
waveforms possessing larger spectral efficiency and lower
synchronizations requirements are being considered for 5G
system [5], [6].
Among these waveforms, one that is receiving increasing
attention in the literature is the GFDM. One of the main
advantages of GFDM is its larger spectral efficiency comparing
to that of the CP-OFDM because it uses only one CP per
transmitted group of symbols instead of a CP per transmitted
symbol as in the CP-OFDM. In the GFDM different filter
impulse responses can be used to filter the subcarriers and thus
reducing level of the OOB emissions. In addition, GFDM has
robustness for synchronization errors [1].
In spite of aforementioned advantages, the GFDM system
exhibits intrinsic interference between its subcarriers unlike
CP-OFDM systems which has orthogonal subcarriers. For
this reason, the development of interference cancellation techniques is critical. Specifically, the non-orthogonality between
the waveforms used in GFDM makes imperative the development of detection algorithms with jointly suppression of inter
carrier interference (ICI).
Detection schemes that employ Serial Interference Cancellation (SIC) strategies were proposed in [7], [8] in order to
eliminate ICI in GFDM transmission systems. In these works
a Zero Forcing (ZF) channel equalization is employed previously to the detection scheme, which requires the inversion
of the channel matrix. This increases the complexity of the
receiver especially for large receiving block of symbols.
The proposed detection scheme of this work employs
Matched Filter (MF) equalization, which does not require the
inversion of the channel matrix, in conjunction with the PIC
technique. In addition, to reduce the number of operations
required for detection, a strategy is developed to dynamically
set the number of PIC iterations in each detection.
The remaining sections of this document are organized as
follows: Section II, introduces a matrix model representing the
signal vectors transmitted in the GFDM system. As in the case
of OFDM systems, the model is adequate and convenient for
examining possible detection techniques. Section III, presents
the proposed detection scheme to be used in GFDM systems.
Numerical results obtained from computer simulations, including comparisons with the OFDM systems are presented in
Section IV. Section V, gives some conclusions.
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Fig. 1. (a), configuration of a data set in a CP-OFDM system. (b), configuration of a data set in a GFDM system.

II. GFDM S YSTEM D ISCRETE M ODEL
The main difference between the GFDM and CP-OFDM
transmission techniques is that in the GFDM system the CP
precedes a block of MN information symbols, transmitted
using M time-slots and N subcarriers, while the CP-OFDM
system uses one CP per block of N information symbols,
transmitted by N subcarriers. As a consequence the throughput
in the GFDM system is higher than that in the CP-OFDM
system, thus implying higher spectral efficiency. However,
since the GFDM subcarriers are not orthogonal then, unlike
CP-OFDM, ICI-type interference arises. Hence, the proper
choice of the GFDM formating pulse shape is critical to
limiting the ICI phenomenon and the OOB emissions.
A schematic illustration of the data sets for the two systems
is shown in Figure 1.
Following the development in [9], in order to generate the
GFDM signal vector, we first consider the vectors x[m], m =
0, 1, 2, · · · , M , of dimension MN as indicated in (1). The signal vector to be transmitted, x, is obtained by adding circularly
shifted versions of x[m], with period mN, as indicated in (2).

(1)
, p = WH
x[m] = p
WH
MN c1 ,
MN se [m]
x=

M
−1
X
m=0

ura 1.1: Ac
DM. Abaix where the symbol

circshift (x[m], mN)

,

(2)

(1), requires only a N point iDFT and one point-wise vector
product, as follows [9]
 H

WN s[m]
WH

 N s[m]
x[m] = p 
(5)
 .
..


.
WH
N s[m]

Although the vector x can be efficiently generated according
to (2) and (5), it is convenient to express the vector x in a
way similar to the known model used in the CP-OFDM signal
representation. This matrix model is useful for the definition
and analysis of possible detection methods for the GFDM
system. To this, we define D = Diag(p), where Diag(p) is the
diagonal matrix that contains in its main diagonal the vector
p, and express the vector x[m] in (5) as follows
 
IN
IN 
 
x[m] = D  .  WH
s[m] = Ys[m] ,
(6)
 ..  N
IN

where IN , represents a size N identity matrix and the matrix
Y is defined by
(7)
Y = DIWH
N ,

T
with I = IN IN · · · IN . Thus an alternative way to
represent the vector x in (2), is given by
x=

M
−1
X
m=0

CmN x[m] =

M
−1
X

CmN Ys[m] ,

(8)

m=0

where the matrix CmN is such that its multiplication by a size
MN vector is equivalent to performing mN circular shifts on
that vector (CmN = Cm
N ). Then, by rewriting (8) in matrix
form and taking (6) into account, we arrive at


s[0]
i  s[1] 
h


x = Y CN Y C2N Y · · · C(M−1)
 . (9)
Y 
..
N


.
{z
}
|
B
s[M − 1]
|
{z
}

denotes point-wise product, WH
MN , represents MN point iDFT and se [m] (m = 0, 1, · · · , M −
1), is an expanded version of the vector s[m] =

T
s0 [m] s1 [m] · · · sN−1 [m] , given by:
sa

T
se [m] = s0 [m] ZM−1 s1 [m] ZM−1 · · · sN−1 [m] ZM−1 , (3) Thus, the signal vector x in the GFDM system can be
represented as a multiplication of a (MN×MN) matrix by the
with ZM−1 , denoting a vector of zeros of size (M − 1). Also
size MN vector of information symbols, as
H
in (4) the discrete formating pulse p = WMN c1 , where

T
x = Bsa ,
(10)
c1 = c0 c1 · · · cC−1 0 · · · 0 cC−1 cC−2 · · · c1
(4)
where sa , is the vector that stacks the M vectors of N symbols
corresponds to the discrete spectrum of the discrete pulse p. organized in the GFDM information package as shown in the
The choice of coefficients ck , k ∈ [0, C − 1], is part of the example of Figure 1 (b). Figure 2 illustrates the components
design of the formating pulse on which the performance of of the matrix B for a particular choice of parameters.
the system depends heavily. Here we have used the set of
coefficients suggested in [10] and [11]. It is important to note
that the computational complexity of (1) is determined by III. J OINT D ETECTION AND S UBCARRIER I NTERFERENCE
C ANCELLATION IN THE GFDM T RANSMISSION S YSTEM
the iDFT of the vector se [m]. However, taking into account
the expanded structure of se [m], it can be verified that the
In this section the MF detection method for GFDM systems
product WH
s
[m],
can
be
obtained
by
stacking
M
repetitions
is
presented.
In addition, a preliminary analysis of the parallel
MN e
of the product WH
s[m].
That
is,
the
generation
of
x[m]
in
interference
cancellation
method, PIC, is performed.
N
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TABLE I
S ET OF C OEFFICIENTS U SED IN THE G ENERATION OF P
c0
1,000000

c1
-0,999381

c2
0,978386

c3
-0,843901

c4
0,536499

c5
-0,206789

c6
0,035185

B. MF-PIC Detector with Stop Strategy Based on the ML
Metric

Fig. 2. Elements of the B Matrix for the parameters: M = 6 symbols, N = 6
subcarriers. The coefficients used in 4 are the ones in Table I.

A. MF Detection in the GFDM System
A model for the transmitted signal is conveniently expressed
in matrix form by (10) as x = Bsa . Thus, the transmission/reception process occurs as follows: after addition of the
CP, with a length of G samples, the complex components of
the resulting vector of dimension MN + G, where G ≤ MN,
are sent at a rate Rs , using a phase and quadrature type
of transmission and a transmission pulse gt (t), through a
multipath channel. At reception, after demodulation, filtering
by a detection filter matched to gt (t), and sampling at the
symbol rate Rs , a vector containing the MN + G samples
is obtained. After CP removal the received vector can be
expressed in the matrix form as
r = Asa + n ,

A = HB ,

(11)

where r is the received signal vector of dimension MN, H is a
circulant (MN×MN) matrix related to the multipath channel1 .
The components of the symbol vector sa have variance σs2 =
E[|si |2 ] = Es and n is the vector that contains the samples
of the noise present in the receiver after filtering by detection
filter with covariance matrix given by Kn = E[nnH ] = N0 I,
being N20 the power spectral density level of the AWGN noise
at the input of the receiver.
An MF operation is then applied to the received vector r,
resulting in the signal
rMF = AH r = AH Asa + nMF

,

(12)

where nMF = AH n and AH = BH HH . An estimate of the
symbol vector can be obtained from (12), by means of
ŝa = Q(rMF ) ,

In this section the MF-PIC method is presented. This interference cancellation method is alternative to methods already
considered for the GFDM system in which the formatting
pulses Raised Cosine (RC) and Root Raised Cosine (RRC)
are used [7], [12]. The related matrices obtained in those
cases have higher concentration of energy outside the main
diagonal, thus, resulting in a higher level of interference. The
proposed MF-PIC for simultaneous detection and cancellation
of interference in the GFDM system proposed here proves to
be adequate because it is flexible and adaptable to various
GFDM data packet configurations (different values of M and
N).
The MF-PIC method generates successive estimates of sa
by means of


(k)
ŝ(k)
a =Q z

where



z(k) = AH r − AH A ŝ(k−1)
a
0

1 The first column of H contains the zero-padded discrete equivalent lowpass impulse response of the multipath channel. It is assumed that the
length L of this impulse response does not exceed the length G of the CP
(L − 1 ≤ G ≤ MN).

,

k = 1, 2, . . . (15)



and AH A , corresponds to the matrix AH A, with zeros in
0
its main diagonal.
By means of the recursion in (14) and (15), estimates of the
symbols are generated sequentially up to a maximum number,
K, of iterations. It should be emphasized here that due to the
possible propagation of errors it is not guaranteed that the
quality of the estimates improves with the number of iterations.
Taking this fact into consideration, in the procedure proposed
here the process can be interrupted in the k-th iteration (1 ≤
k ≤ K) depending on the quality of the estimate generated.
Here, this quality was measured by the Maximum Likelihood
(ML) metric, which in the present case corresponds to the
Minimum Distance (MD) metric, where the distance measure
given by:
2
D(x) = kr − Axk
,
(16)
Thus, whenever there
a reduction
in the quality of a given
 is 

(k)
(k−1)
estimate, that is, D ŝa
> D ŝa
, the estimate ŝ(k−1)
a
is adopted as the final estimate. The detection procedure is
summarized in the pseudo-code illustrated in Figure (3).

(13)

where the function Q(·) maps each component of the vector
rMF into the nearest symbol belonging to the signal constellation of the modulation employed in the system.

(14)

,

IV. S IMULATION R ESULTS
The following curves illustrate the performance of the
proposed GFDM system when BPSK modulation is adopted
and recursive MF-PIC is applied, the performance results
are compared to those obtained with a CP-OFDM system
using the usual ZF equalization in the frequency domain.
The coefficients suggested in [11] for the construction of the
formating pulse p are shown in Table I.
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Data: First estimate of the GFDM symbols ŝ(0)
a
Result: Final estimate of the GFDM symbols (ŝaf )
START
 
do D ŝ(0) % Performs the MD0 metric
do Saves MD0
for k = 1, 2, . . . , K do
Performs the PIC, (15)
Q(·) Estimate the symbols, (14)
(k)
Save
 the
 estimate ŝa
(k)
D ŝa
% Performs the MDk metric

% Compare the saved metric with the present metric
if MDk > MDk−1 then
Stops the process and provides the estimate ŝaf = ŝ(k−1)
a
end
end
Provides the estimate ŝaf = ŝ(K)
a
END

Fig. 3. Algorithm for signal detection in the GFDM system using the MF-PIC
technique
and the ML metric.
5.2
Detector ZF com PIC Recursivo e Escolha da Última Estimativa Gerada
que Precede um Aumento na TABLE
MétricaIIMD
C HANNEL M ODELS
Vale ressaltar que o detector ZF com PIC recursivo pode ser aplicado diretamente
no sistema descrito Discrete
na Subseção
5.1.3.
É estudada esta
configuração
Channel
impulse
response
Delay
porque,AWGN
como visto no Capı́tulo 3, mesmo
sendo
mais complexo0na sua impleh
=
1
0


−i
mentação.
O detetor
ZF fornece
melhor
L−1 primeira estimativaLdentre
Multipath
Channel
h0i =a 10
− 1 os deteci=1,2,··· ,L−1
tores estudados, assim é interessante observar o desempenho final do sistema
quando o PIC recursivo é aplicado com a estratégia (c) de parada e decisão,
que tem uma menor complexidade dentre as três propostas. O procedimento
In the simulations the impulse response of the multipath
é o mesmo que o indicado pelo Algorı́tmo 3, com a primeira
estimativa que
channel
is normalized to unitary energy (khk2 = 1), h = khh00 k ,
alimenta o PIC obtida por meio do detector ZF.

and the length of the CP guard band is given by G = L−1. The
multipath channel model used and the simulation parameters
5.3summarized in the tables II and III.
are
Resultados de Simulações
Figure 4, illustrates the information symbol error rate (SER)
performance
of éthe
considered
systems
when operating
in theda
Nesta seção
analisado
o desempenho
do sistema
GFDM em termos
AWGN
channel.
It candebe
observed(SER),
that frente
the GFDM
taxa de erro
por sı́mbolo
transmissão
à relaçãoMF-PIC
sinal ruı́do
performance is very close to that of the CP-OFDM system.
We recall that both systems use 8-point iDFTs, and therefore
they have a similar complexity concerning signal generation.
In the multipath channel case with L = 2 coefficients,
Figure 5, the MF-PIC detector required at most 4 iterations,
with 1,75 as the average number of iterations, in order to reach
the performance of the CP-OFDM system.
The results in Figure 6, indicate that with the MF-PIC
detector the GFDM system outperforms the CP-OFDM when
the two systems operate in a channel with L = 8 multipath
coefficients. The significant advantage of the GFDM system
in terms of spectral efficiency is also evidenced. For the

Fig. 4. SER performance of the GFDM MF-PIC detector in the AWGN
channel (A = B). MG = NG = 8, C = 7, K = 10. Transmission of
8-symbol vectors for the CP-OFDM system. Transmission of 19, 2 × 106
information symbols.

Fig. 5.
SER performance of the GFDM MF-PIC detector in the L =
2 multipath channel (A = HB). MG = NG = 8, C = 7, K = 10.
Transmission of 8-symbol vectors for the CP-OFDM system. Transmission
of 19, 2 × 106 information symbols.

TABLE III
S IMULATED S YSTEM C HARACTERISTICS

Modulation
Time-slots (M)
Subcarriers (N)
Formatting Pulse Coefficients (C)
Channel (L)
Number of bits transmitted

OFDM

GFDM

BPSK
1
8
AWGN, 2, 8
19, 2 × 106

BPSK
8
8
7 (Table I)
AWGN, 2, 8
19, 2 × 106

Fig. 6.
SER performance of the GFDM MF-PIC detector in the L =
8 multipath channel (A = HB). MG = NG = 8, C = 7, K = 10.
Transmission of 8-symbol vectors for the CP-OFDM system. Transmission
of 19, 2 × 106 information symbols.
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TABLE IV
C OMPARISON OF C OMPLEXITY FOR D IFFERENT GFDM T RANSMITTERS
Technique
Direct B array
multiplication
GFDM transmitter
proposed in [13]∗
GFDM transmitter
proposed in [14]

∗

Number of
Complex
Multiplications

Results
M=N=8

Results
M = N = 64

(MN)2

4096

16777216

MN(log2 N +
2log2 M + X)

704

81929

352

143360

224

20480

MN
2 (log2 N

+ M)

GFDM transmitter
MN
2 (log2 N + 4)
used in this work
A typical value for parameter X is 2, [13].

channel with L = 8 coefficients and G = 7, for example,
the spectral efficiency of the CP-OFDM system is ηOF DM =
8 ∼
N
N +G = 8+7 = 0, 533(bits/s/Hz), and for the GFDM system
N
64 ∼
we have ηGF DM = MM
N +G = 64+7 = 0, 901(bits/s/Hz), thus
achieving a spectral efficiency 1,7 times higher than the CPOFDM system.
A direct comparison of the computational complexity of the
GFDM transmitter used in this work with implementations of
the transmitter presented in previous works is illustrated in
Table IV.
V. C ONCLUSIONS
In this work, we have presented and discussed a detection technique employing matched filtering and parallel interference cancellation to be used in GFDM systems. The
matrix model for the GFDM transmitted signals, presented
in Section II, allowed the analysis of MF detector performance. Moreover, we have analyzed the performance of the
proposed method of interference cancellation, which is needed
to minimize the ICI and ISI interference originated by the nonorthogonality of the GFDM subcarriers.
Besides offering a substantially higher gain in terms of
spectral efficiency, especially for large channel delays, we
have verified that the proposed method of detection MF-PIC
for the GFDM systems has a performance, in terms of SER,
almost identical to that of the CP-OFDM in environments with
low channel delays and even superior with higher channel
delays. It is worth noting that, unlike previously suggested
implementations, the proposed method of detection does not
require channel matrix inversions therefore reducing its implementation complexity.
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Estimation of Directed Information to Processes
Assuming Continuous Values with CTW Algorithm
Juliana M. de Assis and Francisco M. de Assis

Abstract— This paper introduces the use of a directed information estimator for discrete-valued processes to continuousvalued processes by previously discretizing the continuous-valued
processes according to three different and generally applicable
methods. The directed information estimator uses context tree
weighting algorithm (CTW). The three discretization methods are
called equidistant, equipopulated and symbolic methods. Simulated results indicate that faster and more conservative results
are found by using few discretization levels with equipopulated
method.
Keywords— Directed information, Causality, Estimation, Discretization.

I. I NTRODUCTION
Introduced by Massey and Marko [1] [2], directed information (DI) is a model-free measure of causality. It has been
recently used in different fields to estimate causal relationships. DI estimation revealed influences in stock markets in
economy [3]. It also has been used to determine neuronal
connections [4] [5] and to determine epileptic onset zone [6]
in neuroscience. DI has been used to determine internet access
influences [7] and to gene networks influences [8], among
other examples in systems presenting causal links.
Despite the fact that DI correctly identifies causal relationships, DI estimation is not trivial. Initially, DI was well
established among processes assuming discrete values, and it
is estimated for finite-alphabet stationary ergodic processes,
either parametrically as in [5] or using the celebrated context
tree weighting algorithm (CTW) [9] as in [3], with Jiao
estimators.
Malladi et al. present extensions of DI definition from
discrete-time, discrete-valued processes to discrete-time,
continuous-valued processes [6]. Malladi et al. also introduce
almost surely convergent estimators for DI between stationary
ergodic continuous-valued Markovian processes, using either
a model-based approach or a data-driven approach.
In this article, we investigate the use of one of Jiao estimators to estimate DI between stationary continuous-valued
processes by previously discretizing the continuous values.
The discretization is performed and analyzed with three different methods. The paper is organized as follows. Section II
establishes notation and terminology. Section III introduces
causality and DI definitions. Section IV introduces briefly
CTW algorithm as also the chosen Jiao estimator used in
the simulations performed here. Section IV also presents the
three methods used to discretize the continuous data. Section
Juliana M. de Assis and Francisco M. de Assis, Department of Electrical
Engineering, Federal University of Campina Grande, Campina Grande -PB,
Brazil, E-mails: juliana.assis@ee.ufcg.edu.br, fmarcos@dee.ufcg.edu.br. This
work was partially supported by CNPq.

V presents the performed simulations and comparisons among
the three methods. Finally, section VI concludes the paper.
II. N OTATION AND T ERMINOLOGY
In this paper, we denote random variables by uppercase
letters, stochastic processes by uppercase bold letters. Subscripts usually denote the outcome’s position in a sequence,
for example, Xn generally indicates the nth output of the
process X. Subscripts also denote the first index considered
in a sequence. Superscripts on a random variable denote
finite length sequences of this random variable, for example,
X2N = {X2 , X3 , . . . , XN }. Throughout this paper, log is base
2, and E(X) indicates the expected value of X.
III. D IRECTED I NFORMATION
One important concept used in this article is the concept
of causality. The sense of causality throughout this paper is
the same given by Norbert Wiener [10], according to which
a random process X causes a random process Y if the
knowledge of the past of X improves the prediction of future
values of Y.
DI between finite continuous-valued time series X N and
N
Y is defined as [6]:
I(X N → Y N ) = h(Y N ) − h(Y N ||X N )

(1)

where
N

h(Y ) =

N
X

h(Yn |Y n−1 )

(2)

n=1

is differential entropy of the sequence Y N [11] and
h(Y N ||X N ) =

N
X

h(Yn |Y n−1 X n )

(3)

n=1

is the causally conditioned differential entropy of sequence
Y N causally conditioned on sequence X N .
When dealing with time series or stochastic processes, one
is usually interested in how DI increases as the sequence
grows, or in its rate - directed information per letter. When
we mention finite time series, the DI rate is defined as [12]:
1
I(X N → Y N ).
(4)
N
Moreover, when we mention stochastic processes, the DI
rate is defined in the limit as N → ∞, when the limit exists:
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IN (X → Y ) =

I∞ (X → Y ) = lim IN (X → Y ).
N →∞

(5)
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DI exhibits some properties when the involved processes are
discrete-valued, which can be extended to the case when the
involved processes are continuous-valued. One property is DI
is always non-negative [6]. Another property is that, differently
than mutual information, DI is generally not symmetric, that is,
I(X N → Y N ) 6= I(Y N → X N ) in general. This constitutes
one important characteristic, since causality is usually directed,
and requires also a directed measure.
Here we also present a property derived for discrete-valued
processes which can easily be extended to continuous-valued
processes: DI is upper bounded by mutual information [12]. To
observe this fact, we write the definition of mutual information
between two finite time series X N and Y N and we rewrite
DI definition to explicit the apparently slight difference among
them two:
N
X
I(X N ; Y N ) =
[h(Y n |Y n−1 ) − h(Y n |Y n−1 X N )]
n=1

(6)
I(X N → Y N ) =

N
X

TABLE I
P ERMUTATION VALUES
Transition
012
021
102
120
201
210

Discretized value
1
2
3
4
5
6

If we choose k = 2, we have the corresponding transitions:
[01 10 10 01 01 10].
Labelling the symbol 01 as 1 and the symbol 10 as 2, we
obtain the following discretized sequence (beginning in index
n = 2):
X̃27 = [1 2 2 1 1 2].
On the other hand, if we choose k = 3 we have the
corresponding transitions:

[h(Y n |Y n−1 ) − h(Y n |Y n−1 X n )]

[120 210 102 012 021].

n=1

(7)
which is the superscript N or n on the X conditioning
in the second entropy term inside the sum. Since conditioning always reduces entropy (even in the differential
case [11]), h(Y n |Y n−1 X N ) is always less than or equal to
h(Y n |Y n−1 X n ), then I(X N ; Y N ) is always greater than or
equal to I(X N → Y N ).
IV. E STIMATION OF D IRECTED I NFORMATION
In this section, we present the DI estimators analyzed in this
paper for continuous processes. These estimators have essentially two major steps in their application: firstly they discretize
the data and secondly they apply one of Jiao estimators [3] to
the discretized processes. Jiao estimators estimate DI between
two finite-alphabet stationary ergodic processes and use CTW
algorithm. In the following subsection, we describe the three
proposed methods of discretization.
A. Discretization Methods
Discretization methods are often used in the estimation of
mutual information between two continuous-valued random
variables [13]. Even though the discretization may lead to
biased estimates [14], they are very appealing due to its
simplicity.
As already mentioned, in this paper we analyze three methods of discretization. The first method consists in segmenting the support of the processes in L equidistant segments,
according to Euclidean distance, from the minimum value
to maximum value. The second method also segments the
support of the processes, but in L equipopulated segments.
The third method is inspired in reference [15]. It consists in
ordering k consecutive values of the time series, representing
this transition order by one number that represents one of k!
possible permutations. For example, consider the time series:
X 7 = [0.5 0.75 − 0.1 − 0.23 0.05 0.52 0.49]

Labelling each transition as in table I, we obtain the
following discretized sequence (beginning in index n = 3):
X̃37 = [4 6 3 1 2].
Thus, in this third discretization method, if we choose
parameter k, we discretize the continuous process in L = k!
symbols.
B. Jiao Estimator
As mentioned in section I, Jiao estimators use the CTW algorithm. So, in order to understand Jiao estimators, we briefly
explain CTW algorithm. CTW assumes that we have a finite
memory tree source to build a context tree with depth D, here
considered larger than the memory of the source. The context
tree has nodes, each one labelled by the string s, which is also
a context, of at most D symbols, with the counts of how many
times s preceded each of the symbols. The next procedure
is to attribute weighted probabilities to the nodes based on
these counts. The weighted probabilities Pw are based on the
Krichevsky-Trofimov (KT) estimated probabilities, Pe . There
is a sequential formula to compute Pe for each node of the
context tree of a source emitting M symbols, where bi is the
counting of symbol i, i ∈ {0, . . . , M − 1} [9], [3], [4]:
Pe (b0 , b1 , . . . bi−1 , bi + 1, bi+1 , . . . , bM −1 ) =
bi + 1/2
×
b0 + · · · + bi + · · · + bM −1 + M/2
Pe (b0 , b1 , . . . bi−1 , bi , bi+1 , . . . , bM −1 ).
The root node is denoted by λ and Pwλ is the universal
probability assignment by CTW. References [9], [3], [4] show
examples of CTW implementation applied to sequences.
Jiao et al. [3] present four slightly different estimators of
DI based in CTW algorithm. All four of them present almost
sure consistency under some assumptions of the underlying
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probability distribution of the involved stochastic processes.
The first two of them present the advantage of established rates
of convergence. The other two of them present the advantage
of always being non-negative. In this paper, we chose to use
one of these last two algorithms (“E4 ” estimator).

Thus,

1
h(Y N ) =
N
IN (X → Y ) =

V. R ESULTS
In this section we perform the DI calculation of one baseline
example where we have a stochastic continuous-valued process
X causing another stochastic continuous-valued process Y.
Additionally, we perform many subsequent simulations using
the three proposed discretization methods and the chosen DI
Jiao estimator.

1
log(2πe(1 + β 2 )), and
2
1
log(1 + β 2 ).
2

B. Simulation
With the purpose of evaluating the estimation methods
proposed, we simulated the continuous-valued stochastic processes. For each case of estimation, that is:

A. Baseline Example
The “driving” process X is an i.i.d. Gaussian stochastic
2
process, with zero mean and unit variance (denoted by σX
),
while the “response” process Y is given according to the
equation:
Yn = βXn−2 + Zn
(8)
where β is a coupling parameter and Zn is also an i.i.d.
Gaussian stochastic process with zero mean and unit variance
2
(denoted by σZ
). We may evaluate the true DI rate value in
this baseline example by evaluating the terms h(Y N ||X N ) and
h(Y N ) separately:
1
h(Y N ||X N ) =
N

N
1 X
h(Yn |Y n−1 X n )
N n=1

=

N
1 X
h(βXn−2 + Zn |Y n−1 X n )
N n=1

=

N
1 X
h(βXn−2 + Zn |X n−2 )
N n=1

=

N
1 X
h(Zn )
N n=1

=
=

•
•
•

Equidistant discretization followed by application of Jiao
estimator or;
Equipopulated discretization followed by application of
Jiao estimator or;
Symbolic discretization followed by application of Jiao
estimator;

we simulated 50 trials of X, Y and Z with duration N = 105 ,
context tree depth parameter D = 2, for each parameter β =
{0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1}. For all proposed estimation methods,
we selected L = 2 discretization levels or L = 6 discretization
levels. Additionally, we performed simulation with L = 4
discretization levels for the equidistant and equipopulated
dicretization methods. The symbolic method does not allow
a discrezation of L = 4 levels because there is no integer k
such that k! = 4.
Fig. 1, 2 and 3 show the results for L = 2. Fig. 4 and 5
show the results for L = 6. Fig. 6 and 7 show the remaining
results for L = 4. In all figures, red dotted lines indicate the
analytical DI rate value, while continuous blue lines indicate
the median DI rate estimates and dashed blue lines indicate
from 10% to 90% of the estimates.

1
2
log(2πeσZ
)
2
1
log(2πe),
2

0.5

and

0.4

N
1 X
h(Yn |Y n−1 )
N n=1

IN (X → Y ) (bits)

1
h(Y N ) =
N

= h(Yn ),
because Y does not depend on its own past.
In order to compute h(Yn ), since its an zero mean Gaussian
random variable, we need to evaluate its variance:
var(Yn ) =
=
=
=

E(βXn−2 + Zn )2
2
E(β 2 Xn−2
+ 2βXn−2 Zn + Zn2 )
2
2
β 2 E(Xn−2
) + σZ
2 2
2
β σX + σZ = β 2 + 1.
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Symbolic method, L = 6
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Equidistant method, L = 4
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Equipopulated method, L = 6
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Equipopulated method, L = 4

We highlight some interesting features of the proposed
estimation methods. Firstly, concerning the estimates values,
we observed that for L = 2, all three methods have similar performance. They always underestimate DI values and
present very small variance, as shown by dashed lines. On
the other hand, for L = 6, we observed that equidistant and
equipopulated methods do not generally capture the causality
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for all β parameter values, except for equipopulated method
with β = 1 (results not shown for equidistant method and L =
6 due to space limitations, but estimates were approximately
0 for all β values). This may happen because the context
tree probabilities become smaller and smaller when using
greater alphabet (L). Unfortunately, the symbolic method
overestimates DI for small β values while underestimates DI
for large β values. However, DI rate estimates in this case
follow the behaviour of the analytical DI rate values. For
the cases where L = 4, we observed that the equipopulated
method outperforms the equidistant method, but it did not
capture the causality for small β values (β = 0.2, 0.4) and
still underestimates DI, although the underestimation for large
β values is less than the underestimation with the equidistant
method.
Secondly, concerning the time of the estimation processes,
all discretization methods consume little time, with an increment in symbolic method. Nevertheless, the DI rate estimation
using Jiao estimator is more time consuming. Each trial takes
approximately 35s for L = 2 or L = 4 levels (alphabet taking
2 or 4 values), while each trial takes approximately 50s for
L = 6 levels (alphabet taking 6 values). We ran these estimates
on a computer with a 2.67GHz processor.
With the view to evaluate the presence of spurious detection
of causality between processes that presented no causality
relation, we also simulated 50 trials of two independent i.i.d.
Gaussian processes with duration N = 105 and estimated DI
rates according to the three discretization methods. In this case,
IN (X N → Y N ) = 0. Again, we set the parameter of context
tree depth D = 2, and discretized in L = 2, 4 or 6 levels. Table
II shows the estimates medians of DI for these simulations
TABLE II
DI

RATE ESTIMATE MEDIANS ACCORDING TO THE DISCRETIZATION
METHOD AND LEVELS

(L), WHEN ANALYTICAL VALUE

IN (X N → Y N ) = 0.
Discretization method / Levels
Equidistant
Equipopulated
Symbolic

L=2
≈ 10−5
≈ 10−5
≈ 10−3

L=4
≈ 10−4
≈ 10−4
-

L=6
≈ 10−3
≈ 10−3
≈ 10−1

Apparently, there is a tendency that the estimates medians
present a small increase when we use larger alphabets of
discretization. However, the only case with rather large DI rate
estimates, despite the fact that there was no causality indeed
between the processes, was when using symbolic discretization
with L = 6.
We should also remark that there are many other possible
ways to discretize the continuous-valued processes. For instance, in reference [3], stock market causality is estimated
by discretizing continuous values in three values. Value -1
indicated that the stock market went down in one day by more
than 0.8%, value 1 indicated that stock market went up in
one day by more than 0.8%, while value 0 indicated that the
absolute change is less than 0.8%. However, we thought that
this method has the disadvantage of a necessity to choose an
appropriate value for the absolute change (the settled 0.8% in
reference [3]). Further works may evaluate a mean to use this

method in a proper and general manner.
VI. C ONCLUSION
In this paper we performed simulations to evaluate the
DI rate estimation between continuous-valued processes by
using an universal DI estimator using CTW for discretevalued processes (here called Jiao estimator). To perform the
estimation, we used previously three different discretization
methods. We observed that, for L = 2 discretization levels,
all three methods perform similarly. For L = 4 discretization
levels, the equipopulated method outperforms the equidistant
method. Finally, for L = 6 discretization levels, we may state
that the symbolic method best captures the general dynamics
as we increased the coupling parameter β. However, in general
cases where we desire faster and conservative estimates using
Jiao estimator to detect causality between continuous-valued
processes, we recommend the use of equipopulated discretization method with a small number of levels (L = {2, 3, 4}).
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Quantização vetorial utilizando códigos esféricos
em camadas de toros
Fabiano Boaventura de Miranda e Cristiano Torezzan

Resumo— Neste trabalho apresentamos uma proposta de
quantizador vetorial de fontes gaussianas que combina códigos
esféricos em camadas de toros e a técnica shape/gain. Os conceitos
básicos de códigos esféricos em camadas de toros são revisados e
exemplificados através da construção de um quantizador vetorial
para o shape, em dimensão 48, que utiliza o reticulado Leech, em
dimensão 24, como pré-imagem. O principal custo computacional
para a quantização, consiste em decodificar em um reticulado, na
metade da dimensão do código. No exemplo proposto, utiliza-se
um algoritmo polinomial de decodificação do reticulado Leech.
Para a quantização do gain, um quantizador escalar é otimizado
pelo algoritmo de Lloyd-Max para uma taxa definida a priori.
O processo proposto é descrito em detalhes e alguns resultados
de simulações numéricas são apresentados, mostrando que o
esquema proposto neste trabalho pode superar os melhores
quantizadores vetoriais esféricos conhecidos na literatura.
Palavras-Chave— Quantização vetorial, Fontes gaussianas,
Códigos esféricos, Compressão de dados.
Abstract— In this paper we present a novel approach to the
problem of vector quantization for gaussian sources, combining a
spherical code in layers of flat tori and the shape/gain technique.
The basic concepts of spherical codes in tori layers are reviewed
and exemplified by a 48-dimensional vector quantizer for the
shape, which uses the 24-dimensional Leech lattice as its preimage. A scalar quantizer is optimized for the gain using LloydMax algorithm for a given rate. The main complexity cost refers
to the lattice decoding, which is done in the half of the code
dimension. In the proposed example, we apply a polynomial
algorithm for the Leech lattice decoding. The proposed quantizer
is described in details and some numerical results are presented
showing that our approach may outperform some competitive
state-of-art technique for vector quantization.

e é uma das principais métricas de desempenho de um
quantizador.
Em termos gerais, existem três problemas importantes envolvendo a quantização de fontes: projetar o quantizador,
mensurar o erro médio observado (distorção) ao recuperar
os dados quantizados e gerenciar o custo computacional (ou
tempo gasto) para codificar cada variável proveniente da fonte.
Neste trabalho estamos interessados em um processo especı́fico, denominado quantização vetorial, que consiste em
mapear vetores de um espaço k-dimensional em um conjunto
finito (ou enumerável) de pontos.
A ênfase será dada à um método de quantização vetorial
conhecido pelo termo em inglês shape/gain (forma/ganho),
que explora uma combinação de quantização escalar e esférica.
A ideia básica consiste em representar cada vetor x ∈ Rk ,
pelo vetor x̂ = ĝŝ ∈ Rk , onde ĝ é um escalar que representa
a quantização do valor g = ||x|| (denominado gain) e ŝ é
o ponto de um código esférico que está mais próximo do
vetor s = x/g (denominado shape). O erro quadrático de
quantização é mensurado por d = ||x − x̂||2 e o sistema de
quantização deve ser projetado de forma a minimizar o erro
quadrático médio (MSE). Mais detalhes sobre a quantização
shape/gain podem ser encontrados em [3], [6]. A Figura 1
ilustra a quantização de um vetor x = gs ∈ R2 .

Keywords— Vector quantization, Gaussian sources, Spherical
codes, Data compression.

x̂ = ĝŝ

I. I NTRODUÇ ÃO

x = gs
ŝ

A quantização é um procedimento que consiste em mapear
um conjunto de dados de um domı́nio contı́nuo (ou muito
grande) para um domı́nio enumerável (em geral finito). O
arredondamento e o truncamento de números reais são exemplos simples de quantização. Na área de processamento de
sinais, a conversão analógico-digital é um exemplo usual.
Dependendo do contexto, a quantização pode ser vista como
um processo similar à compressão de dados, onde admitese alguma perda de informação em troca de simplificar a
representação de dados e, assim, obter vantagens em termos
de armazenamento. A diferença entre o valor de uma variável
e sua versão quantizada é denominada erro de quantização
Instituto de Matemática e Estatı́stica Computacional e Cientı́fica - Unicamp, Campinas, SP, E-mail: fabiano.miranda@ueg.br. Faculdade de Ciências
Aplicadas - Unicamp, Limeira, SP. E-mail: cristiano.torezzan@fca.unicamp.br.
Projeto temático FAPESP 2013/25977-7.

Fig. 1.

pontos do
código esférico

s

Ilustração do processo de quantização vetorial shape/gain em R2 .

Neste artigo apresentamos uma nova proposta de
quantização para o shape, que utiliza códigos esféricos em
camadas de toros [2] para mapear pontos do reticulado Leech
da dimensão 24 para a dimensão 48. Para a quantização do
gain utiliza-se, como usual, um quantizador escalar, otimizado
pelo algoritmo de Lloyd-Max.
Na seção II apresenta-se uma breve revisão sobre a
construção de códigos esféricos em camadas de toros e
descreve-se três famı́lias de códigos que serão utilizadas
nas simulações computacionais. Na seção III o processo
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Cada ponto c ∈ C(k, d)+ define um toro planar Tc na
esfera unitária S 2k−1 .
ii) Para cada toro Tc definido por C(k, d)+ , determinamos
um conjunto finito de pontos

de quantização vetorial é descrito, com ênfase na técnica
shape/gain e no uso de códigos esféricos em camadas de toros.
Na seção IV apresentamos alguns resultados de simulações
computacionais utilizando o quantizador proposto neste trabalho e comparamos os resultados com o quantizador descrito
em [1], que é considerado uma referência para codificação vetorial de fontes gaussianas. Os resultados numéricos mostram
que o quantizador proposto neste trabalho pode superar os
resultados de [1], para algumas alocações de taxas.
II. C ÓDIGOS ESF ÉRICOS EM CAMADAS DE TOROS
Um código esférico é um subconjunto da esfera kdimensinal S k−1 ⊂ Rk e pode ser visto como a generalização
natural das constelações planares M-PSK (Phase Shift Keying)
para dimensões superiores a 2. Desde o trabalho pioneiro de
Shannon [13], tais códigos têm sido extensivamente explorados para a transmissão de sinais através um canal gaussiano
[3].
Alternativamente, pontos distribuidos sobre a esfera unitária
possuem diversas outras aplicações, incluindo a construção de
quantizadores vetoriais, como proposto em [4] e investigado no
presente artigo. Dentre as diversas maneiras possı́veis para se
construir códigos esféricos, neste trabalho focamos em códigos
construı́dos em camadas de toros.
Os códigos esféricos em camadas de toros foram introduzidos em [1] e posterioriormente detalhados em [2]. A ideia
central da construções desses códigos consiste em explorar
a folheação da esfera unitária 2k-dimensional, S 2k−1 ⊂ R2k ,
por toros planares e mapear conjuntos regulares de pontos (e.g.
reticulados) da dimensão k para a 2k. Uma das principais vantagens dessa construção é que tanto o processo de construção
do código, quanto procedimentos de decodificação podem ser
realizados na metade da dimensão do código, reduzindo sua
complexidade computacional.
A seguir, apresentamos uma breve revisão, baseada em [1],
sobre a construções dos códigos esféricos em camadas de
toros.
Seja c = (c1 , c2 , . . . , ck ) ∈ S k−1 ⊂ Rk , ci > 0 com
k
X
c2i = 1 e y = (y1 , y2 , . . . , yk ) ∈ Rk . Seja Φc : Rk → R2k

YTc ⊂ Pc , e YTc = {y; 0 ≤ yi < 2πci }
tal que
kΦc (y) − Φc (x)k ≥ d, ∀ x, y, ∈ YTc
O código esférico em camadas de toros é
[
CT (2k, d) =
Φ(YTc )
c∈C(k,d)+
Como observado em [2], a estrutura de um CT (2k, d)
está diretamente relacionada ao sub-código C(k, d)+ e ao
conjunto de pontos YTc escolhidos. Em (i) é desejável que
C(k, d)+ tenha boa densidade de empacotamento em S k−1
e, se possı́vel, alguma propriedade algébrica ou geométrica.
Inclusive um código esférico não estruturado pode ser usado,
uma vez que a cardinalidade dos toros é pequena em relação ao
número de pontos no código. Para a etapa (ii), consideramos
nos exemplos construı́dos para este trabalho pontos de algum
reticulado k-dimensional conhecido. A Figura 2 ilustra o
procedimento de construção de uma das camadas de um
código esférico CT (4, d).

i=1

definida por

Φc (y) =





y1
yk
yk
y1
, . . . , ck cos , sen
, (1)
c1 cos , sen
c1
c1
ck
ck

a imagem de Φc é o toro Tc , um objeto k-dimensional
na superfı́cie esférica unitária S 2k−1 . Como a função Φc é
periódica, o toro Tc é também a imagem dos pontos restritos
a caixa k-dimensional

Pc = y ∈ Rk ; 0 ≤ yi < 2πci , 1 ≤ i ≤ k.
(2)
√
Dados k ≥ 2 e d ∈ (0, 2), seja C(k, d) um código esférico
k-dimensional qualquer, com distância mı́nima maior ou igual
a d. O código CT (2k, d) é construı́do em duas etapas, como
se segue [2]:
i) Selecionamos os pontos em C(k, d) que possuem somente coordenadas não negativas. Vamos denotar este
sub-código por

Fig. 2.

C(k, d)+ = {c ∈ C(k, d) : ci > 0 ; 1 ≤ i ≤ k}.
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A. Código esférico em camadas de toros em dimensão 48
Nesta seção descrevemos três famı́lias de códigos esféricos
em dimensão 48, construı́dos a partir do reticulado Leech
(na dimensão metade) que serão utilizados no quantizador
proposto neste artigo. Estes códigos esféricos serão denotados
por CT (48, d).
Para etapa (i) da construção devemos escolher um subconjunto de pontos C(k, d)+ que definirão as camadas dos toros.
Neste trabalho, consideramos famı́lias de códigos propostas
em [2] e [14], cujos pontos C(k, d)+ , que definem os toros,
são obtidos pelo conjunto das permutações do vetor
(t, 1, . . . , 1)
,
c(t) = √
232 + t2

(3)

onde o parâmetro t é ajustado de acordo com a distância
mı́nima pretendida. Esta abordagem produz 24 toros idênticos,
com distância mı́nima dada em função de t por [2]
√
(t − 1) 2
d(t) = √
.
(4)
232 + t2
Por exemplo, para t = 1.0705 temos 24 toros simétricos com
distância mı́nima d = 0.0203.
Outro exemplo de código C(k, d)+ pode ser obtido a partir
das permutações do vetor
(ei + te)
,
g i (t) =
kei + tek

(5)

em que e = (1, . . . , 1) ∈ R24 , t > 0 e ei é o i-ésimo vetor
canônico de R24 . Esta abordagem também produz 24 toros
idênticos, com distância mı́nima dada em função de t por [14]
√
2
d(t) = √
.
(6)
2
24t + 2t + 1
Além desses toros, também utilizamos como alternativa
para a etapa (i), um conjunto de toros C(k, d)+ obtido pelas
permutações do vetor
p(t) =

(1, 1 + t, . . . , 1 + 23t)
.
P24 p
(1 + it)2
i=1

(7)

Esta abordagem produz 24! toros idênticos, com distância
mı́nima dada em função de t por [2]
√
t 2
d(t) = P24 p
.
(8)
(1 + it)2
i=1
O uso de diferentes conjuntos para definir os toros
(C(k, d)+ ) tem por finalidade tornar as construções mais
versáteis em termos de distância mı́nima e taxas binárias.
Para a etapa (ii), após definido o código C(k, d)+ utilizando
algum dos procedimentos descritos acima, escalonamos os
pontos do reticulado Leech para que tenham distância mı́nima
d e alocamos um conjunto finito de pontos desse reticulado
dentro de cada toro Tc . Como os toros gerados possuem as
mesmas coordenadas, a menos de permutação, a quantidade
de pontos em cada toro será a mesma. O código esférico
CT (48, d) será formado pela união das imagens de cada toro
pela função (2). Por exemplo, definindo os toros pela equação
(3), com distância mı́nima d = 0.1, teremos t = 1.35234, taxa

R = 2.35 bits por dimensão e o número de pontos no código
CT (48, 0.1) será de aproximadamente 1.07091 × 1034 .
Nas simulações computacionais realizadas, o parâmetro t foi
ajustado em função da taxa desejada do quantizador, quanto
maior a taxa desejada, menor deve ser a distância mı́nima para
que o código comporte mais pontos.
Na próxima seção descrevemos como os códigos esféricos
podem ser utilizados para projetar um quantizador vetorial.
III. Q UANTIZAÇ ÃO VETORIAL UTILIZANDO C ÓDIGOS
ESF ÉRICOS EM CAMADAS DE TOROS

A. Quantização vetorial shape/gain
Seja x = (x1 , x2 , · · · , xk ) ∈ Rk uma sequência de variáveis
aleatórias independentes e identicamente distribuı́das (iid),
com função de densidade de probabilidade (fdp) dada por
p(x). O processo de quantização da fonte envolve duas etapas:
codificação e decodificação. O codificador associa a sequência
x a um único ı́ndice Q(x) ∈ {1, 2, · · · , 2kR }. O decodificador
representa x por um estimador x̂ associado ao ı́ndice Q(x).
O valor R é denominado taxa de quantização, em bits. Se
definido o número de bits que irá representar a informação, o
número de palavras código no dicionário será dado por
N = 2k.R .

(9)

O erro no processo de quantização vetorial (QV) é denominado distorção e pode ser mensurado pelo quadrado da
distância euclidiana entre o vetor quantizado e o vetor de
entrada. Se x é o vetor de entrada e x̂ é o vetor quantizador
então a distorção é dada por:
d(x, x̂) =

k
X
(xi − x̂i )2 .

(10)

i=1

O erro quadrático médio (MSE) por dimensão é definido
como sendo a esperança do quadrado da distância euclidiana
por dimensão, ou seja,
1
(11)
D = E[d(x, x̂)].
k
Uma medida alternativa para mensurar o desempenho do
quantizador é a SNR, do inglês signal-to-noise ratio, definida
como
E[kxk2 ]
SNR = 10 log10
,
(12)
D
onde a unidade de medida é a decibels (dB) e E[kxk2 ] é a
potência (energia) do sinal de entrada com relação a norma
euclidiana. Pode-se dizer que o SNR compara o nı́vel do
sinal desejado pela distorção gerada pelo quantizador. Assim,
minimizar o MSE equivale a maximizar o SNR.
Existe um limitante inferior teórico para fontes gaussianas,
proposto por Shannon [6], que expressa a distorção D em
função da taxa R e da variância σ 2 através da equação
D(R) = σ 2 2−2R .

(13)

Pode-se mostrar que esse limitante é alcançado assintoticamente fazendo (k → ∞), obtendo um limitante superior para
quantização de fontes gaussianas dado por
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SNR∗ = 6.02R dB.

(14)

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Como o propósito básico de qualquer quantizador é
minimizar o MSE, as técnicas se diferenciam principalmente na maneira de distribuir os pontos do quantizador no
espaço. Neste trabalho propomos a utilização do esquema de
quantização esférica shape/gain, descrito como segue.
Seja x ∈ Rk um vetor de variáveis aleatórias gaussianas
iid, o gain de x é representado por g = ||x|| e seu shape por
x . Assim, x = gs. Como o gain de x é um escalar, ou
s = kx
k
seja, g ∈ R e o shape é um vetor, a quantização shape/gain é a
composição de uma quantização escalar com uma quantização
vetorial. Chamaremos de ĝ o valor que quantiza g e ŝ a
quantização do vetor s. Assim, o vetor x̂ que quantiza x é
dado por x̂ = ĝŝ, conforme ilustrado na Figura 1 .
A quantização do gain pode ser feita utilizando qualquer
quantizador escalar otimizado. Neste trabalho utilizamos um
quantizador escalar definido através do algoritmo de LloydMax, com uma taxa fixada a priori.
Para a quantização do shape utilizaremos pontos de um
código esférico em camadas de toros construı́dos especificamente para esta finalidade.
Assim, se Cg = 1, . . . , Ng e Cs = 1, . . . , Ns representam,
respectivamente, os dicionários dos quantizadores do gain e do
shape, o dicionário do quantizador será dado por C = Cg ×Cs
e o número de palavras em C é dado por Nc = Ng Ns .
A codificação pode ser realizada em duas etapas: calculase g e encontra-se ĝ no dicionário (codebook) Cg , que pode
ser encontrado através do algoritmo de Lloyd-Max e então,
separadamente, calcula-se s e decodifica-se ŝ no dicionário Cs
do shape, obtendo por fim, o vetor x̂ = ĝŝ. A cardinalidade
do dicionário do quantizador shape/gain é dada por

Seja x ∈ R2k , onde xi é a realização de uma variável
aleatória gaussiana idd. Decomponha x = gs conforme
descrito na Seção anterior. Utilizando o algoritmo de LloydMax o dicionário Cg é construı́do com |Cg | = 22kRg e é
possı́vel encontrar ĝ ∈ Cg tal que ĝ = arg mini |g − gˆi | para
i = 1, 2, . . . , |Cg |.
De forma independente, o ponto ŝ ∈ Cs é encontrado tal
que ŝ = arg miny ∈CT (2k,d) ks − yk, isto é, ŝ é o ponto
do código esférico que está mais próximo de s. Para esse
propósito pode-se utilizar um algoritmo de decodificação,
como o proposto em [2] para códigos em camadas de toros.
A decodificação de x consiste simplismente em computar
x̂ = ĝŝ e o erro do processo é medido em termos de MSE.
O esquema descrito acima pode ser resumido no Algoritmo
1.

kCk = kCg k.kCs k.

IV. R ESULTADOS COMPUTACIONAIS

log2 Ns
log2 Ng .Ns
log2 Ng
+
=
. (16)
k
k
k
O processo shape/gain pode ser representado pelo esquema
da Figura 3.
R = Rg + Rs =

g

decodifica g

ĝ

x

x̂
x

||x||

Fig. 3.

s

1
2
3
4
5
6
7
8

Entrada: x ∈ Rk
Saı́da: x̂
inı́cio
Compute g = kxk e s = x
.
g
Use o dicionário do gain para quantizar o escalar g como ĝ.
Encontre o ı́ndice ξ que identifica o toro Tcξ mais próximo
de s.
Gere as coordenadas de s dentro da caixa Pcξ e encontre o
ponto a mais próximo no reticulado escolhido.
Calcule ŝ = Φcξ (a).
Obtenha o vetor quantizado: x̂ = ĝŝ.
fim

(15)

A taxa R deste quantizador é medida somando-se a taxa da
quantização do gain Rg com a do shape Rs , R = Rg + Rs ,
logo

||x||

Algoritmo 1: Quantizador shape/gain para CT (2k, d)

decodifica s ŝ

Nesta seção apresentamos resultados computacionais obtidos com a proposta do quantizador vetorial esférico apresentado neste artigo.
O dicionário do quantizador vetorial proposto foi otimizado
experimentalmente e sua performance foi calculada com base
em 504.000 variáveis gaussianas aleatórias independentes e
identicamente distribuı́das (iid) divididas em blocos de 10.500
vetores de tamanho 48. Para decodificação do shape, implementamos o decodificador de distância-limitada para o
reticulado Leech apresentado em [9], [11].
A Tabela I apresenta uma comparação entre o SNR médio
do quantizador proposto neste trabalho com resultados apresentados na Tabela III do artigo [3] e o limitante de Shannon.
A Figura 4 apresenta um gráfico SNR (em dB) em função
da taxa (em bits/dimensão) para quantizadores CT construı́dos

Esquema do processo shape/gain

TABELA I
TABELA

DE COMPARAÇ ÃO DO QUANTIZADOR

RESULTADOS DESCRITOS NA

B. Quantizador vetorial shape/gain para códigos esféricos em
camadas de toros
O processo de quantização vetorial shape/gain para códigos
esféricos em camadas de toros pode ser descrito como segue.
Dada uma taxa R = Rs + Rg e uma distância mı́nima d,
teremos N = 22kR pontos para distribuirmos entre os dois
dicionários Cg e Cs .

Método
Limitante de Shannon
QV usando CT (48, d)
QV usando WΛ24
QE Lloyd-Max
QE uniforme
* Valores estimados.
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2.5
15.05
14.61
14.19*
11.96*
11.76*

CT (48, d) COM

OS

TABELA III DO ARTIGO [3]

bits/dimensão
3
4
5
18.06
24.08
30.10
17.70
23.43
29.74*
17.36
23.33
29.29
14.62
20.22
26.02
14.27
19.38
24.57

5.5
33.11
32.90
32.28*
28.95*
27.20*
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com base na famı́lia de códigos descrita em (5). A medida
que o valor do parâmetro t aumenta, a taxa do shape também
aumenta e o valor do SNR cresce, acompanhando o limitante
de Shannon até atingir um platô assintótico em torno de 21dB.

[8] Boaventura, F. M. Dissertação de mestrado: Quantização Vetorial
utilizando Códigos Esféricos. Universidade Estadual de Campinas, 2015.
[9] J. H. Conway and N. J. A. Sloane. Soft decoding techniques for codes
and lattices, including the Golay code and the Leech lattice. IEEE Trans.
on lnformation Theory, IT-32:41-50, 1986.
[10] G. D. Forney Jr. Coset codes-part II:binary lattices and related codes.
IEEE Trans. on lnformation Theory, IT-34:1152-1187, September 1988.
[11] G. D. Forney Jr. A bounded-distance decoding algorithm for the Leech
lattice, with generalizations. IEEE Trans. on lnformation Theory, IT35:906-909, July 1989.
[12] Y. Be’ery, B. Shahar, e J. Snyders. Fast decoding of the Leech lattice.
IEEE Selected Areas on Communications, 7:959-967, August 1989.
[13] Shannon, C. E. Probability of error for optimal codes in a Gaussian
channel, in The Bell System Technical Journal, vol. 38, no. 3, pp. 611656, May 1959.
[14] Naves, L.R.B., Torezzan, C., e Costa, S.I.R.. (2013). Construção e
análise de códigos esféricos com boas taxas binárias. TEMA (São
Carlos), 14(1), 13-22. https://dx.doi.org/10.5540/tema.2013.014.01.0013

Fig. 4. Distorção em SNR para quantizadores CT construı́dos com base na
famı́lia de códigos descrita em (5) para 0.3536 < t < 0.7071.

V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho descrevemos um quantizador vetorial, utilizando a técnica de quantização shape/gain, para códigos
esféricos em camadas de toros. Este quantizador obteve desempenho superior ao quantizador WΛ24 proposto em [3],
que é considerado uma referência em quantização vetorial de
fontes gaussianas através de códigos esféricos.
Além do ganho em termos de distorção, o quantizador
apresentado neste trabalho apresenta vantagens em termos de
complexidade computacional, pois permite decodificar vetores
do R48 utilizando o mesmo decodificador para o reticulado
Leech usado em [3], sendo essa a etapa mais cara do processo de decodificação. No entanto, o código esférico WΛ24 ,
utilizado em [3], possui dimensão igual a 25, ou seja, é
possı́vel atingirmos complexidade computacional similar ao
WΛ24 para quantizar em R48 o que pode significar uma
importante vantagem em muitas aplicações.
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Reticulados associados a álgebra dos octônios
Nelson G. Brasil Jr, Cintya W. O. Benedito, Sueli I. R. Costa

Resumo— Neste trabalho, propomos uma construção de reticulados em dimensões 8n a partir de ordens em álgebras dos
octônios definidas sobre um corpo de números totalmente real.
Através de tal construção, apresentamos versões rotacionadas
dos reticulados E8 e Λ16 , que são os reticulados mais densos nas
dimensões 8 e 16, respectivamente.
Palavras-Chave— Reticulado Ideal, Teoria dos Números
Algébricos, Álgebras de Divisão, Álgebra dos Octônios
Abstract— In this paper, we propose a construction of lattices
in dimension 8n via orders in an octonion algebra over a totally
real number field. Using this construction, we present rotated
versions of E8 and Λ16 lattices that are the densest lattices in
dimension 8 and 16, respectively.
Keywords— Ideal Lattices, Algebraic Number Theory, Division
Algebra, Octonion Algebra

I. I NTRODUÇ ÃO
Um reticulado Λ é um subgrupo aditivo discreto do espaço
Rn gerado pela combinação linear inteira de n vetores linearmente independentes v1 , · · · , vn ∈ Rn .
Constelações de sinais tendo a estrutura de reticulado tem
sido estudados como ferramentas significativas para transmissão de dados via canais Gaussianos e canais com uma
antena com desvanecimento do tipo Rayleigh [1]. O problema
de encontrar uma boa constelação de sinais para canais gaussianos é associado à busca por reticulados com boa densidade
de empacotamento [9]. Em um reticulado, a densidade de
empacotamento é a proporção do espaço Rn coberto por
esferas de maior raio possı́vel, centradas em pontos de Λ e
que não se tocam. Os reticulados mais densos são apenas
determinados em dimensões 1 a 8 [9] e 24 [2].
Na busca por reticulados que podem ser base para
a obtenção de códigos para os canais gaussiano e do
tipo Rayleigh, tem sido estudados os chamados reticulados
algébricos rotacionados. Em [1], foram construı́dos versões
rotacionadas dos reticulados D4 , K12 e Λ16 via ideais de
Q(ζn ), para n = 8, 2 1 e 40, respectivamente, e em [3], [4]
versões rotacionadas da famı́lia Ap−1 , onde p é um número
primo ı́mpar, D4 , E6 , E8 , K12 , Λ24 e os reticulados de Craig
(k)
Ap são apresentados.
Existem diversas maneiras de se construir reticulados algebricamente e também geometricamente. As construções
algébricas possibilitam o cálculo de invariantes tais como
densidade e distância produto mı́nima, que são importantes nas
aplicações em códigos corretores de erros e em esquemas criptográficos baseados em reticulados. A construção utilizando
ideais em corpos de números dão origem aos chamados
Instituto de Matemática Estatı́stica e Computação Cientı́fica,
Unicamp, Campinas-SP, Universidade Estadual Paulista, Unesp – São
João da Boa Vista-SP, Brasil, E-mails: nelson.gbrasil@gmail.com,
cintya.benedito@sjbv.unesp.br, sueli@ime.unicamp.br. Este trabalho foi
parcialmente financiado pelo CNPq 312926/2013-8 e CAPES.

reticulados ideais [13] ou reticulados do tipo traço [18], os
quais são obtidos por uma construção traço escalonada.
Assim como vem sendo obtidos reticulados ideais via corpos de números [13], podemos também construir reticulados
ideais através de álgebras de divisão. Em [11], foram construı́dos reticulados ideais, em dimensões múltiplas de 4, via
uma ordem maximal em uma álgebra dos quatérnios definida
sobre um corpo de números totalmente real. Neste caso, o traço
reduzido, T rd( . ), definido sobre os elementos da álgebra
dos quatérnios nos fornece uma forma bilinear simétrica, e
portanto, utilizando tal função e um ideal em uma ordem
maximal dos quatérnios podemos obter reticulados por uma
construção traço escalonada, ou seja, um reticulado ideal. A
estrutura quaterniônica vem sendo usada na proposta STBC
(space-time block code) desde a introdução dos códigos de
Alamouti para duas antenas transmissoras [5].
Baseados na construção usando álgebra dos quatérnios,
propomos neste trabalho uma construção de reticulados ideais
via uma ordem (ou uma ordem maximal) em uma álgebra dos
octônios definida sobre um corpo de números totalmente real.
Utilizando a construção proposta podemos obter reticulados
ideais em dimensões 8n. Para exemplificar, fixando n = 1 e
n = 2, obtemos versões rotacionadas dos reticulados E8 e
Λ16 que são os reticulados mais densos nas dimensões 8 e 16,
respectivamente.
Este trabalho é organizado como segue. Na Seção II fazemos uma pequena revisão dos conceitos básicos de reticulados.
Na Seção III, apresentamos algumas definições e resultados
sobre álgebra dos octônios. Na Seção IV, propomos uma
construção de reticulados ideais via álgebra dos octônios sobre
corpos de números totalmente reais e caracterizamos a matriz
de Gram de tais reticulados. Na Seção V, construções de
versões rotacionadas dos reticulados E8 e Λ16 são apresentadas. Finalmente, na Seção V, apresentamos nossa conclusão.
II. R ETICULADOS
Um reticulado com posto completo Λ é um subgrupo
aditivo discreto do Rn gerado pela combinação linear inteira
de n vetores linearmente independentes v1 , · · · , vn ∈ Rn . O
conjunto {v1 , · · · , vn } é chamado então de uma basis para
Λ. A matriz M cujas linhas são os vetores da base de Λ é
chamada de uma matriz geradora para Λ e G = M M > é a
matriz de Gram de Λ. Além disso, o determinante de Λ é
dado por det (Λ) = det (G).
A densidade de empacotamento, ∆(Λ), de um reticulado
Λ é a proporção do espaço Rn coberto pela união de esferas
congruentes e disjuntas com maior raio possı́vel e centrada em
pontos de Λ.
Agora, seja K um corpo de números algébricos totalmente
real, de grau n and let oK o seu anel de inteiros. Então, existem
exatamente n mergulhos reais σi : K → R, para i = 1, . . . , n.
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Qn
Dado x ∈ K,P os valores NK/Q (x) =
i=1 σi (x)
n
e T rK/Q (x) =
σ
(x)
são
chamados
de
norma e
i
i=1
traço de x em K/Q, respectivamente. Se {w1 , · · · , wn }
é uma Z-base de oK , o discriminante de K é dado por
2
dK = det(σj (wi ))ni,j=1 .
Um reticulado ideal é um reticulado Λ = (I, qα ), onde I
é um ideal de oK e qα : I × I → Z é tal que
qα (x, y) = T rK/Q (αxy),
onde α ∈ K é totalmente positivo (i.e., σi (α) > 0 ∀i). O posto
de um reticulado ideal é o grau n do corpo de números K.
Seja α ∈ K tal que αi = σi (α) > 0 para todo i = 1, · · · , n.
O homomorfismo σα : K → Rn onde
√
√
σα (x) = ( α1 σ1 (x), · · · , αn σn (x))
é chamado um homomorfismo torcido. Quando α = 1, o homomorfismo torcido é exatamente o homomorfismo canônico.
Pode ser mostrado que, se I ⊆ oK é um Z-módulo
livre de posto n com Z-base {w1 , · · · , wn }, então a imagem Λ = σα (I) é um reticulado em Rn com base
{σα (w1 ), · · · , σα (wn )}. Além disso, como K é totalmente
real, a matriz de Gram associada de Λ = σα (I) é
n
G = T rK/Q (αwi wj ) i,j=1 .
O determinante de Λ é um invariante sobre a mudanças de
base [9]. No caso de reticulados ideais, o determinante de Λ
está relacionado ao valor dK .
Proposição II.1. [13] Se I ⊆ oK é um ideal fracionário,
então
det(σα (I)) = |dK |N (I)2 NK/Q (α),
onde N (I) = |oK /I| é a norma do ideal I.
III. Á LGEBRA DOS O CT ÔNIOS
Nesta seção definimos alguns conceitos sobre a álgebra
dos octônios e apresentaremos alguns resultados que serão
fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. A idéia
é definir estruturas integrais para estas álgebras e, posteriormente, definir reticulados ideais via tais álgebras. Iniciamos
com a definição mais geral de uma álgebra dos octônios.
Definição III.1. Seja a, b, c ∈ K, diferentes de zero e seja C
um espaço vetorial de dimensão 8 sobre um corpo de números
totalmente real K com base {e0 , . . . , e7 } e uma multiplicação
bilinear definida de tal forma que e0 = 1 é o elemento
identidade e e21 = a, e22 = b e e24 = c.
A adição de dois octônios é feita da maneira usual. Além
disso, a multiplicação entre os elementos da álgebra é dada
em termos dos elementos da base, da seguinte tabela:
·
1
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

1
1
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

e1
e1
a
e4
−ae7
−e2
−ae6
−e5
ae3

e2
e2
−e4
b
be5
e1
−e3
−be7
be6

e3
e3
ae7
−be5
ab
e6
−ae2
be4
−abe1

e4
e4
e2
−e1
−e6
c
−ce7
−ce3
ce5

e5
e5
ae6
e3
ae2
ce7
ac
−ce1
−ace4

e6
e6
e5
be7
−be4
ce3
ce1
bc
−bce2

e7
e7
−ae3
−be6
abe1
−ce5
ace4
bce2
abc

Uma álgebra C com estes parâmetros será denotada por
C = (a, b, c)K .
Note que, escolhendo K = Q e a = b = c = 1, obtemos
os chamados inteiros de Cayley, que é a álgebra dos octônios
mais conhecida.
P7
Agora, seja x ∈ C, x = x0 + i=1 xi ei . Definimos o
P7
conjugado de x como sendo x = x0 − i=1 xi ei . Além
disso, podemos definir a norma reduzida de x por N (x) = x x
e o traço reduzido de x por T rd(x) = x + x.
Em particular, temos N (x) ∈ K e N (x) = N (x) = x x.
Teorema III.2. [7] A álgebra C da Definição III.1 é uma
álgebra de divisão.
Agora dada uma álgebra dos octônios, podemos obter uma
outra base para esta álgebra usando o resultado a seguir.
Proposição III.3. [15] Para uma álgebra dos octônios
C
= (a, b, c)K sobre um corpo de números K, com
caracterı́stica diferente de 2, existem elementos x, y, z ∈ C
com norma não nula tais que
B = {1, x, y, xy, z, xy, yz, (xy)z}

(1)

forma uma base para C, e esta base é ortogonal com relação
ao produto interno
hu, vi = N (u + v) − N (u) − N (v).
Para definir uma estrutura integral nas álgebras dos octônios,
observamos que os resultados apresentados em [8], [11], [14],
que são válidos para as álgebras dos quatérnios, ainda são
válidos para as álgebras dos octônios. Vamos reproduzir a
seguir tais resultados, considerando R = oK , ou um domı́nio
de Dedekind.
Definição III.4. [15] Seja C uma K-álgebra. Uma R-ordem
O em C sobre R é um módulo finitamente gerado sobre R de
modo que C = K · O.
Proposição III.5. [17] Seja C uma álgebra dos octônios e
O ⊆ C. Se O é uma ordem, então todo elemento x ∈ O é
inteiro sobre R, ou seja, se T rd(x), N (x) ∈ R.
Definição III.6. [17] Seja R um anel com corpo de frações K.
Uma ordem maximal dos octônios, denotada por M contida
em uma álgebra dos octônios C é uma R-ordem que não está
propriamente contida em nenhuma outra ordem.
Teorema III.7. [15] Toda R-ordem em uma álgebra dos
octônios C está contida em uma R-ordem maximal de C.
IV. R ETICULADOS A PARTIR DE O RDENS DOS OCT ÔNIOS
Assim como foi proposto para álgebra dos quatérnios
em [11] podemos, utilizando álgebra dos octônios, construir
um reticulado a partir de uma ordem e de uma forma bilinear
da seguinte forma.
Seja K um corpo de números totalmente real de grau n
e C uma álgebra dos octônios definida sobre K. Se O é
uma ordem de C e α um elemento totalmente positivo em
K, então existe uma forma quadrática totalmente positiva
Qα : O × O → Q dada por Qα (x, y) = trK/Q (αT rd(xy)).
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Além disso, Λ = (I, α) é o reticulado ideal associado à
forma quadrática Qα .
Considerando I = O, a ordem de A com base
B = {v1 , . . . , v8 } e, supondo que [K : Q] = n e oK
o anel de inteiros de K com Z-base {u1 , . . . , un }, então o
reticulado Λ tem posto 8n e base
0

B = {vi uj } = {w1 , . . . , w8n }, i = 1, . . . , 8 e j = 1, . . . , n.
Além disso, a matriz de Gram associada ao reticulado Λ é
dada por
G = trK/Q (αT rd(wi wj )),
(2)
O resultado a seguir nos fornece o determinante da matriz
de Gram do reticulado Λ = (I, α). A demonstração deste
resultado segue os mesmos passos da demonstração dada
em [11] para o caso de uma álgebra dos quatérnios.
Teorema IV.1. Seja o reticulado ideal Λ = (I, α), com matriz
de Gram G como em (2), então o determinante do reticulado
pode ser colocado em termos da álgebra como
det (Λ) = d8K N (α)8 NK/Q (det(B))

(3)

sendo B = T rd(v` v`0 )8`,`0 =1 .
Demonstração: Seja σ1 , . . . , σn os n-homomorfismo de
K em R. Os elementos da matriz de Gram do reticulado Λ,
G = (gij )8i,j=1 podem ser escritos como
gij = trK/Q (αT rd(wi wj )) = trK/Q (αT rd(vi u` u`0 vj )),
Pn
onde tr(x) = i=1 σi (x). Assim, podemos expandir o traço
no corpo de números como a soma de homomorfismos, como
sendo
n
X
gij =
σk (u` )σk (αT rd(vi vj ))σk (u`0 ).
k=1

A matriz de Gram do reticulado Λ pode ser fatorada no
produto de três matrizes,
G = M ϕM > ,
onde


φ11
φ21

M = (I8×8 ⊗ M1 ), ϕ =  .
 ..

φ12
φ22
..
.

...
...
..
.


φ18
φ28 

..  ,
. 

φ81

φ82

...

φ88

Deste modo, det (ϕ) =

Qn

det (ϕ` ), ou seja
8
det (ϕ) = NK/Q (α) NK/Q (det(B)) ,
`=1

com B = T rd(vi vj )8i, j=1 .
V. E XEMPLOS
Nesta seção apresentamos exemplos de construções de
versões rotacionadas dos reticulados E8 e Λ16 via a álgebra
dos octônios
Exemplo V.1. Para construir um reticulado que é isomorfo
ao E8 , vamos tomar o corpo dos racionais e escolher
x = e1 ;
y = e2 ;
z = (e1 + e2 + e3 + e4 )/2
e construı́mos a base como em (1), dada por

e1 + e2 + e3 + e4
B = 1, e1 , e2 , −e4 ,
,
2
−1 − e1 + e4 − e5 1 − e1 + e2 − e6
,
,
2
2

−1 + e2 − e4 + e7
(4)
2
e obtemos, assim um
aplicando (2) obtemos

2
0
0
2

0
0

0
0
G=
0
1

−1 0

−1 −1
1 −1

ideal I. Depois, tomando α = 1 e
a seguinte matriz de Gram

0 0
0 −1 −1 1
0 0
1
0 −1 −1

2 0
1
1
0
1

0 2 −1 1 −1 0 
,
1 −1 2
0
0
0

1 1
0
2
0
0

0 −1 0
0
2
0
1 0
0
0
0
2

que é uma matriz unimodular com diagonal par. Portanto, o
reticulado Λ = (I, α) é um reticulado ideal congruente ao
reticulado E8 .
√
Exemplo V.2. Seja K = Q( 2) e considere a álgebra dos
octônios C = (−1, −1, −1)K construı́da sobre o corpo K
com base construı́da a partir de
1
1
1
x = √ (1+e1 ), y = √ (1+e2 ) e z =
(e1 +e2 +e3 +e4 ).
2
2
2

e

Para o cálculo do determinante de ϕ, uma permutação das
linhas e colunas desta matriz, de modo a obter blocos da
seguinte forma

ϕ` = σ` αT rd(vi v j )ni, j=1 , para ` = 1, . . . , n,

A partir da Proposição III.3 obtemos uma ordem com a
seguinte base
√
√
√
√
B = {2e, 2x, 2y, 2xy, 2 2z, 2 2xz, 2 2yz, 2 2(xy)z}.
√
Agora, tomando {1, 2}, a base para√
o anel de inteiros oK ,
construı́mos um reticulado Λ = (O, 2 + 2) em dimensão 16.
Sua matriz de Gram, após usar o algoritmo LLL [16] é escrita
como


A1 A2
G1 =
,
A>
A3
2

e assim ϕ = diag(ϕ1 , . . . , ϕn ).

sendo

φij = diag (σk (αT rd(vi v j ), k = 1, . . . , n) .
O determinante da matriz G é, portanto
p
16
det (G) =
|dK |
det ϕ.
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R EFER ÊNCIAS

4 0 2 2 2 2
0 4 2 −2 2 −2

2 2 4 0 2 0

2 −2 0 4 0 2
A1 = 
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A matriz G obtida é a matriz de Gram de um reticulado, tendo
det (G) = 28
min kvk2 = 4,
v ∈Λ
e de modo que G1 é uma matriz 2-modular.
Portanto, o reticulado Λ é um reticulado ideal congruente
ao reticulado Barnes-Wall Λ16 , uma vez que este é o único
reticulado, a menos de congruência, em dimensão 16 com esta
mesma norma e determinante.
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VI. C ONCLUS ÃO
Neste trabalho apresentamos uma construção de reticulados
ideias via uma ordem de uma álgebra dos octônios de maneira
análoga à apresentada para álgebra dos quatérnios em [11].
A partir desta construção, é possı́vel construir reticulados em
dimensões 8n, n ≥ 1. Para n = 1 e n = 2, os reticulados obtidos são versões rotacionadas dos reticulados mais
densos conhecidos nas dimensões 8 e 16, respectivamente.
Uma perspectiva dos resultados aqui apresentados visando
aplicações é a construção de reticulados com boa densidade
em dimensões altas, com ganhos significativos nos processos
de codificação e decodificação. Uma proposta de continuidade
para este trabalho é a obtenção de reticulados para outros
valores n, como por exemplo em dimensões 2r , r ≥ 3 e
comparar os reticulados obtidos com a famı́lia de reticulados
Barnes-Wall nestas dimensões [9], [12].
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Resumo— O problema de separação cega de fontes no contexto
de misturas subparametrizadas tem sido investigado por meio de
abordagens que exploram diferentes características dos sinais
de interesse, dentre as quais se destaca a esparsidade. No
presente trabalho, comparamos o desempenho de diferentes
técnicas de estimação dos sinais de áudio, no contexto de misturas
subparametrizadas, considerando que os mesmos são esparsos
ou tenham sido esparsificados antes do processo de mistura. Os
resultados obtidos estendem análises preliminares realizadas, e
indicam que este pré-processamento traz ganhos relativos para
o processo de estimação dos sinais.
Palavras-Chave— Análise por Componentes Esparsas, Misturas subparametrizadas, Sinais Esparsificados.
Abstract— The blind source separation problem have been
investigated through approaches that explore specific characteristics of the signals of interest, among which stands out the sparsity.
In this work we compare the performance of different estimation methods of audio signals, in the underdetermined context,
considering that they are sparse or have been sparsified before
the mixing process. The results extend preliminary studies and
show that this process may relatively increase the performance
of the estimation process.
Keywords— Independent Component Analysis, Underdetermined Mixture, Sparsified Signals.

fontes - e.g., em gravações de áudio em estúdio, nas quais
os sinais das fontes são gravados separadamente e posteriormente misturados artificialmente -, tornando-os mais esparsos,
uma abordagem usualmente associada à ideia de Separação
Informada de Fontes (Informed Source Separation – ISS) [4].
Conforme observado em trabalhos anteriores [3][5] a utilização de sinais esparsos leva a uma melhora na estimação
do modelo de mistura. Entretanto, ainda é necessário avaliar
o impacto do grau de esparsidade das fontes na qualidade da
estimação dos sinais. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é comparar diferentes métodos de estimação de fontes,
em cenários de mistura subparametrizada, considerando que
as fontes foram esparsificadas.
Assim, o artigo foi dividido da seguinte maneira: na Seção II
é feita uma revisão do problema de Separação Cega de Fontes
e procedimentos de esparsificação de sinais. As Seções III e IV
apresentam métodos de recuperação em sistemas subparametrizados e métodos de avaliações utilizados, respectivamente.
A Seção V apresenta diversas simulações realizadas, além
da aplicação de uma proposta de modificação. Finalmente,
na Seção VI são colocadas as conclusões finais e algumas
perspectivas para trabalhos futuros.

I. I NTRODUÇÃO
As técnicas de Separação Cega de Fontes (Blind Source
Separation – BSS) têm como objetivo estimar um conjunto
de sinais originais (fontes) a partir de suas versões misturadas
(observações) [1], explorando características específicas dos
sinais de interesse. Por exemplo, a Análise por Componentes Independentes (Independent Component Analysis – ICA),
apoia-se na hipótese de que os sinais das fontes originais são
mutuamente independentes, sendo capaz de recuperar as fontes
em cenários nos quais a quantidade de observações é maior
ou igual ao número de fontes [2].
Quando o número de fontes a ser estimado é maior do que o
número de sensores, é necessário explorar outras informações
a fim de estimar os sinais, como na abordagem da Análise por
Componentes Esparsas (Sparse Component Analysis – SCA),
que se utiliza da hipótese de que as fontes são esparsas em
algum domínio [3].
Mesmo que os sinais não admitam, originalmente, uma
representação esparsa, em algumas aplicações é possível ter
acesso aos sinais das fontes antes do processo de mistura.
Neste tipo de situação é possível manipular os sinais das

II. A NÁLISE POR C OMPONENTES E SPARSAS
No problema geral de Separação Cega de Fontes buscamse técnicas capazes de estimar sinais que foram misturados de
uma maneira desconhecida. Para o caso em que o processo
de mistura não apresenta memória, i.e., é instantâneo, e não
apresenta ruído, o processo de mistura pode ser abordado por
meio de um modelo onde as observações x(t) são compostas
pela combinação linear - definidas por uma matriz de mistura
A invariante no tempo - das fontes originais s(t) [6], ou seja,
x(t) = As(t),

(1)

onde x(t) = [x1 (t) ..., xI (t)]T é um vetor de tamanho I
contendo todas observações e s(t) = [s1 (t) ..., sJ (t)]T é um
vetor de tamanho J contendo todas as fontes.
Uma estratégia para se obter a matriz de mistura inversa,
de maneira não-supervisionada, consiste em tentar recuperar
sinais que sejam mutuamente independentes [6], hipótese
primária da Análise por Componentes Independentes. Esta
abordagem funciona muito bem para cenários nos quais o
número I de observações é igual, ou maior, ao número J
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x(t, f ) = As(t, f ) ,

(2)
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onde x(t, f ) e s(t, f ) são vetores de coeficientes complexos
das observações e fontes, respectivamente. Assim, identificamos os coeficientes da STFT por meio de dois índices, um
para referenciar a janela temporal e um para os coeficientes
da transformada discreta de Fourier.
A Figura 1 mostra um exemplo de um cenário com misturas de 4 sinais de voz e apenas 2 sensores1 , ilustrando a
distribuição dos dados tanto no domínio do tempo quanto
no domínio tempo-frequência dado através da STFT. Podese perceber uma distinção entre a distribuição dos dados nos
dois domínios, sendo que no domínio tempo-frequência notase certa estrutura subjacente aos dados - que está diretamente
relacionada à matriz de mistura.
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Fig. 1. Dispersão dos coeficientes de quatro sinais de voz em duas misturas
no domínio do tempo (azul) e no domínio tempo-frequência (vermelho)

De forma mais objetiva é possível comparar a esparsidade
das representações por meio de histogramas dos dados em
cada domínio. Através da Figura 2 é possível verificar que
a representação no domínio tempo-frequência é mais esparsa
do que no domínio do tempo, pois apresenta uma maior
concentração de valores próximos de zero e apenas uma
pequena fração das amostras possui valores mais altos.
A. Métodos de Esparsificação
Em algumas aplicações, quando as fontes originais não
são suficientemente esparsas para permitir boas estimativas na
1 Nos gráficos de dispersão utilizados, cada eixo do plano bi-dimensional
representa um sensor i, e os pontos o módulo dos coeficientes normalizados
das fontes misturadas.
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de fontes. Entretanto, em uma situação subparametrizada é
necessário considerar outras informações a respeito dos sinais
a serem estimados e/ou do processo de mistura.
A Análise por Componentes Esparsas se apoia na característica adicional de esparsidade das fontes, ou seja, é
baseada na hipótese de que, em um domínio apropriado, as
fontes assumem valores que, na maior parte do domínio, são
próximos ou iguais a zero [2]. Mesmo havendo intersecção
de fontes no domínio do tempo, pode ser possível realizar
a separação no domínio tempo-frequência, pois os sinais de
áudio são mais esparsos no domínio tempo-frequência do que
no domínio do tempo [2, 7].
Considerando o modelo apresentado em (1), e observando
que a Transformada de Fourier de Tempo Curto (Short Time
Fourier Transform – STFT) é uma operação linear, obtemos
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Fig. 2. Histograma da média dos coeficientes da Figura 1 no domínio do
tempo (azul) e no domínio tempo-frequência (vermelho)

separação, é possível realizar um tipo de pré-processamento
específico sobre os dados a fim de torná-los mais esparsos
em algum domínio. A questão, no entanto, recai sobre o tipo
de alteração que será efetuada nos sinais originais, a fim de
não introduzir distorções adicionais às fontes e preservar as
informações contidas nos sinais. Estas modificações nos sinais
originais, por sua vez, se refletem nas observações (misturas
das fontes), de maneira que os próprios sinais misturados
apresentarão um maior grau de esparsidade.
Algumas abordagens de Separação Informada de Fontes
realizam a manipulação das fontes com intuito de tornálas mais esparsas para obter maior facilidade de separação,
onde três técnicas se destacam: Filtro de Irrelevância, Doping
Watermarking e Perceptual Doping Watermarking.
1) Filtro de Irrelevância: Desenvolvida por Pinel [7], esta
técnica de modificação tenta preservar a qualidade do sinal original utilizando o Modelo de Assimilação Perceptiva (Perceptual Assimilation Model – PAM) que realiza o mascaramento
simultâneo e, a partir de um valor limiar, filtra componentes
irrelevantes. Além disso, este filtro aplica a Transformada
Discreta de Cosseno Modificada (Modified Discrete Cosine
Transform – MDCT), a qual é robusta em relação aos efeitos
de borda na etapa de reconstrução do sinal, pela sua inversa.
2) Doping Watermarking: Proposto por Mahé [5], este
método é baseado no conhecimento da Função Densidade
de Probabilidade (Probability Density Function – PDF) dos
coeficientes tempo-frequência das fontes de áudio, e que pode
ser remodelada, aproximadamente, por uma Distribuição da
Gaussiana Generalizada (Generalized Gaussian Distribution –
GGD) com fatores de forma específicos. Portanto, os sinais
originais de áudio, que tem pouca característica esparsa no
domínio tempo-frequência, podem ser processados de forma
a atribuir um fator de forma mais esparso em relação ao
original. Dessa forma, o método de esparsificação por Doping
Watermarking procura “dopar” o fator de forma original
modificando-o para um fator de forma alvo.
3) Perceptual Doping Watermarking: A fim de se conseguir
um compromisso entre desempenho na separação e degradação
da qualidade perceptiva dos sinais de áudio no processo
de dopagem, esta nova proposta de Mahé [4] apresenta um
método no qual a qualidade sonora é avaliada por meio da
Distorção Espectral de Bark (Bark Spectral Distortion – BSD),
controlando assim o nível de modificação realizada nos sinais
sobre o método anterior de Doping Watermarking.
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III. R ECUPERAÇÃO DAS F ONTES

V. S IMULAÇÕES

Foram avaliados três diferentes algoritmos: o primeiro,
denominado FASST (FST), proposto por Ozerov [6] e utilizado
por Mahé [4] na obtenção dos sinais recuperados; o segundo
método avaliado é a Minimização da Norma `p (NLP), proposta por Vincent [8]; o último algoritmo avaliado é a Máscara
Binária Ideal (BIN), descrita por Vincent [9], que tem como
intuito principal servir como parâmetro de comparação para
os demais métodos.
1) Algoritmo FASST: Este método explora a hipótese básica
de que as distribuições dos coeficientes tempo-frequência dos
sinais podem ser bem modelados por meio de um modelo
“localmente Gaussiano”, i.e., ao menos em uma certa região do
domínio tempo-frequência, os coeficientes podem ser descritos
com relativa acuidade por meio de uma distribuição Gaussiana.
É proposta uma modificação sobre a transformação padrão
STFT para a MDCT na Seção V-D. – por possuir propriedades
excelentes de esparsificação para sinais de áudio e de voz [7].
2) Minimização da Norma `p : O segundo método de separação estudado se baseia na hipótese de que os coeficientes
associados às fontes são independentes e esparsamente distribuídos. Além disso, utiliza a distribuição Gaussiana Generalizada para modelar a característica esparsa dos coeficientes.
Diferentemente do FASST, este método não estima parâmetros
das fontes e da matriz de mistura, levando em consideração
que esta última já é conhecida ou pode ser estimada. Com estes
dados as fontes são estimadas a partir do critério de Maximum
a posteriori – MAP [8].
3) Máscara Binária Ideal: Estudada por Vincent [9], este
método foi escolhido como base de comparação. Cabe ressaltar, no entanto, que a utilização deste estimador “oráculo” é
restrita a uma avaliação em que os sinais originais são disponibilizados. Resumidamente, o algoritmo cria uma máscara no
domínio tempo-frequência, com intervalos definidos no tempo
e nas faixa de frequência, e aplica esta máscara nas misturas
xi a partir da comparação com as fontes sj .

No conjunto de simulações realizadas foram utilizados
sinais do banco TIMIT Corpus Sample [12], que compreende
diversos bancos de dados em seu conteúdo. O banco específico
utilizado – denominado no presente trabalho como banco
original, é composto por 96 sinais de voz com duração
de 5 segundos cada e amostrados a 16kHz.
Além do banco de dados com fontes sem modificações,
foram utilizados os outros três bancos de dados modificados
pelas abordagens de esparsificação mencionadas na seção II-A.
Os bancos processados foram nomeados da seguinte forma:
• banco pinel: sinais modificados pelo Filtro de Irrelevância e fornecidos por Pinel [7];
• banco gael: sinais modificados pelo Doping Watermarking e fornecidos por Mahé [5];
• banco gael2: sinais modificados pelo Perceptual Doping Watermarking e fornecidos por Mahé [4].
A fim de avaliar a recuperação de fontes dos algoritmos
estudados (i.e., FST, NLP e BIN), sobre misturas de fontes de
todos os bancos (i.e., original, pinel, gael e gael2),
foram realizadas simulações considerando diferentes cenários
sintéticos, descritos na sequência.
A. Cenários com misturas ideais
No primeiro conjunto de simulações considerou-se um
número variado de fontes do banco original, emulando
uma situação na qual as fontes apresentam-se igualmente
espaçadas. Dessa forma, pode-se considerar que se trata de
um cenário favorável para a estimação das fontes, mesmo em
uma situação de mistura subparametrizada.
Para avaliar os métodos de separação estudados serão utilizadas as métricas de estudo a SDR e a OPS. Através da
Figura 3 é possível observar que a SDR e OPS2,3 atribuídas
aos métodos FST são menores do que as atribuídas ao método
NLP para todos os sistemas subparametrizados.
55
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BIN

14
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45
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40
OPS

Uma família de critérios utilizada em pesquisas relacionadas
à separação de fontes foi proposta por Vincent [10] - posteriormente corrigida por Emiya [11] -, consiste em medir as
razões de energia dos sinais em distorção.
Embora as métricas objetivas forneçam uma base de comparação para os diferentes métodos, as avaliações de sinais
de voz dadas por razões de energia não estão diretamente
ligadas à interpretação ao estímulo sensorial humano. Nesse
sentido, critérios perceptuais foram promovidos por Emiya
[11], através da Medida de Similaridade Perceptual (Perceptual Similarity Measure – PSM), modelo auditivo PEMO-Q e
um mapeamento não linear.
Inicialmente foram utilizadas duas métricas para avaliação
dos sinais, uma objetiva - a SDR (Signal to Distortion Ratio)
em decibel (dB) - e uma perceptual - a OPS (Overall Perceptual Score) que atribui uma nota entre 0 e 100 (pior para
melhor).

SDR

IV. C RITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS M ÉTODOS
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Fig. 3. SDR e OPS das fontes estimadas, quando utilizadas fontes do banco
original, em cenários com o número de fontes variando entre 3 e 7.

Também se pode verificar que, na média, o melhor resultado
objetivo é apresentado pelo método BIN, o que pode ser
explicado por este levar em consideração um fator limiar
2 SDR

e OPS indicam as médias de 50 simulações realizadas
análise subjetiva da percepção auditiva dos autores considerou que
experimentos com J > 7 fontes não trariam informações relevantes aos
resultados obtidos.
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como critério de SNR local, e inversamente o pior resultado
perceptual, causada por dar ao som um aspecto “metálico”.
Embora os resultados providos pela métrica objetiva sejam
válidos para uma comparação de similaridade em termos da
forma de onda dos sinais recuperados, elas podem não avaliar
a capacidade de interpretação do sinal para o usuário. Nesse
sentido, a pontuação perceptual tende a ser mais adequada em
avaliações com sinais de voz.
Para se avaliar a hipótese estudada por Mahe [4], referente
ao benefício da esparsificação, os mesmos experimentos foram
realizados para os outros bancos. Além disso, simulações
realizadas com muitas fontes ativas podem ser encaradas
como limites inferiores de desempenho, fazendo-se necessário
realizar uma análise criteriosa em cenários mais relacionados
com o mundo real, como a simultaneidade de 3 e 4 fontes.
Através de uma análise perceptual, duas observações pertinentes podem ser realizadas sobre a Tabela I: a primeira se
refere a superioridade do algoritmo NLP frente ao FST; a
segunda se dá pela melhor estimativa dada por gael2 para 3
fontes, e original para 4 fontes.

ideais mostraram-se melhor estimados pelo algoritmo NLP.
Logo, a estimação ótima das fontes é dependente do processo
de mistura.
C. Estimação dos coeficientes da mistura
Todos os resultados prévios foram obtidos a partir da
hipótese da estimação perfeita do processo de mistura, porém
se a estimação do processo não for precisa, é necessário
descobrir se há discrepância entre os resultados dos métodos
FST e NLP.
A Tabela III apresenta a degradação do valor da OPS obtida
no cenário real com mistura estimada - com erro de estimação
de ±5% no cenário de mistura com 3 fontes - em relação aos
valores obtidos com o conhecimento informado (Tabela II).
TABELA III
VARIAÇÃO DE OPS

REAL CONHECIDA E ESTIMADA ( QUANTO MENOR MELHOR )

TABELA I
R ESULTADOS DE OPS

PARA CENÁRIOS IDEAIS DE

3

Cenário

Método

original

pinel

gael

gael2

Ideal J=3

FST
NLP

51.22
51.24

51.06
51.84

48.08
50.41

50.43
52.38

Ideal J=4

FST
NLP

37.72
39.19

37.09
38.85

35.59
37.91

36.62
38.42

E

4

ENTRE O PROCESSO DE SEPARAÇÃO COM MISTURA

Cenário

Método

original

pinel

gael

gael2

J=3

FST
NLP

9.06
3.32

4.85
4.47

4.12
3.87

5.52
4.76

FONTES

É possível verificar que a abordagem de sinais esparsos no
método de estimação, promovido pelo NLP, proporciona mais
robustez ao sistema quando este atua em um contexto no qual
a matriz de separação não foi acuradamente estimada. Além
disso, a superioridade dos bancos esparsificados corrobora a
ideia de que sinais mais esparsos facilitam a separação em
situações não ideais.

B. Cenários com misturas reais
A fim de realizar uma avaliação em uma situação mais próxima da encontrada em aplicações reais, foram considerados
dois cenários propostos nas campanhas de avaliação SiSEC4 ,
na qual se propoem cenários com 3 e 4 fontes em 2 sensores.
É possível verificar na Tabela II que o melhor algoritmo
separador é o FST, situação inversa à observada nos resultados
dos cenários ideais. Além disso, a utilização de sinais esparsificados obteve relativamente melhores resultados, comparado
as fontes originais.
TABELA II
OPS

DOS SINAIS ESTIMADOS PELOS MÉTODOS

CENÁRIO REAL DE

3

FST E NLP,

D. Aplicação da proposta de modificação
Com o intuito de se obter melhores avaliações perceptuais,
foi proposto alterar o domínio transformado da STFT para
a MDCT, o que pode trazer benefícios em relação à estimação dos sinais esparsificados, pelo fato de que esta é uma
transformada de decomposição/reconstrução mais eficiente [7],
assegurando maior qualidade dos sinais esparsificados reconstruídos.
Após todas as devidas alterações, as simulações realizadas
com os cenários reais, que resultaram dados da Tabela II,
foram refeitas, fornecendo os resultados da Tabela IV.

PARA UM

TABELA IV

FONTES COM O USO DE DIFERENTES BANCOS

OPS

DOS SINAIS ESTIMADOS PELOS MÉTODOS

FST E NLP, PARA OS
MDCT

Cenário

Método

original

pinel

gael

gael2

Real J=3

FST
NLP

47.75
44.85

48.41
46.84

47.84
47.32

49.19
48.50

Cenário

Método

original

pinel

gael

gael2

Real J=4

FST
NLP

37.20
34.50

37.40
35.03

36.86
36.59

37.44
36.92

Real J=3

FST
NLP

45.66
49.18

47.25
49.70

45.54
47.48

47.57
49.94

Real J=4

FST
NLP

35.82
37.18

35.85
37.12

34.81
36.36

35.29
37.75

CENÁRIOS REAIS COM O USO DA

Para os dois cenários reais estudados, o método de estimação FST obteve resultado superior, por outro lado, os cenários
4 Para

mais detalhes sobre os sistemas de misturas utilizados, os
leitores são convidados a acessarem o domínio do SiSEC2016 em
https://sisec.inria.fr/home/2016-underdeterminedspeech-and-music-mixtures/

É possível discorrer que a mudança da transformada atua
positivamente para o método NLP, pois a MDCT leva a um
grau de esparsidade maior do que a STFT. No entanto, o
mesmo não ocorre para o método FST, e provavelmente isso se
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deva à hipótese básica explorada neste algoritmo que considera
um modelo localmente gaussiano para os coeficientes das
fontes.
E. Análise de Eficiência
O tempo de processamento de cada simulação5 de estimação
dos métodos FST e NLP, realizadas a partir dos cenários reais,
são apresentados na Tabela V6 .
TABELA V
M ÉDIA

DO TEMPO DE PROCESSAMENTO GASTO PELOS MÉTODOS DE
SEPARAÇÃO PARA OS CENÁRIOS REAIS AVALIADOS

Cenário

Transf.
STFT

J=3
MDCT
STFT
J=4
MDCT

Método

Tempo (s)

FST
NLP
FST
NLP

56.18
0.14
52.58
0.12

FST
NLP
FST
NLP

70.95
0.20
59.75
0.17

Os resultados apresentados pela TabelaV, mostram que as
estimações realizadas pelo algoritmo NLP são, no mínimo, 400
vezes mais rápidas comparadas ao FST, para o cenário de 3
fontes, e 350 vezes mais rápido para o cenário de 4 fontes,
algo que torna o algoritmo NLP interessante para trabalhos
em tempo real. Outro resultado, não tão expressivo, se dá pela
diferença entre as transformadas utilizadas, com vantagem da
MDCT frente a STFT.
VI. C ONCLUSÕES E P ERSPECTIVAS
Partindo do princípio que o interesse em aplicações de áudio
é obter sinais com boa qualidade sonora - algo, portanto,
relacionado a uma avaliação subjetiva do sinal - é importante
perceber que, embora as métricas objetivas tenham sido utilizadas para comparação dos métodos de separação em geral, a
análise perceptiva dos sinais pode trazer informações bastante
ricas a respeito da qualidade dos sinais recuperados.
A separação realizada pela Máscara Binária Ideal retorna
o melhor resultado objetivo - como esperado, pois visa maximizar uma medida objetiva -, porém uma diferença positiva
na qualidade dos sinais recuperados, detectada na análise feita
com o índice OPS, é dada pelos outros dois métodos.
Inicialmente o método FASST obteve melhores resultados
em cenários com menor espaçamento angular entre as fontes
(misturas reais), porém, o efeito observado com a utilização
da nova representação MDCT, fez com que a Minimização
da Norma `p obtivesse um desempenho ligeiramente superior
frente ao FASST (0,5 ponto no OPS). Além disso, em termos
do custo computacional, verificou-se que a abordagem baseada
na norma `p se destaca, tornando o algoritmo bastante atrativo
5 O processamento foi realizado em uma máquina HP Z210 Workstation
Intel R Xeon R CPU E3-1270 @ 3.40GHz com 16GB de memória RAM e
Sistema Operacional Windows R .
6 O custo computacional da etapa de mistura, suposta estimação da mistura
e qualificação, não estão inclusos nos tempos apresentados.

para aplicação em sinais de áudio esparsificados e misturas
convolutivas.
Estudos relacionados ao ganho obtido com a MDCT no
algoritmo de estimação baseada na norma `p e novas propostas
de métodos para esparsificação de sinais são alvos de pesquisas
futuras, para fornecer uma solução completa para o problema
de separação de sinais.
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Representação Esparsa Aplicada à Estimação
Online de Energia para um Calorı́metro Submetido
a uma Alta Taxa de Eventos.
João Paulo Bittencourt da Silveira Duarte, Luciano Manhães de Andrade Filho, José Manoel de Seixas

Resumo— Este trabalho apresenta um estudo sobre técnicas
de equalização de canal, aplicadas à reconstrução online de
energia nos calorı́metros do ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS).
O ambiente de alta taxa de eventos, previsto para ocorrer
nos próximos anos no colisionador de partı́culas LHC (Large
Hadron Collider), aumenta a probabilidade de ocorrência de
colisões adjacentes, produzindo o efeito de empilhamento de
sinais. O algoritmo atualmente utilizado para a reconstrução
não é robusto a este efeito. Técnicas de deconvolução já foram
propostas em outros trabalhos e métodos baseados em filtros
FIR (Finite Impulse Response) obtiveram resultados superiores a
técnica atual. Este trabalho propõe o uso de uma técnica, que
se baseia em representações esparsas, onde resultados apontam
melhora na estimação em relação a aplicação de filtros FIR.
Palavras-Chave— Deconvolução,
Processamento
online,
Calorimetria, Esparsidade.
Abstract— This work presents a study about channel equalization techniques, applied to the online energy reconstruction
in ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) calorimeters. The high
event rate environment, predicted to occur in the next few years
on the LHC (Large Hadron Collider) particle collider, increases
the likelihood of adjacent collisions occurring, producing the
signal stacking effect. The algorithm currently used for the reconstruction is not robust to this effect. Deconvolution techniques
have already been proposed in other works and methods based on
FIR (Finite Impulse Response) filters obtained higher results than
the current technique. This paper proposes the use of a technique,
which is based on sparse representations, where results indicate
improvement in the estimation regarding the use of FIR filters.
Keywords— Deconvolution, Online Processing, Calorimetry,
Sparsity.

I. I NTRODUÇ ÃO
Experimentos de fı́sica de altas energias, em geral, objetivam o entendimento da estrutura da matéria [1]. Tais
experimentos, resumem-se em acelerar feixes de partı́culas
em sentidos opostos para que possam colidir em pontos
especı́ficos (dentro de detectores), que possuem sistemas nos
quais realizam medidas das propriedades das partı́culas subprodutos de uma colisão. De modo, que a partir da associação
com modelos fı́sicos, permitem viabilizar o reconhecimento de
determinadas partı́culas e assim realizar a validação da teoria.
Neste ambiente, uma importante propriedade mensurada
é a energia das partı́culas, que é obtida por meio dos
João Paulo B. da S. Duarte†, Luciano M. de Andrade Filho†, José
M. de Seixas‡¸ Universidade Federal de Juiz de Fora†, Juiz de ForaMG, Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro‡, Rio de Janeiro-RJ,
Brasil, E-mails: joao.duarte@engenharia.ufjf.br, luciano.ma.filho@gmail.com
e seixas@lps.ufrj.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq,
CAPES, FAPEMIG e FAPERJ.

calorı́metros [2]. Normalmente, os calorı́metros, são segmentados em milhares de células, onde cada célula corresponde a
um canal de leitura. Em uma colisão, cada canal pode receber,
ou não, informações de interesse, num perı́odo da ordem dos
nano segundos. Portanto, devido ao elevado número de canais
e requisitos de tempo, existe a demanda de um complexo
sistema de processamento, para avaliar um determinado evento
fı́sico. Este sistema, pode ser subdividido em duas partes: i o
processamento online, que realiza a seleção de informações
em tempo real, na medida em que ocorrem as colisões, dentro
de uma latência; ii e o processamento offline, que consiste na
analise dos dados armazenados em uma colisão [3].
Considerando este cenário, o LHC (Large Hadron Collider)
é atualmente o maior e mais poderoso acelerador de partı́culas
do mundo [4]. Existem quatro principais experimentos em sua
circunferência, o ALICE, o LHCb, CMS e o ATLAS [5].
O ATLAS, possui um sistema de calorimetria, que é
constituı́do por dois calorı́metros, o hadrônico e o eletromagnético [2] [6]. Ambos os calorı́metros são segmentados em
células distribuı́das no entorno do ponto de colisão. Quando
uma célula é sensibilizada a energia depositada é convertida
em sinal elétrico e este é condicionado por um circuito de
shape analógico, por fim o sinal é digitalizado por conversores
analógicos digitais (AD’s). A partir deste momento, uma tarefa
importante é identificar os sinais de interesse, que podem estar
mascarados por ruı́dos [7]. Sob essas condições, a melhor
forma de lidar com estes ruı́dos é utilizando a técnica do filtro
casado [6].
O LHC passa por um processo de atualização que visa
aumentar a quantidade de interações entre partı́culas, visando
aumentar a probabilidade de observação de eventos cada vez
mais raros [7]. Este cenário influencia diretamente o LHC e
seus detectores [8]. Nos calorı́metros do ATLAS, o aumento na
taxa de eventos, intervirá principalmente, na sobreposição entre sinais provenientes de eventos subsequentes, distorcendo o
sinal recebido. Devido a este empilhamento de sinais (pileup),
a técnica do filtro casado começa a perder eficácia, pois o
formato do sinal a cada colisão passa a não ser bem definido.
Propostas recentes modelam toda a cadeia eletrônica do
calorı́metro como um canal de comunicação. Assim, a
estimação da energia é tida como o resultado da equalização
(ou deconvolução) deste canal [3]. Nesta linha, em [9] são propostas técnicas de deconvolução de simples implementação,
que são baseadas no uso de filtros FIR (Finite Impulse
Response). Estas técnicas produzem uma melhor estimação
em relação ao filtro casado em condições, onde a taxa de
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evento, seja mais alta. Nesta abordagem, se obtém um filtro
FIR a partir da aproximação de um filtro IIR (Infinite Impulse
Response), que é obtido através da resposta impulsiva do
sistema inverso ao calorı́metro. Apesar de possuir um desempenho melhor do que o filtro casado em um cenário de alta
ocupância, outros ruı́dos existentes em uma aplicação real não
são modelados pelo filtro FIR, tais como os aditivos de fundo
e os de desvio de fase.
Algumas técnicas baseadas na representação esparsa são
também eficientes na remoção de ruı́do [10], portanto mais
adequadas à estimação de energia em sinais de calorimetria. As técnicas baseadas na teoria de esparsidade buscam,
em geral, encontrar representações mais esparsas possı́veis
de um sinal [11]. Considerando o modelo convolucional, a
aproximação de uma representação mais esparsa do sinal
proveniente do calorı́metro é proporcional à estimação da
energia. Este trabalho propõe o uso de uma técnica moderna
baseada na famı́lia dos Iterative-Shrinkage Algorithms. A
partir desta abordagem, foi verificado, no equacionamento da
representação esparsa, que uma parte converge para os pesos
do filtro FIR obtido pela aproximação ao sistema inverso e
uma segunda parte, tende ao uso de uma função não linear
chamada de Shrinkage, refletindo na esparsidade da solução.
Este artigo está estruturado em cinco seções: a próxima
seção traz informações sobre o funcionamento do sistema de
calorimetria, que é o ambiente de aplicação deste trabalho; na
seção III, são apresentas a técnica de deconvolução recentemente proposta em [9] e a técnica baseada na teoria de esparsidade proposta neste trabalho; a seção IV traz os resultados
obtidos em cada técnica e uma determinação experimental dos
limiares da técnica esparsa; na seção V são realizadas algumas
considerações finais.

algoritmos que utilizam esta informação irão continuar o
processamento mantendo apenas as informações de interesse.

(a) Pulso caracterı́stico unipolar.
Fig. 1.

(b) Pulso caracterı́stico bipolar.

Pulsos caracterı́sticos dos canais.

Considerando-se o pulso unipolar similar ao do calorı́metro
hadrônico(Tilecal), a sua duração é de, aproximadamente,
150 ns, ao passo que a perı́odo de colisão do LHC é de
25 ns. Assim, pode-se observar que a resposta do calorı́metro
é mais lenta do que a perı́odo de colisão do LHC e, consequentemente, poderá ocorrer a sobreposição entre amostras de
eventos subsequentes (efeito de empilhamento de sinais). Na
Fig. 2, exemplifica-se tal empilhamento para um sinal genérico
unipolar. Neste caso, ocorreu uma colisão que gerou um sinal
s1 numa determinada célula e, 50 ns depois, ou seja, 2 colisões
posteriores, a mesma célula foi sensibilizada gerando s2 , e a
sobreposição destes eventos assume o formato do sinal s3 .

II. O SISTEMA DE CALORIMETRIA DO ATLAS
O experimento ATLAS possui um sistema de calorimetria
que é composto por dois calorı́metros: o eletromagnético,
que é mais interno e mais segmentado, possuindo cerca de
200.000 células [12] e o calorı́metro hadrônico, que é mais
externo e possui cerca de 10.000 canais de leitura [13]. As
interações nos sub-detectores do ATLAS geram um enorme
fluxo de dados [14]. Para processar estes dados, o ATLAS
utiliza um avançado sistema de filtragem online (trigger), que
é constituı́do de duas partes: o nı́vel 1 (LV1) que observa
toda a granularidade das células fazendo processamento de
informação à 40 MHz e o HLT (High Level Trigger), que
recebe informações de regiões de interesse e estimações realizas no primeiro nı́vel, sendo o responsável por, após o
seu processamento, armazenar informações relevantes de um
colisão.
No processamento, que é realizado no LV1, o sinal proveniente dos calorı́metros passa por um circuito analógico,
onde cada calorı́metro possui o seu sinal condicionado em
um formato especı́fico e, tipicamente, assumem o formato
similar as respostas impulsivas exibidas nas Fig. 1(a) e 1(b).
Posteriormente, o sinal é digitalizado, e passa por um préprocessamento, que é o foco deste trabalho, onde a estimação
da energia depositada em uma célula deve ser dada e outros

Fig. 2.

Exemplo do efeito do empilhamento de sinais.

O empilhamento de sinais modifica a forma original do
pulso caracterı́stico do canal. Assim, o sinal resultante observado a cada colisão não é bem definido. A mudança das
caracterı́sticas do sinal compromete a eficiência da técnica
atualmente empregada, uma vez que o sinal s[n] não possui
mais seu formato determinı́stico provido pelo circuito condicionador.
Para tratar ao efeito do empilhamento de sinais, recentemente foram propostas técnicas baseada numa modelagem de
deconvolução.
III. O MODELO CONVOLUCIONAL E A T ÉCNICA PROPOSTA
O sinal nos canais de leitura dos calorı́metros pode ser
interpretado como o resultado da convolução entre uma função
delta de Dirac, representando a energia a ser estimada x[n]
proveniente de uma determinada colisão, com o pulso caracterı́stico do canal s[n] (que provém do circuito conformador
de cada calorı́metro). Esta concepção pode ser vista na Fig. 3,
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sendo w[n] um ruı́do gaussiano branco aditivo proveniente da
cadeia de leitura eletrônica e r[n] o sinal resultante de um
dos canais do calorı́metro [9]. Com base neste modelo do
calorı́metro, técnicas que realizam o processo inverso, com
o intuito de estimar a energia x[n] em cada colisão, podem
ser propostas.

x[n]

y[n]

w[n]

r[n]

s[n]

Fig. 3.

Modelagem do calorı́metro como sistema linear [9].

a partir da convolução entre a resposta ao impulso truncada
00
g01 [n] com g02
[n]. Este filtro FIR obtido, portanto, é uma
aproximação do sistema inverso G0 (z).
O método descrito nesta seção, em um ambiente apenas com
ruı́do de empilhamento de sinais, realiza a deconvolução quase
perfeita (se a ordem fosse infinita seria perfeita), recuperando
a energia. Entretanto, em um ambiente real, podem ocorrer
erros de sincronismo na digitalização, devido aos diferentes
tempos de vôo ( time of flight) das partı́culas [15], provocando
um desvio de fase no momento da aquisição do sinal e ainda
um ruı́do de fundo aditivo proveniente da eletrônica. Estes
fatores não são levados em consideração nesta técnica. A
teoria de esparsidade traz uma abordagem mais genérica, nela
a busca é pela representação mais esparsa possı́vel do sinal,
portanto espera-se deste método um tratamento melhor para
esta questão.

A. Abordagem por aproximação do filtro IIR

B. Técnica proposta: abordagem por esparsidade

Este método consiste em obter um filtro a partir do conhecimento prévio da resposta impulsiva do canal s[n], que ao se
aplicar a transformada Z, leva a S(z) . Um sistema inverso
G0 (z), conforme é, então, proposto:

Pelo modelo convolucional do calorı́metro, podemos reescrever a convolução conforme a Equação 3 na forma matricial:

G0 (z) =

1
S(z)

(1)

Neste caso, G0 (z) pode ser classificado como um filtro IIR.
Entretanto, a proposta é obter uma aproximação deste sistema
por meio de um filtro FIR.
Através do mapa de pólos e zeros de G0 (z), dependendo do
pulso, o sistema inverso resultante, ao se considerar o sistema
causal, pode não levar a um filtro realizável, pois é possı́vel
que este sistema possua pólos externos ao cı́rculo unitário.
Para tratar esta situação, de forma genérica, o sistema
inverso G0 (z) é subdividido no domı́nio z em dois sistemas
G01 (z) e G02 (z), tal que G01 (z) contenha apenas os pólos
internos de G0 (z) e G02 (z) contendo apenas os pólos externos,
e seja válida a equação 2:
G0 (z) = G01 (z)G02 (z)

(2)

Assim, G02 (z) é tratado com o intuito de se obter um
filtro estável e causal cuja resposta ao impulso seja uma
aproximação de g02 [n].
Primeiramente, a sua região de convergência é invertida,
resultando em um sistema não causal G002 (z). Com este
recurso, a sua região de convergência passa a incluir o circulo
unitário e, portanto, este sistema é estável e não causal. Por se
tratar de um filtro IIR, G002 (z) apresenta resposta ao impulso
infinita e deve ser truncada, gerando um filtro FIR de resposta
aproximada. Ao se permitir um atraso, pode ser obtida uma
aproximação de G02 (z) que leva a um sistema G0002 (z) causal
e estável.
O sistema formado pelos pólos internos ao cı́rculo unitário
G01 (z) é tratado de forma semelhante. Todavia, neste caso,
como o sistema já é estável e causal, é necessário apenas
realizar o procedimento de truncagem na resposta ao impulso,
resultando em um filtro FIR g01 [n] realizável. Por fim, o filtro
FIR f [n], que realiza a deconvolução aproximada, é obtido

Ax = b

(3)

onde A é uma matriz de convolução, baseada na resposta ao
impulso do calorı́metro com n linhas por m colunas sendo
n > m, onde suas m colunas são compostas por pulsos de
referência do calorı́metro deslocados, x é um vetor contendo
a amplitude dos sinais empilhados com m linhas e b um
vetor contendo n linhas representando o sinal proveniente do
calorı́metro.
O sistema b = Ax é um sistema linear indeterminado e
possuirá infinitas soluções. A representação desejada (mais esparsa) é aquela que apresentar o menor número de coeficientes
não nulos em x.
A solução mais esparsa de um sistema linear indeterminado
pode ser transformada em um problema de otimização baseado
na minimização de uma função custo [11]. Na literatura,
uma forma muito difundida para obtenção da esparsidade é
utilizar a norma l1 como função custo. Assim, a solução deste
problema se dá conforme a Equação 4, onde a constante 
é uma a restrição imposta para que a solução não divirja do
modelo esperado.
1

min kxk1 sujeito a ||b − Ax||22 ≤ 
x

(4)

||x||11 representa a norma l1 do vetor x, que é dado pelo
somatório dos valores absolutos dos coeficientes do vetor x.
Por meio da escolha de um multiplicador de Lagrange λ apropriado, este problema pode ser transformado num problema de
otimização sem restrições de acordo com a função custo dada
pela Equação 5.
1
(5)
J(x) = λ||x||1 + ||b − Ax||22
2
em que λ é um multiplicador de Lagrange função de A, b
e . Na Equação 5, o seu primeiro termo, com a presença
da norma l1 , representa a busca pela esparsidade, enquanto o
segundo, com a norma l2 preserva a integridade do modelo. O
multiplicador de Lagrange tem o papel de pesar a Equação 5
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com o intuito da ponderação entre as duas normas e pode ser
obtido experimentalmente.
Existem variadas formas de minimizar a Equação 5, uma
técnica simples, mas muito eficiente em aplicações de remoção
de ruı́do, é a técnica de limiarização ou Shrinkage proposta
por [10]. Para isso, primeiramente esta técnica desacopla a
matriz A do vetor x na norma l2 da Equação 5, de modo
que a função custo J(x) possa ser desacoplada em m funções
custo independentes, uma para cada componente do vetor x.
Admitindo que A possua inversa C = A−1 , chega-se a
Equação 6:
1
(6)
J(x) = λ||x||1 + ||A(Cb − x)||22
2
Substituindo Cb por um vetor de constantes x0 , obtemos a
Equação 7 :
1
J(x) = λ||x||1 + ||(x0 − x)||22
(7)
2
onde a matriz A em evidência foi removida, pois não influencia
mais no processo de minimização. Apesar da presença do
módulo na Equação 7, só serão aceitas componentes não
negativas de x, pois não são esperados sinais com amplitudes
negativas em calorimetria. Assim, o módulo pode ser removido
da Equação 7. Derivando esta equação em relação a x e
igualando à zero, obtém-se a Equação 8:
0 = (x − x0 ) + λ1

(8)

Portanto, o vetor x que minimiza a função custo é:
x = x0 − λ1

(9)

FIR

Fig. 4.

Função não-linear
do Shrinkage

Resumo do sistema proposto.

IV. R ESULTADOS
A técnica proposta foi simulada e comparada com a técnica
baseada em filtro FIR projetado a partir da aproximação do sistema inverso. Utilizando dados de simulação que, neste caso,
simulam sinais com caracterı́sticas de empilhamento de sinais
similares aos que podem ser encontradas em Monte Carlo para
um pulso unipolar e bipolar, tı́picos de um calorı́metro. Na
simulação [15], além da inclusão de um ruı́do gaussiano com
SNR (relação sinal ruı́do) de -12,73 dB, variou-se o desvio
de fase em ±5 ns (representando erros de sincronismo na
digitalização) e a ocupância (relacionada a taxa de eventos),
que é a porcentagem da relação entre o número de amostras
do sinal em que houve a deposição de energia e o número de
amostras total em uma janela de sinal.
As primeiras análises realizadas foram no sentido da
obtenção experimental dos melhores parâmetros λ para cada
tipo de pulso. Como é visto na Fig. 5, para o pulso unipolar,
existe um λ que proporciona um menor erro.

Sabendo-se que ck é a k-ésima linha da matriz C, as
componentes individuais de x podem ser descritas como na
Equação 10:
x[k] = ck b − λ

(10)

Como b é um vetor com componentes do sinal de entrada, ck pode ser visto como um filtro FIR que realiza a
deconvolução da k-ésima componente. Porém, esta equação
mostra que além do filtro de deconvolução, para se obter o
valor desejado é necessário ainda subtrair a saı́da do filtro
pela constante λ. Além disso, pela restrição imposta em
calorimetria de não existir valores negativos para x[k], a
resposta deve ser anulada se λ for maior do que ck b. Portanto a
Equação pode ser traduzida por uma função não linear descrita
na Fig. 4.
No entanto, por A ser uma matriz de convolução a mesma
não é quadrada, portanto não inversı́vel. Dessa forma, propõese uma aproximação pela pseudo inversa de A.
C ≈ A+ = (AAT )−1 A

(11)

É importante destacar que, como a diferença entre o número
de linhas e colunas é fixa numa matriz de deconvolução,
quanto maior a ordem do vetor de entrada b, melhor é a
aproximação de C pela pseudo inversa de A. Como consequência, o filtro ck deve ter uma alta ordem para realizar
a deconvolução corretamente.

Fig. 5. Variação do RMS do erro para cada λ para uma ocupância de 30%.

Deste modo, as Fig. 6(a) e 6(b) trazem gráficos referentes
a uma varredura em diferentes ocupâncias obtendo os valores
de erro mı́nimo de λ, para os respectivos pulsos.
Pelos gráficos, verifica-se que para pulsos unipolares, o λ
encontra-se em uma faixa de valores entre 2 e 5, enquanto
para pulsos bipolares em uma faixa entre −12 e 6, 8. Após
a verificação da variação dos valores de λ, o ajuste deste
parâmetro se deu pelos λ que proporcionaram os menores
erros.
Um fato interessante, como pode ser observado nas
Fig. 7(a) e 7(b), é que o filtro FIR implı́cito na Equação 9
converge para os pesos de f [n], para ambos os tipos de pulso.
Na sequência foi realizada a comparação entre as técnicas
com relação ao desempenho em variadas ocupâncias, como é
exibido nas Fig. 8(a) e 8(b).
Ao comparar as duas técnicas, em geral, utiliza-se a
informação especialista de que não é possı́vel a conversão

247
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V. C ONCLUS ÕES
Em um ambiente de alta taxa de eventos, como os que futuramente serão encontrados no LHC, o efeito de empilhamento
de sinais, poderá causar erros no processo de estimação da
energia nos calorı́metros do ATLAS. Assim, através deste trabalho foi possı́vel mostrar que a técnica proposta, baseada na
teoria de esparsidade, tem um desempenho superior a técnica
de deconvolução baseada em filtros FIR, que se aproximam
do sistema inverso. Como se pode comprovar, a causa deste
desempenho considerável, está no fato da técnica proposta
buscar a representação mais esparsa do sinal, onde leva-se em
consideração, além do empilhamento de sinais, outras formas
de ruı́do.
Para trabalhos futuros, o objetivo é trabalhar a aplicação
de outras técnicas baseadas na esparsidade, tendo em vista
a obtenção de desempenhos que se mostrem cada vez mais
eficientes.

(a) Pulso caracterı́stico unipolar.
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(a) Para o pulso unipolar.
Fig. 7.

(b) Para o pulso bipolar.

Comparação entre os pesos do filtro FIR obtido em cada técnica.

negativa da energia. Tal informação é usada para melhorar
a eficiência da estimação final e foi utilizada nas comparações
das Fig. 8(a) e 8(b). Ou seja, o que equivale a utilização de uma
função não-linear com λ igual a zero. A principal contribuição
da técnica proposta é demonstrar que a função Shrinkage é a
mais apropriada e não um simples limiar (theshold).
Assim, constata-se que a teoria baseada na esparsidade
realiza uma redução de ruı́do que está ligada à aplicação de
uma não linearidade após a filtragem do sinal. Além disso, a
implementação da não linearidade é simples, acarretando em
outra vantagem desta técnica para uso online.

(a) Para o pulso unipolar.
Fig. 8.

(b) Para o pulso bipolar.
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de València - CSIC, 2010.
[5] TM Taylor. The magnets for the lhc experiments. Applied Superconductivity, IEEE Transactions on, 10(1):342–346, 2000.
[6] Bernardo Sotto-Maior Peralva. Detecção de sinais e estimação de energia
para calorimetria de altas energias. Master’s thesis, PPEE UFJF, 2012.
[7] Luciano M. Andrade Filho. Detecção e Reconstrução de Raios Cósmicos
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Avaliação de desempenho de wavelet shrinkage pela
esparsidade dos coeficientes
Vinícius Ávila da Silva e Evandro Ottoni Teatini Salles

limiarização. Esta, baseada no estimador não-polarizado de risco
de Stein (SURE) [3], não depende de nenhum parâmetro a ser
definido por usuário, ou seja, é adaptativa. A etapa de
transformação, por sua vez, decorre da escolha de uma wavelet
e uma escala de aplicação, de forma que o desempenho final do
algoritmo depende grandemente destes parâmetros.

Resumo—A técnica conhecida como wavelet shrinkage se
consagrou como um método de baixo custo computacional e
desempenho satisfatório em denoising de sinais. Este método,
porém, não é totalmente adaptativo, pois depende de parâmetros
como a escolha de uma wavelet e escala de aplicação. Este artigo
visa avaliar a relação entre o desempenho do método e a
esparsidade dos coeficientes wavelet. Foi observado que o ganho,
em dB, da SNR dos sinais depende grandemente dos parâmetros
citados, e que a esparsidade pode ser uma ferramenta para
adaptar os parâmetros a cada conjunto de amostras.

Este artigo visa avaliar a esparsidade dos coeficientes
wavelet de um sinal contaminado como ferramenta para adaptar
os parâmetros de um denoiser a um determinado conjunto de
amostras. De outra forma, deseja-se relacionar o desempenho do
algoritmo (MSE e SNR) à esparsidade no domínio wavelet.

Palavras-Chave—Denoising, Wavelet Shrinkage, Esparsidade.
Abstract—The wavelet shrinkage approach has been
considered a method of low computational cost and reasonable
performance in signal denoising. However, this method is not
entirely adaptive, because of its dependence on parameters such as
the wavelet function and scale. This paper aims to evaluate the
relation between the performance of the method and the sparsity
of the wavelet coefficients. It was observed that the signal SNR
increase, in db, relies greatly on the aforementioned parameters,
and that the sparsity can be a tool to adapt the parameters to each
sample set.

O presente artigo está divido da seguinte forma. A seção II
descreve o método de wavelet shrinkage e a técnica de
limiarização baseada em SURE. Posteriormente, na seção III, é
descrita a medida de Hoyer como métrica de esparsidade e como
esta se reduz à norma L1 para transformações ortogonais. O
método para avaliar a relação entre as métricas de desempenho
(MSE e SNR) e a esparsidade (norma L1) é descrito na seção
IV, bem como os resultados da avaliação. Exemplos de
utilização do método são expostos também na seção IV,
enquanto a conclusão do trabalho é apresentada na seção V.

Keywords—Denoising, Wavelet Shrinkage, Sparsity.

II.
I.

INTRODUÇÃO

A transformação wavelet discreta (DWT) de um sinal 𝑦 com
𝑁 = 2𝑗 amostras pode ser escrita na forma matricial

O problema de sinais contaminados por ruído é comum em
diversas aplicações e pode reduzir a eficiência de sistemas
diversos, como reconhecimento de voz, telemedicina e
transmissão de dados. Um algoritmo de denoising é aquele que
busca remover ruído, erros e perturbações de um sinal [1], de
forma a preservar o sinal original. Semelhantemente, a partir de
𝑁 amostras de um sinal 𝑓 contaminado por um ruído 𝑒,
𝑦[𝑖] = 𝑓[𝑖] + 𝑒[𝑖]

𝑖 = 1, … , 𝑁,

𝑤 = 𝓦𝑦,

𝑀𝑆𝐸 =

̂
∑𝑁
𝑖=1(𝑓[𝑖]−𝑓 [𝑖])
𝑁

,

(1)

𝑦 = 𝓦𝑇 𝑤.

𝑉𝐴𝑅(𝑓̂ )
).
𝑉𝐴𝑅(𝑓̂ −𝑓)

(5)

Segundo [4], um sinal qualquer é melhor representado por
uma função wavelet semelhante ao sinal. A representação é dita
melhor quando poucos coeficientes são não-nulos, ou seja,
quando a representação é esparsa. O ruído branco, devido a sua
característica aleatória, não é bem representado por nenhuma
função e, para wavelets ortogonais, o ruído branco é
transformado em ruído branco [2], ou seja, em amostras não
correlacionadas e com média zero.

(2)

e pelo relação sinal-ruído,
𝑆𝑁𝑅 = 10 log (

(4)

na qual 𝓦 é a matriz de transformação e 𝑤 são os coeficientes
wavelet resultantes. A matriz 𝓦 é quadrada e depende da
chamada wavelet mãe, a função na qual o sinal 𝑦 será
decomposto. Para o caso em que esta função é periódica, a
matriz de transformação é ortogonal. Assim, a reconstrução do
sinal é simples e definida por

deseja-se estimar um vetor 𝑓̂ com o menor erro possível em
relação ao sinal original 𝑓. O desempenho do algoritmo pode,
então, ser aferido pelo erro médio quadrático,
2

WAVELET SHRINKAGE

(3)

O método de wavelet shrinkage, como descrito em [2], foi
desenvolvido na década de 90 e é de fácil implementação e baixo
custo computacional. Este método consiste na aplicação de
limiares aos coeficientes wavelet do sinal contaminado. Assim,
pode ser descrito como duas etapas sucessivas: transformação e

Assim, se a representação de um sinal qualquer for esparsa,
a distinção entre os coeficientes do sinal e os coeficientes do
ruído é perceptível, conforme Fig. 1. O sinal dado como

Vinícius Ávila da Silva e Evandro Ottoni Teatini Salles¸ Centro Tecnológico,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória-ES, Brasil, E-mails:
vinicius_ads@hotmail.com, evandro@ele.ufes.br. Este trabalho foi parcialmente
financiado pelo CNPq.
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denoisers que utilizam transformações diferentes da wavelet
[6].

exemplo é o blocks [2] e, devido a sua natureza quadrada, a
transformação utilizada foi a Haar.

III.

ESPARSIDADE

O método descrito na seção anterior é, se comparado a
métodos modernos mais complexos como [6], relativamente
simples e de baixo custo computacional. Porém a etapa de
transformação não é totalmente adaptativa e deixa a cargo do
usuário definir uma wavelet mãe e uma escala para decompor o
sinal. Como observado em [2], o MSE do sinal recuperado
possui grande variação em função desses parâmetros, porém em
situações reais (sinal original desconhecido) o MSE não está
disponível para permitir a adaptabilidade do método.
Como sugerido em [4] e [5], a representação de um sinal é
considerada boa quando for esparsa, e esta é a característica que
permite a aplicação de wavelet shrinkage (Fig. 1). A
esparsidade pode ser facilmente calculada e está disponível em
situações reais. Em [7], diversas medidas de esparsidade são
comparadas e duas métricas são consideradas superiores: a
medida de Hoyer e o índice de Gini. Como o índice de Gini
depende da ordenação do vetor a ser aferido, neste trabalho
optou-se, por simplicidade, pelo emprego da medida de Hoyer.
Dado o vetor de coeficientes wavelet 𝑤, sua esparsidade no
sentido de Hoyer é medida por

Fig. 1.
Exemplo de sinal e seu coeficientes wavelet. (a) Blocks no domínio
do tempo, (b) coeficientes de blocks, (c) blocks contaminado por ruído branco,
(d) coeficientes de blocks contaminado por ruído branco.

É possível perceber que, como a representação do sinal é
esparsa, os coeficientes do sinal possuem amplitude superior
aos coeficientes resultantes do ruído. Logo, se um limiar
apropriado 𝑡 for definido, novos coeficientes 𝑤′ definidos por
𝑤[𝑖] − 𝑡
𝑤 ′ [𝑖] = {
0

|𝑤[𝑖]| ≥ 𝑡
,
|𝑤[𝑖]| < 𝑡

‖𝑤‖

𝐻(𝑤) =

(√𝑁−‖𝑤‖1 )
2

(√𝑁−1)

,

(11)

na qual ‖𝑤‖1 e ‖𝑤‖2 indicam, respectivamente, a norma L1 e
a norma L2 dos coeficientes wavelet. Se o vetor de coeficientes
possuir apenas uma componente não-nula, as normas L1 e L2
são iguais, logo 𝐻(𝑤) = 1. Para qualquer outro caso, a norma
L1 é superior à norma L2, assim 𝐻(𝑤) < 1. Portanto a medida
de Hoyer representa a esparsidade de um vetor com um número
real de valor máximo 1 (esparsidade máxima). A Fig. 2
exemplifica a medida de Hoyer para duas transformações
aplicadas ao sinal blocks.

(6)

podem ser usados para reconstruir o sinal com SNR superior à
condição anterior.
O limiar é definido de forma adaptativa pelo SURE, que
estima de forma não-polarizada o erro quadrático de um
estimador polarizado. O ponto de partida, portanto, deve ser um
estimador polarizado para o limiar 𝑡. Frequentemente utilizado,
o limiar universal [5] pode ser definido por:
(7)

𝑡 = 𝜎√2 log 𝑁,

em que 𝜎 é o desvio padrão do ruído no domínio wavelet, que é
desconhecido e pode ser estimado pelo desvio mediano
absoluto (MAD)
𝜎𝑀𝐴𝐷 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(|𝑤[𝑖] − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑤)|).

(8)

Desta forma, o erro quadrático do limiar 𝑡 é estimado por
𝑆𝑈𝑅𝐸(𝑡, 𝑤) = 𝑁 − 2 ∙ #{𝑖: |𝑤[𝑖]| ≤ 𝑡}
𝑁

+∑

(min(|𝑤[𝑖]|, 𝑡)²),

(9)

𝑖=1

na qual #{𝑖: |𝑤[𝑖]| ≤ 𝑡} indica uma soma conectada entre o
vetor de índices e os componentes wavelet com módulo inferior
ou igual a 𝑡.
Um novo limiar 𝑡𝑠 pode, então, ser definido de forma a
minimizar o risco de Stein, ou seja
𝑡𝑠 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛0≤𝑡≤𝜎√2 log 𝑁 𝑆𝑈𝑅𝐸(𝑡, 𝑤).

(10)

Este método de limiarização é adaptativo e de simples
implementação [2], e por isso é utilizado largamente mesmo em
Fig. 2
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Transformações aplicadas ao sinal blocks. (a) Haar, (b) db7.
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É possível observar que a representação do sinal blocks com
a wavelet Haar possui apenas cinco componentes não-nulas.
Isto se reflete na medida de Hoyer, que é próxima de um
(0,9459). A representação pela wavelet db7 possui um número
maior de componentes, por isso 𝐻(𝑤) é menor que o caso
anterior. Pode-se dizer, então, que a função Haar representa o
sinal blocks melhor que a função db7.
Para calcular a medida de Hoyer, a norma L2 dos
coeficientes wavelet pode ser determinada por
‖𝑤‖2 = √𝑤 𝑇 𝑤 = √𝑥 𝑇 𝓦𝑇 𝓦𝑥,

(12)

e pode ser reduzida, para transformações ortogonais, a
(13)

‖𝑤‖2 = √𝑥 𝑇 𝑥 = ‖𝑥‖2 .
A medida de Hoyer, portanto, pode ser escrita como
𝐻(𝑤) =

√𝑁
√𝑁−1

− ‖𝑥‖

‖𝑤‖1

.

2 (√𝑁−1)

(14)
Fig. 4

Como 𝑁 e ‖𝑥‖2 são constantes dado um conjunto de
amostras, 𝐻(𝑤) varia exclusivamente com ‖𝑤‖1 . De outra
forma, pode-se dizer que para qualquer transformação
ortogonal, a representação mais esparsa no sentido de Hoyer é
aquela cuja norma L1 dos coeficientes é mínima. Logo, dado
um conjunto de amostras, a esparsidade pode ser facilmente
aferida.
IV.

Sinais contaminados por ruído branco (SNR=40dB). (a) Blocks, (b)
bumps, (c) heavy sine, (d) doppler.

Como produto do teste descrito acima, os gráficos abaixo
(Fig. 5-8) possuem 220 pontos para cada sinal e representam os
valores de MSE e SNR em função da norma L1.

TESTES E RESULTADOS

Para avaliar a relação entre a esparsidade da representação
de um sinal e o desempenho do denoiser foram utilizados
quatro sinais, conforme [2]. Os sinais estão expostos na Fig. 3.
Para cada sinal, uma versão com ruído foi gerada (Fig. 4) de
forma a ter SNR de 40dB e foi aplicado o método de wavelet
shrinkage nas 10 primeiras escalas de 22 transformações
ortogonais (Apêndice I). Portanto, para cada sinal foram
geradas 220 versões após a aplicação do denoiser, cada uma
com um determinado desempenho (MSE e SNR) e esparsidade
(Norma L1).

Fig. 5
Desempenho do método (MSE e SNR) em função da esparsidade
(norma L1) para o sinal blocks. O gráfico possui 220 pontos para cada função.

Fig. 3

Sinais de dinâmica variável sem ruído. (a) Blocks, (b) bumps, (c)
heavy sine, (d) doppler.
Fig. 6
Desempenho do método (MSE e SNR) em função da esparsidade
(norma L1) para o sinal bumps. O gráfico possui 220 pontos para cada função.
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pode ser aferida em situações reais) possui forte relação com o
desempenho do método. Portanto, a minimização da norma L1
da representação do sinal poderá tornar o método de wavelet
shrinkage adaptativo.
A Fig. 9 mostra, para cada sinal, o sinal recuperado no ponto
de operação com menor norma L1.

Fig. 7
Desempenho do método (MSE e SNR) em função da esparsidade
(norma L1) para o sinal heavy sine. O gráfico possui 220 pontos para cada
função.

Fig. 9

Sinais após a aplicação do wavelet shrinkage. (a) Blocks, (b)
bumps, (c) heavy sine, (d) doppler.

V.

CONCLUSÕES

O método de wavelet shrinkage para denoising é simples e
eficiente, porém não totalmente adaptativo. Foi possível
observar que a adaptabilidade do método pode ser obtida pela
norma L1 dos coeficientes wavelet, característica que influencia
o desempenho final e é de fácil aferição. Um método, portanto,
que busque a minimização na norma L1 no domínio wavelet
poderá tornar o método de shrinkage mais eficiente e robusto
para diversos sinais.

Fig. 8
Desempenho do método (MSE e SNR) em função da esparsidade
(norma L1) para o sinal doppler. O gráfico possui 220 pontos para cada
função.
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Para o sinal heavysine o gráfico não possui mínimos locais,
o que mostra que para qualquer conjunto de parâmetros, um
novo conjunto que diminua a norma L1 resultará em um
desempenho melhor. Para os demais sinais, há mínimos locais,
mas o ponto de melhor desempenho ainda foi, como para
heavysine, o mínimo global em relação a norma L1. Com SNR
inicial de 40dB, o pior ponto de operação em todos os sinais
gerou SNRs em torno de 45dB, e em nenhum caso houve
mínimos locais com SNR abaixo de 90dB.
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Contribuições para o Sistema Digital De Seleção
Online de Múons a Partir de Informações de
Calorimetria no Detector Atlas
Linton T. C. Esteves, Eduardo F. Simas Filho, Paulo C. M. A. Farias, Luciano M. Andrade, Augusto S.
Cerqueira, Victor A. Ferraz, Rafael G. Gama e José M. de Seixas

Resumo— O sistema de seleção online de eventos (trigger)
do detector ATLAS é dividido em três estágios sequenciais,
onde o primeiro é implementado em hardware dedicado para
atender às severas restrições de tempo de processamento e
utiliza separadamente informações de três subdetectores (traços,
calorı́metro e câmara de múons). Este trabalho está inserido no
contexto de um sistema eletrônico para permitir a utilização de
informação do calorı́metro (medidor de energia) na detecção de
múons no primeiro nı́vel de trigger do ATLAS. O artigo apresenta
resultados relativos à implementação de um módulo digital para
controle do fluxo de informações na placa desenvolvida.
Palavras-Chave— FPGA, ATLAS, LHC, detecção de múon.
Abstract— The ATLAS trigger system concerns three sequential selection levels. The first level is implemented in hardware, in
order to comply with the severe time latency restriction and uses
information from three sub-detectors (tracking, calorimeter and
muon system) to produce the trigger decision. This work deals
with an electronic system which allows to use calorimeter (energy
measurement system) information for muons identification in the
first trigger level. In this article the results of the implementation
of a data control digital module are presented.
Keywords— FPGA, ATLAS, LHC, muon detection.

I. I NTRODUÇ ÃO
O detector de partı́culas ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS)[1] opera no grande colisionador de hádrons (do inglês
Large Hadron Collider) (LHC)[2] com o objetivo de mensurar
os fenômenos fı́sicos de interesse gerados nas colisões entre
prótons. Atualmente, existem três sub-detectores no ATLAS:
o detector de traços, o calorı́metro e o detector de múons,
responsáveis pela detecção da trajetória das partı́culas, da
energia depositada e da trajetória dos múons, respectivamente
[1].
Devido à complexidade e raridade dos fenômenos observados é necessário produzir uma grande quantidade de colisões
e mensurar seus resultados através de sensores distribuı́dos
nos sub-detectores. Com isso, é gerada uma elevada taxa de
Linton T. C. Esteves, Eduardo F. Simas Filho e Paulo C. M.
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informações (da ordem de 60 TB/s), o que torna necessário realizar um processo de seleção online (trigger) das informações
de interesse.
Como apresentado em [3], existem estudos que apontam
para uma deterioração no desempenho do detector de múons
com o inı́cio do segundo perı́odo de operações do LHC
(conhecido como Run 2). Este efeito está relacionado ao
aumento do ruı́do de fundo, devido à quantidade maior de
colisões.
Esse problema pode ser contornado com uma filtragem
cruzada, ao combinar as informações do calorı́metro de telhas
(TileCal, do inglês Tile Calorimeter) [4] com um dos detectores de múons o Thin Gap Chambers (TGC). Esta associação
possibilita reduzir a quantidade de falsos positivos (sinais que
são confundidos com a informação de interesse) repassados
ao próximo nı́vel do trigger de múons [5]. Os componentes
necessários à viabilização dessa solução foram então agrupados em um módulo denominado Tile-Muon Digitizer Board
(TMDB).
Após realizar a filtragem, as amostras aceitas devem ser
encapsuladas em um formato especı́fico e então repassadas
para o segundo nı́vel de trigger. No entanto, devido à latência
inerente ao processo de seleção, essas informações necessitam
ser armazenadas em uma estrutura temporária de memória
até que o processo de análise seja concluı́do. Essa etapa
de armazenamento, empacotamento e envio de informações
relacionadas aos múons detectados foi atribuı́da ao ROD
Fragment Builder, modulo digital a ser embarcado no TMDB
e foco desse trabalho.
O artigo foi dividido em cinco seções: A seção II aborda
a utilização de informações do calorı́metro na detecção de
múons juntamente com uma breve descrição do TMDB; Na
seção III é apresentada uma solução para o problema de
armazenamento e envio, para o próximo nı́vel de seleção, das
informações relacionadas a um evento de trigger; A seção IV
apresentada os resultados obtidos a partir das contribuições
do projeto. Por fim, a seção V apresenta as conclusões desse
trabalho.
II. D ETECÇ ÃO DE M ÚONS ASSISTIDA PELO C ALOR ÍMETRO
A partir de dados coletados no TileCal a uma alta taxa de
digitalização (2 GHz) com o auxı́lio de um osciloscópio [6],
foi possı́vel extrair informações suficientes para a construção
de um modelo do pulso tı́pico de um sinal de múon [6].
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O modelo permitiu a criação de um sistema de seleção
responsável por identificar um sinal de múon. Quando ocorre
a detecção de um múon, e o mesmo atravessa o calorı́metro, o
sinal lido é identificado como um possı́vel candidato a múon,
caso contrário é considerado ruı́do. Utilizando informações de
detecção dos algoritmos do último nı́vel do sistema de trigger
(processamento offline) foi possı́vel distinguir os dois tipos
de assinaturas (múon e ruı́do) e então compara-las com os
resultados do sistema combinado.
A eficiência do sistema proposto (cı́rculos) e a taxa de falsos
positivos (triângulos) pode ser observada através da Figura 1.
A partir desta imagem é possı́vel observar que para um limiar
de 500 MeV1 , a eficiência do sistema é de 93% com uma taxa
de falsos múons de 17% [3].

Fig. 2.

Fig. 1.

em um fragmento de dados de saı́da (ROD Fragment) dividido
em três seções: i) dados brutos da conversão analógico-digital;
ii) respostas das MPU do TMDB; iii) resultados dos filtros.
Além disso, dados para fins de identificação e controle são
adicionados.
Essa etapa apresenta uma importância crucial para o projeto
como um todo, uma vez que o seu funcionamento incorreto
implicaria em uma falha no repasse das informações de
interesse para o próximo nı́vel de seleção, inviabilizando a
solução proposta.
Nas subseções a seguir serão apresentados os requisitos do
projeto, seguidos da arquitetura desenvolvida.

Eficiência do sistema na região da tampa (Extraı́do de [7]).

Após a etapa de validação do modelo foi então desenvolvido o TMDB, módulo eletrônico responsável por embarcar
os componentes necessários à implementação da solução e
realizar a interface entre o TGC, o TileCal e o sistema de
trigger do ATLAS. Cada TMDB possuı́ 32 canais de conversão
analógico-digital, permitindo realizar o processamento de até
8 módulos do barril estendido do TileCal [8].
O processamento dos sinais e controle (Core) é realizado em
um FPGA Spartan 6 da Xilinx acoplado ao TMDB. Internamente, o Core é subdividido em diversos sub-módulos (Figura
2). Nesse trabalho serão descritos a Unidade de Processamento
(do inglês Module Processing Unit) (MPU) e o ROD fragment
builder. A MPU tem como função processar os sinais de um
módulo do TileCal objetivando extrair informações de energia
que possam indicar a presença de um múon. Já o O ROD
Fragment Builder (ou Controlador de pacotes) é responsável
por construir um bloco de dados, denominado ROD fragment,
contendo informações relevantes sobre o processamento realizado em um TMDB. Após construı́do, o ROD fragment
é repassado ao módulo High-speed Optical Link for ATLAS
(HOLA) [9], e então encaminhado ao barramento S-Link [10]
III. ROD Fragment Builder
Quando o TMDB aponta um candidato a múon, é necessário
repassar para o próximo nı́vel de seleção um conjunto de
informações de interesse. Essas informações são encapsuladas
1 Unidade de medida de energia. Um eV equivale a 1,602 177 33 (49) x
10−19 joules.

Diagrama de blocos do core da TMDB

A. Requisitos do Sistema
Devido às informações de interesse serem geradas antes do
término da detecção, foi necessário criar uma estrutura que
armazenasse esses sinais até que o processo de análise fosse
concluı́do. Como cada canal opera de forma independente,
seria necessário uma estrutura separada por canal.
Apesar dos sinais de trigger ocorrerem, em média, a uma
baixa frequência (100 kHz), podem existir intervalos de tempo
menores entre eventos. O projeto deve ser capaz de identificar
e processar corretamente esse tipo de ocorrência operando a
uma frequência de 40 MHz, mesma frequência de operação
dos Analog-to-Digital Converters (ADC) e da MPU.
Além disso, como os sensores estão fisicamente espalhados
os sinais gerados possuem caminhos diferentes, o que gera
uma variação entre o tempo de propagação dos sinais provenientes dos ADCs até o TMDB. Dessa forma, é necessário
realizar um processo de sincronização com o intuito de compensar os atrasos existentes.
Ademais, ao detectar um trigger, além da amostra do ADC
correspondente ao evento, devem ser também repassados os
seus seis vizinhos mais próximos, tornando possı́vel representar um pulso do calorı́metro de forma eficaz.
Foi necessário também identificar as interfaces externas do
projeto, como é possı́vel observar na Figura 3. A solução
desenvolvida neste trabalho (ROD Fragment Builder) se comunica com dois blocos internos do TMDB- a MPU e o HOLA
- além de se comunicar com os ADCs do TileCal. A MPU
fornece os sinais de controle e configuração, informando ao
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ROD Fragment Builder quando um trigger ocorre, além de
parte dos dados que se deseja enviar. Após a ocorrência de um
trigger, os dados selecionados devem ser enviados através de
um barramento de 33 bits para o módulo HOLA, responsável
por encaminhá-los para o próximo nı́vel de seleção. A interface
com os ADCs é implementada através de 32 portas, com 8 bits
cada, operando a uma frequência de 40 MHz.

Fig. 3. Conexão entre o ROD Fragment Builder, o TMDB e a HOLA (Fonte:
próprio autor).
Fig. 4.

Diagrama do topo do controlador de pacotes

Fig. 5.

Controlador de Pacotes do ADC

B. Arquitetura Concebida
Objetivando atender as especificações listadas, foi desenvolvida uma arquitetura dividida em quatro blocos principais:
uma unidade de controle (ctrl), um controlador de pacotes
de 32 bits (packet ctrl), um controlador de pacotes de 8 bits
para os ADCs (packet ctrl adc) e um módulo empacotador
(gen packet) (Figura 4).
Os controladores de pacotes (packet ctrl adc e o packet ctrl)
são os módulos responsáveis por receber e armazenar as
informações de interesse provenientes tanto da MPU quanto
dos ADCs. Permitindo, dessa forma, seu acesso quando um
trigger ocorrer (Figura 5). Internamente, são compostos por
dois nı́veis de memória e uma lógica de controle complementar. O primeiro nı́vel, l1 mem, assim como todos os demais
blocos, opera a 40 MHz, mesma frequência dos conversores
analógico-digitais e da MPU, armazenando as amostras recebidas em uma memória circular com 256 posições.
Uma das funções especificas dos controladores de pacotes
do ADC é compensar os atrasos entre os ADCs. Após identificado, o valor de atraso é repassado a esse bloco através
de um registrador de configuração, que pode ser acessado
via barramento VME [11]. Quando um trigger é gerado, o
controlador de pacotes do ADC recebe um sinal indicando sua
ocorrência juntamente com o endereço da memória de nı́vel 1
relacionado ao evento. O endereço de leitura final é encontrado
ao somar o endereço recebido com o valor de atraso previamente configurado. O valor lido no endereço resultante é então
armazenado em um segundo nı́vel de memória (l2 mem).
O packet ctrl funciona de forma semelhante ao
packet ctrl adc. Contudo, os sinais recebidos no primeiro não
possuem problemas de sincronização, visto que são gerados
internamente no TMDB, ademais, apenas uma amostra é

armazenada na l2 mem. Com capacidade para armazenar
amostras relacionadas a até sete sinais de triggers diferentes,
a l2 mem opera como uma memória FIFO (First In First
Out).
A unidade de controle é o módulo responsável por receber o
sinal de trigger proveniente do algoritmo de seleção e repassálo para os controladores de pacotes. Visto que o sinal de
trigger não ocorre a uma frequência constante, é possı́vel que
ocorram eventos muito próximos entre si. Além disso, como o
processo de transferência dos dados da l1 mem para a l2 mem
nos controladores de pacote é realizado de forma sequencial,
caso o sinal de trigger fosse repassado antes da conclusão de
uma transferência um problema de sobreposição poderia ser
causado. Intentando evitar a ocorrência desses dois fenômenos,
a unidade de controle implementa um sistema de espera ao
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armazenar os triggers recebidos em uma FIFO. Deste modo,
o próximo sinal de trigger é repassado para os controladores
de pacotes no mı́nimo sete pulsos de clock após o anterior,
tempo necessário a realização de uma transferência entre as
memórias de nı́vel um e dois. Sempre que a fila de triggers está
cheia, um sinal é enviado ao TMDB informando que eventos
podem ser descartados.
Quando os dados são repassados ao segundo nı́vel de buffer
dos controladores de pacote, é gerada uma interrupção no
bloco gen pkt informando que há dados prontos para serem
enviados. Nesse momento, são lidos e enviados sequencialmente para a HOLA seguindo o ROD fragment format [12].
A cada amostra lida dos controladores de pacotes do ADC é
gerada uma requisição pelo gen pkt solicitando que a próxima
amostra da l2 mem seja disponibilizada.
O pacote gerado é composto de basicamente três campos:
fragment header, sub-fragment e fragment end.
No fragment header estão contidas informações de
identificação do pacote como: inı́cio do fragmento, versão
do formato utilizado, Bunch Crossing Identification (BCID),
Event Identifier (LV1ID) e tipo de trigger. Essas informações
poderão ser utilizadas posteriormente para identificar o pacote
[12].
Logo após o fragment header é enviado o sub-fragment,
contendo os dados recebidos tanto da MPU quanto os coletados dos ADCs. São gerados três sub-fragment, um para cada
tipo de dados, cada um com seu cabeçalho especı́fico contendo
informações como o seu tamanho e tipo. Como os dados
provenientes dos ADCs são de 8 bits e o formato de dados
é de 33 bits, sendo um reservado, são agrupados 4 palavras
dos ADCs por envio. Ao final, um fragment end é enviado
informando o final de um pacote [12]. Sequencialmente, é
gerado um sinal informando ao bloco de controle que o
processo de transferência foi concluı́do e que novos envios
podem ser iniciados.
Após a conclusão dos blocos funcionais do projeto foi
inserida uma estrutura de debug que poderia ser acessada externamente via um barramento VME. Através dessa estrutura
é possı́vel acessar diversos tipos de informações: quantidade
de pacotes enviados; quantidade de ocorrências do estouro da
fifo de triggers; quantidade de triggers recebidos; LV1ID atual
e ultimo enviado; ultimo BCID recebido.
IV. R ESULTADOS
A partir das especificações e da arquitetura do projeto,
foram identificadas funcionalidades crı́ticas para o correto
funcionamento do sistema. Sendo assim, foram desenvolvidos
cenários de testes especı́ficos para esses pontos: i) Detecção
correta de um trigger; ii) Seleção dos dados relacionados ao
trigger recebido; iii) Ajuste do atraso entre os ADCs; iv)
Empacotamento e envio correto dos dados; v) Sistema de
espera de triggers.
Na Figura 6 é ilustrado o comportamento do bloco de
controle durante a ocorrência de um sinal de trigger, nesse momento, a solução proposta foi capaz de detectá-lo, armazenar o
valor do BCID relacionado e informar para os demais blocos
do sistema que existe um trigger a ser enviado. Ao mesmo
tempo, o BCID armazenado é disponibilizado para leitura.

Fig. 6.

Diagrama de sinais digitais na ocorrência de um triggers

Sequencialmente, foi testado o processo de armazenamento
e envio dos dados correspondentes ao sinal de trigger gerado.
Para esse cenário foram inseridos valores conhecidos nas
entradas correspondentes aos ADCs, e paralelamente, foram
inseridos sinais de trigger a uma frequência conhecida. Ao
final, os valores da saı́da foram comparados com os esperados
comprovando o correto funcionamento do módulo. Na Figura
7 o processo de transferência de amostras do ADC entre
as memórias de nı́vel um e dois pode ser observado. Na
imagem, como foi configurado um atraso de três unidades,
a amostra desejada está localizada três amostras antes do
endereço recebido.

Fig. 7.

Transferência dos dados do ADC para a l2 mem

O último teste implementado em simulação foi validar o
sistema de espera construı́do. Sendo assim, foram gerados
triggers com diferentes configurações: de forma continua; com
intervalos aleatórios; por fim, sequencias entre um e oito
triggers sem intervalos.
Objetivando verificar se o sistema está apto a suportar a
taxa de eventos do ATLAS, se calculou o perı́odo necessário
necessários para se enviar um pacote. Para esse calculo se
considerou que o perı́odo se inicia com a detecção de um
evento de trigger e termina no momento em que a última
informação relacionada é enviada. A partir das informações
coletadas obteve-se uma taxa máxima de transferência de
dados (throughput) de 360 KHz. Como os eventos de múon
ocorrem em média a 100 KHz a taxa de envio de triggers
acaba sendo, na média, aproximadamente três vezes maior que
a de recepção. Essa caracterı́stica permite compensar eventuais
sobrecargas nas ocorrências de triggers. A partir dos testes
realizados, foi observado que a utilização das memórias de
nı́vel 2 com oito nı́veis de profundidade seria suficiente para
que não ocorressem perdas de pacotes.
Após a conclusão do processo de simulação, o projeto
foi então embarcado em um dispositivo XC6SLX150T, da
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famı́lia Spartan 6 da Xilinx, onde foram extraı́dos dados como
consumo, temporização e recursos utilizados (Tabela I).
TABELA I
R ESULTADOS DA S ÍNTESE DO PROJETO PARA O XC6SLX150T

Consumo
Item
Potência (mW)
Clock
9,0
Lógica
7,0
Memórias
92,0
IOs
6,0
Leakage
118,0
Total
250,0

Temporização
Tipo
Pior caso
Setup Time
11,316 ns
Hold Time
0,254 ns
Recursos Utilizados
Recurso
Utilização
Registrador
1%
LUT
3%
Memoria
50%

A partir dos dados levantados, foi possı́vel então identificar
que o projeto não apresenta problemas de temporização.
Apesar da alta utilização das memórias do FPGA, a quantidade
utilizada se mostrou dentro do previsto, pois os outros módulos
do TMDB não utilizam a mesma quantidade de memória
que o ROD fragment builder. Por outro lado, recursos como
Look-up Table (LUT) e registradores não apresentaram grande
utilização. Da mesma forma, os resultados da análise de
potência foram proporcionais à utilização dos recursos.
Finalmente, o ROD Fragment Builder foi então inserido em
um FPGA para a análise de eficiência/rejeição do sistema combinado com os outros módulos do TMDB, foram utilizados
dados de uma coleta experimental no ATLAS realizada em
maio de 2016.
Dessa forma, como exibido na Figura 8 para resultados
experimentais do TileCal, a eficiência ao utilizar um limiar
de 500 MeV é de 97,87%. Para o mesmo cenário, o falso
alarme foi de 3,52%.

Fig. 8.

Eficiência de detecção do sistema combinado

O resultado obtido com este teste se mostrou melhor do
que os esperados a partir das análises realizadas em simulação
(Figura 1). Assim, foi possı́vel confirmar que o ROD fragment
builder, juntamente com os outros módulos do TMDB, realizou suas funções de forma correta, analisando os possı́veis
candidatos a múons e repassando para o sistema de seleção
do ATLAS as informações coletadas.
V. C ONCLUS ÃO
O presente trabalho está inserido no problema da detecção
de sinais de múons imersos em grande quantidade de ruı́do

de fundo no detector ATLAS. Esse trabalho abordou o desenvolvido do ROD fragment builder, componente responsável
por coletar informações geradas a partir da análise dos sinais
do TileCal e repassá-las para o próximo nı́vel de seleção do
ATLAS, quando um candidato a múon for identificado.
Após a identificação e correção dos problemas encontrados,
o módulo empacotador de dados conseguiu realizar com
eficiência sua função ao implementar o processo de armazenamento, espera e empacotamento sem erros e a uma taxa superior à ocorrência de triggers, evitando assim a sobreposição
de amostras. Além disso, foram realizados testes em campo
no detector, o que permitiu a aceitação do projeto como um
dos componentes do módulo TMDB que atualmente opera no
A Toroidal LHC ApparatuS.
A partir dos dados obtidos até o momento foi possı́vel
constatar que o sistema combinado apresentou resultados
satisfatórios, atingindo eficiência em torno de 97% na detecção
de múons e taxa de rejeição próxima a 3%.
Finalmente, é importante ressaltar que durante a nova fase
de operação do ATLAS serão gerados nı́veis maiores de
luminosidade, o que fará com que o TileCal opere com
uma nova eletrônica de aquisição de dados. Nesse contexto,
pode ser necessário desenvolver novos módulos para o projeto
TileMuon.
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Análise do Efeito da Distância entre Nanopartículas
de Ouro na Resposta de Sensores Plasmônicos
R. C. dos Santos, K. Q. da Costa, J. S. Costa e A. F. S. da Cruz.

metálico, pode melhorar a aplicação do sensor na especificação
e caracterização de parâmetros estáticos de macromoléculas ou
nanopartículas, pois permitem avaliar como as mesmas
interagem com os múltiplos modos de onda, inclusive na
polarização TE, que podem ser excitados na estrutura
resultante [5], [6].

Resumo – Este artigo apresenta uma análise numérica de um
arranjo de nanopartículas de ouro sobre um sensor plasmônico
baseado em ressonância de plasma de superfície (SPR – Surface
Plasmon Resonance), com estrutura baseada na configuração
Kretschmann. Avalia-se a resposta do sensor em função da
distância entre as nanopartículas para dois ajustes em sua
estrutura multicamada para estudar a influência na
sensibilidade, onde se verificou o efeito do acoplamento entre as
nanopartículas e o desvio relativo com o modelo analítico. Os
resultados numéricos foram obtidos utilizando o Método de
Elementos Finitos e validados com resultados analíticos.

Neste trabalho analisa-se a resposta do sensor SPR cuja
estrutura funcional é ilustrada na Fig. 1, a um arranjo planar
periódico de nanopartículas de ouro. O estudo é baseado em
um modelo analítico aproximado que utiliza permissividade
efetiva de Maxwell-Garnett para tratar o arranjo de
nanopartículas como uma camada homogênea e o coeficiente
de reflexão generalizado para analisar a propagação da onda
eletromagnética [7]. Os resultados analíticos são validados
numericamente por meio do software Comsol que utiliza o
Método dos elementos Finitos (FEM) [3]. Este estudo teórico
pode auxiliar no projeto e na otimização da geometria e
configuração deste tipo de nanosensor [3].

Palavras–Chave – Sensor SPR, configuração Kretschmann,
Nanopartículas de Ouro, Método dos Elementos Finitos,
Plasmônica.
Abstract – This paper presents a numerical analysis of an
array of gold nanoparticles in a Surface Plasmon Resonance
sensor (SPR) in Kretschmann configuration. This is a study for a
sensor response in function of the distance nanoparticles for two
adjusts in its multilayer structure for the influence analysis in the
sensibility, where we have checked the coupling effect between
the nanoparticles and the relative difference with the analytical
model. The numerical results have been obtained by the Finite
element Method and they have been confirmed by analytical
results.
Keywords – SPR sensor, Kretschmann Configuration, Gold
Nanoparticles, Finite Elements Method, Plasmonic.

I.

INTRODUÇÃO

Sensores SPR são dispositivos fotônicos capazes de
monitorar fenômenos próximos a sua superfície sensível de sua
estrutura em escala nanométrica, por meio da interação do
material analisado com o campo da onda de superfície SPP
(Surface Plasmon Polaritons) [1], [2].

Fig. 1.
Estrutura do sensor SPR, baseada na configuração Kretschmann,
acoplada a um arranjo de nanopartículas metálicas de geometria esférica.

Tem sido cada vez mais relatada suas aplicações na
detecção de espécies químicas e biológicas, como em sistemas
de controle de qualidade e segurança de alimentos, além das
aplicações em medicina, como detecção de células
cancerígenas e vírus [2]. Estes sensores também podem ser
aplicados na detecção e caracterização de macromoléculas e
nanopartículas, tais como nanopoluentes metálicos residuais
dos processos de nanofabricação [3].

II.

MODELAGEM E MÉTODOS

A. Funcionamento do Sensor
No sensor SPR da Fig. 1 a excitação ótica é feita através de
um prisma por feixe de luz monocromática no comprimento de
onda λ = 783 nm, polarizada linearmente em TM e com ângulo
de incidência θ variável. A intensidade dos feixes incidente e
refletido é utilizada para determinar a refletividade R, variável
base para cálculo da resposta do sensor [3]. As nanopartículas
de ouro têm raio a e são dispostas sobre o plano da camada de
SiO2 de forma periódica e separadas da distância d [3].

A estrutura prisma-metal-ar é de um típico sensor SPR de
Kretschmann, cuja fonte de excitação é um feixe de luz
linearmente polarizado em TM, com frequência na faixa do
visível, e na qual o acoplamento da onda SPP ocorre na
interface metal-ar [4]. A alteração desta estrutura, como neste
trabalho em que uma camada dielétrica é posta sobre o filme

Múltiplos modos de onda podem ser acoplados na estrutura
do sensor derivada da configuração Kretschmann quando o

R. C. dos Santos, K. Q. da Costa, J. S. Costa e A. F. S. da Cruz¸ Laboratório
de Eletromagnetismo – LEMAG, Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade
Federal do Pará, Tucuruí-PA, Brasil. E-mails: rafael.csantos2@hotmail.com,
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TABELA I.

ângulo de incidência é maior que o ângulo onde ocorre a
reflexão interna total (ATR), inclusive o modo SPP para a
polarização TM (aqui identificado como TM0), os quais são
caracterizados pelos pontos de mínimo da curva de
refletividade em curtos intervalos de θ [4]. Quando as
nanopartículas são depositadas na superfície da camada de
SiO2 (Fig. 1), as mesmas interagem com o campo dos modos
de onda e alteram as condições de acoplamento dos mesmos, o
que resulta no deslocamento da curva de refletividade [2]. O
deslocamento angular da curva nos pontos de mínimo é a
resposta do sensor SPR [1].
B. Modelo Numérico
A modelagem do sensor no Comsol é baseada em uma
estrutura periódica de múltiplas camadas (Fig. 2a). Na Fig. 2b
mostra-se o padrão da periodicidade do arranjo de
nanopartículas. Como o arranjo é modelado como periódico,
utiliza-se apenas uma célula contendo uma nanopartícula da
estrutura para analisar a refletividade angular da onda incidente
na interface prisma/ouro (Fig. 2c).
a)

b)

PARÂMETROS DEFINIDOS NO COMSOL

a

7,3 nm

Raio das AuNps

d

4, 8, 12, 16, 20, 24 nm

Distâncias entre as esferas

lam0

783 nm

Comprimento de onda

hWater

1.5∗lam0

Espessura camada de água

hSiO2

30 e 644 nm

Espessuras da camada dielétrica

hAu

44.6 nm

Espessura do filme de ouro

hPrisma

1.5∗lam0

Espessura da camada de prisma

theta1

30º - 80°

Ângulo de elevação

phi

0°

Ângulo de azimute

f0

c_const/lam0

Frequência

ePrisma

3.02

Permissividade relativa do Prisma
Permissividade relativa do ouro

eAu

-23.9+i∗1.72

eSiO2

2.11

Permissividade SiO2

eWater

1.768

Permissividade da água

C. Modelo Analítico
O modelo analítico é uma aproximação baseada na
modelagem do arranjo de AuNps por uma camada homogênea
com permissividade efetiva dada por Maxwell-Garnett [1,4].

d)

Para o comprimento de onda de λ=783nm com
dependência temporal de exp(−iωt), a permissividade relativa
complexa do prisma, do filme de ouro e do SiO2 são,
respectivamente, εr1=3.02, εr2=−23.9+i1.72 e εr3=2.11 [5]. O
arranjo de nanopartículas de ouro é representado por uma
camada equivalente entre a camada dielétrica e a camada de
água, com espessura igual a 2a e a permissividade complexa
dada pela fórmula de Maxwell-Garnett [3,6-8].

c)

1 + 2 f s (ε 2 − ε 0 ) / (ε 2 + 2ε 0 )  ,

 1 − f s (ε 2 − ε 0 ) / (ε 2 + 2ε 0 ) 

ε4 = ε0 

(1)

onde fs=(2π/3)(a/(d+2a))2 é a fração de volume ocupado pelas
nanopartículas, ε2 a permissividade do ouro e ε0=1.768 a
permissividade da água. Observa-se que o parâmetro fs depende
do raio a e da distância d entre as nanopartículas (Fig. 1), onde,
para os casos limites, teremos ε4=ε2 para fs=1 e, ε4=ε0 para
fs=0, isto é, uma camada de ouro homogênea e uma camada de
água homogênea, respectivamente [13].

Fig. 2.
Estrutura do sensor modelada no Comsol para a realização das
simulações: a) Estrutura periódica do sensor, b) Plano xy do arranjo das
AuNps, c) Geometria de uma AuNp e d) Malha definida no modelo.

O software Comsol possui o RF module com o subgrupo
Frequency Domain para estudos eletromagnéticos no domínio
da frequência. Foram utilizadas Ports boundaries, do tipo
Periodic Ports, para definir a fonte de excitação (interfaces
inferior ativa, na camada de prisma, e superior passiva, na
camada de água) e condições de contorno periódicas nas
interfaces laterais da estrutura [6], definindo-se, assim, a célula
de trabalho.

Usando as equações de Maxwell e as condições de contorno
para uma onda com polarização TM em um sistema
multicamadas (Fig. 2a), se obtêm a equação para campo
magnético a seguir para cada camada [3]:
H ny = An exp(−iknz z ) + R%n ,n+1 exp(2iknz d n + ik nz z )  exp(ik x x) ,

A malha do sistema, (Fig. 2d), foi definida de acordo com a
função Physics-controlled mesh, onde o software considera os
índices de reflexão dos materiais para obter um modelo de
distribuição do campo eletromagnético na estrutura [3], com a
qual foi possível obter resultados satisfatórios para comparação
com o modelo analítico. A Tabela I apresenta os parâmetros
utilizados para a simulação, como comprimento de onda,
espessuras e permissividades das camadas de metal e
dielétricas e raio das AuNps, predefinidos de acordo com os
dados fornecidos para contribuição com os experimentos
laboratoriais recentes realizados no espectrômetro SPR descrito
em [14]. Além dos valores que foram considerados para
distância d entre as AuNps e a espessura hSiO2 do dielétrico.

(2)

Onde
+ R%n+1,n+ 2 exp[2ikn +1, z (dn +1 − dn )] ,
R
R%n,n +1 = n ,n+1
1 + Rn ,n+1 R%n +1,n + 2 exp[2ikn+1, z (dn+1 − dn )]

(3)

Tn −1,n An−1 exp[i (kn −1, z − kn, z )dn−1 ] ,
1 + R R%
exp[2ik (d − d )]

(4)

An =

n −1, n

Rn ,n+1 =
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n , n +1

ε n +1knz − ε n kn +1, z ,
ε n+1knz + ε n kn+1, z

nz

n

n −1

(5)
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Tn,n +1 =

2ε n +1knz
,
ε n+1knz + ε n kn+1, z

Na Fig. 4 tem-se a curva de refletividade do sensor com as
AuNps e uma camada dielétrica com espessura de 644 nm,
também obtida pelo método analítico do coeficiente de
reflexão generalizado [1] e pela simulação numérica, em
função de θ . Note que, com essa espessura é possível
observar o máximo acoplamento das interfaces metal/
dielétrico com o surgimento de um modo guiado TM1 além do
modo plasmônico TMspp menos sensível no ângulo de
excitação plasmônica.

(6)
(7)

knz = kn2 − kx2 , for n=1,…,N=5,

A1=1A/m, kn2=ω2µnεn, ω=2πc/λ, c a velocidade da luz no
espaço livre, kx=k1sin(θ), e R% N , N +1 =0. A refletividade
generalizada R do sistema é dada por:
2
R = R%1,2 ,

(8)

III.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na Fig. 3 tem-se a curva de refletividade do sensor com as
AuNps e uma camada dielétrica com espessura de 30 nm,
obtida pelo método analítico do coeficiente de reflexão
generalizado [1] e também pela simulação numérica, em
comparação com o resultado numérico para a célula na Fig. 2d
com nanoesferas de ouro em função de θ . Note que, para essa
espessura do dielétrico, é possível observar o surgimento do
modo plasmônico TMspp e como ele se desloca para a esquerda
do gráfico de acordo com o aumento da distância d entre as
nanopartículas.

Fig. 4.
Curvas de Refletividade TM para o sensor plasmônico (analítico
(Matlab) e numérico (Comsol)) com um arranjo de AuNps de raio a=7. 3nm e
hSiO2 = 644nm.

É interessante observar que, para essa espessura de
dielétrico, a distância entre as partículas influencia mais
significativamente no modo guiado TM1. Portanto, este modo é
mais adequado para aplicação no sensoriamento da
concentração das partículas.
Na Tabela III tem-se a relação de erro entre os pontos de
mínimos nos gráficos da refletividade da Fig. 4. Note que no
modo TMspp o desvio não sofre variações significativas
comparado aos estudos anteriores para uma camada dielétrica
menor. Além disso, no modo guiado TM1 o desvio relativo
tende a aumentar com o aumento da distância d, essa mudança
mostra que o modo TM1 é mais sensível à interação entre as
AuNps para essa espessura de dielétrico.

Fig. 3.
Curvas de Refletividade TM para o sensor plasmônico (analítico
(Matlab) e numérico (Comsol)) com um arranjo de AuNps de raio a=7.3nm e
hSiO2 = 30nm.

TABELA III.
DESVIO RELATIVO DOS MODOS GUIADO TM1 E
PLASMÔNICO TMspp PARA hSiO2=644nm

Na Tabela II tem-se a relação de erro entre os pontos de
mínimos nos gráficos da refletividade da Fig. 3. Note que o
desvio relativo do modelo Ana. em relação ao Num. tende a
diminuir a medida que d aumenta, o que pode estar
relacionado com a diminuição das interações entre as AuNps
no arranjo, uma das limitações do modelo analítico.
TABELA II.

θ TM1

DESVIO RELATIVO DO MODO PLASMÔNICO TMspp
PARA hSiO2=30nm

θ TMspp
Distância d
Ana.

Num.

Desvio

4nm

58,25

58,96

-1,219%

8nm

56,91

57,36

-0,791%

12nm

56,18

56,43

-0,445%

16nm

55,72

55,89

-0,305%

20nm

55,41

55,51

-0,180%

24nm

55,18

55,24

-0,109%

θ TMspp

Distância d
Ana.

Num.

Desvio

Ana.

Num.

Desvio

4nm

51,47

51,41

0,117%

61,59

61,24

0,568%

8nm

51,30

51,27

0,058%

61,58

61,23

0,568%

12nm

51,19

51,14

0,098%

61,57

61,23

0,552%

16nm

51,11

51,05

0,117%

61,57

61,22

0,568%

20nm

51,05

50,99

0,118%

61,56

61,22

0,552%

24nm

51,00

50,92

0,157%

61,56

61,22

0,552%

A Fig. 5 apresenta os resultados numéricos para a
distribuição do campo Hy nas multicamadas do sensor SPR.
Nas Fig. 5a e 5b tem-se a distribuição dos modos TMspp para
o modelo de sensor com dielétrico de 30nm de espessura, onde
observa-se a maior interação do modo plasmônico na AuNp; e,
nas Fig. 5c e 5d tem-se a distribuição do modo TM1 para o
sensor com dielétrico com 644nm de espessura, onde se
observa o modo guiado interagindo com a AuNp.
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para o modo guiado, esse desvio entre as curvas tende a
aumentar. Esse comportamento deverá ser investigado com
mais detalhes em trabalhos futuros com o prosseguimento dos
avanços neste estudo de nanosensores plasmônicos.

a)
Água

AuNPs

SiO2

Ouro

Prisma
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em θ =51° para d=20nm e hSiO2=644nm ; e (d) Modo TM1 em θ = 50,9°
para d=24nm e hSiO2 = 644nm.
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A Low-Cost Ultra-Wideband Test-Bed
Andrés Altieri and Pablo Gámez and Edgardo Marchi and Marcos Cervetto and Magdalena Bouza and Cecilia G.
Galarza

Abstract— This paper presents the design and implementation
of a simple transceiver test-bed for implementing and testing
algorithms for impulsive UWB applications. The platform has
been developed using low-cost off-the-shelf components. We have
conceived a simple modular architecture that was targeted to
low power, short-range applications. The test-bed is discussed,
commenting on the main design decisions and the benefits of the
chosen architecture. Measurements of some blocks of the system
are also presented.
Keywords— Wireless communications, ultra-wideband, testbed.

I. I NTRODUCTION
Ultra-wideband (UWB) systems are, broadly speaking, radio systems in which the instantaneous bandwidth is at least
500MHz or is much larger than the carrier frequency. These
systems typically operate with a very low power density,
which makes them suitable for sharing spectrum with other
coexisting systems. In recent years, UWB has become an
emerging technology because its unique features make it
suitable for many applications in diverse fields of radio engineering. These applications include positioning [4], hidden
object detection [7], medical imaging, monitoring and diagnosis [2], [5], and short-range communications [13], among
others. Many UWB applications utilize impulse radios, that
is, systems which transmit and receive very short pulses [12].
While studying and developing signal-processing communication algorithms and techniques, a hardware platform is
mostly useful to implement and validate algorithms on it.
Although there exist some commercial UWB platforms, their
cost is prohibitive in many cases. Moreover, there are limitations to access some hardware and software components
of the system, which make difficult the validation of custom
algorithms. To overcome these limitations, we have designed
a simple UWB transceiver platform, which is well-suited for
implementing and testing algorithms for impulse radio applications. The platform has been developed using low-cost off-theshelf components, with a simple modular architecture that is
targeted to low power, short-range applications, with minimal
signal distortion. The main features of the proposed platform
are as follows: system bandwidth in excess of 500MHz with
a carrier frequency of 4.25GHz, a compact I/Q transmitter,
single-stage high linearity baseband I/Q demodulation with a
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time-equivalent sampling rate which exceeds 5GS/s. Although
there have been other UWB test platforms described in the
literature which aim at simplicity and low cost, in general there
are differences. Some of them are geared to more specific applications, such as localization [1], [3] or detection [9]. Some
other have higher costs [3], [9], or lower specifications [1],
[3].
The rest of this paper is organized as follows: in Section
II we discuss the salient features of the proposed test-bed,
in Section III we present some measurements of the prototype
and in Section IV we provide some final comments and future
directions.
II. D ESCRIPTION OF THE T EST-B ED A RCHITECTURE
The main blocks of the whole test-bed are shown in Fig.
1. For simplicity, the transmitter uses a rectangular pulse,
which can be generated by a digital device such as an FPGA.
The baseband pulse is the upconverted and amplified to the
passband in a single stage. The carrier frequency was chosen
close to 4.25GHz, more specifically fc = 4.2525GHz (see
Section III for details) and the bandwidth of the system was
selected to be at least 500MHz, which is equivalent to a pulse
duration of approximately 3ns. In addition, a pulse repetition
frecuency (PRF) of 7.875MHz was chosen. The transmitter
was designed to fulfill the FCC regulations on UWB signals,
which indicate that the power spectral density emissions can
not exceed -41.3 dBm/MHz.
The receiver consists of a single-transistor LNA, a passband
filter and a second stage amplification with a integrated
amplifier (MMIC). The signal is then down-converted in a
single step and is sampled at an equivalent sampling frecuency
fs = 5.04GS/s. The time-equivalent sampling scheme was
chosen to minimize costs while taking into advantage the
period nature of the signal. The sampled signal is finally
reconstructed in an FPGA.
In what follows we discuss the main characteristics of the
platform and the criteria considered for its design.
A. Transmitter architecture
The transmitter has two main blocks (see Fig. 2), the
square pulse generator and the up-converter, which takes the
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baseband pulse and modulates it to the carrier frequency of
fc = 4.2525GHz. In the prototype the pulses are generated
with a Xilink Virtex V or VI FPGA, mainly for reasons
of availability. These FPGAs allow the generation of pulses
as short as 2.7ns and have outputs with digitally controlled
impedance, which allows for a direct connection between the
FPGA and the modulator. The up-conversion is done with the
TRF372017 from Texas Instruments, which is a high linearity
I/Q up-converter which also includes an integer-fractional PLL
and VCO. This results in a low cost implementation which
contains all the elements from the modulation chain and carrier
generation in one chip. Other benefits of this IC are the
possibility of using an external reference signal, and a programmable output power level. This simplifies the transmitter
architecture and PCB design because no additional hardware
is required. Since the platform is intended for short range
uses, the power supplied by the up-converter (P1dB=11dBm)
is enough to allow the connection of the transmitter antenna
directly to the output of the modulator.
The antennas used for the transmitter and the receiver
system are printed circular disc monopoles [8], [11], which
are well-suited for UWB applications in excess of 1GHz and
are simple to manufacture.
B. Receiver Architecture
A representation of the architecture of the receiver can
be seen in Fig. 3. It can be divided into two main blocks:
an analog front-end including a low-noise amplifier which
amplifies the received signal and determines the overall noise
figure of the system, a band-pass filter for unwanted signal
rejection, and a second general purpose amplifier. In a second
stage, the signals are down-converted to zero frequency for
sampling.
The LNA was designed with the following specifications
in mind: noise figure of at most 1.3dB, gain of 12dB, and
700MHz 1dB bandwidth. After studying different configurations and amplifier architectures, the RF bipolar transistor
Infineon BFP840FESD was selected and a single-stage common emitter configuration was implemented. This transistor
combines an excellent gain and noise figure and is a low
cost solution, which makes it an excellent choice for this
application. The bias point for this application was chosen as
VCE =1.8V and IC = 8mA in order to achieve a good balance
between gain and noise figure. The simplified schematic of the
amplifier can be seen in Fig. 4. The output passive network is
used both stabilize the amplifier and to maximize the gain.

27nH

36kΩ
10Ω

2.2pF

27nH

27nH
IN
1.4pF BFP840
27nH

1.4pF
OUT

5Ω
50Ω

2.2nH

Fig. 4.
Simplified schematic of the LNA amplifier of the receiver. All
capacitors are Murata series GRM15, inductors are Murata series LQG15HS
and resistors are of brand Yageo.

Following the LNA stage, the signal is filtered to remove
the unwanted frequencies. Since in many UWB applications
the pulse shape is important [2], the filter was designed with
the goal of minimizing the distorsion it introduces when the
transmitted pulse is filtered. Also, an attenuation constraint of
at least 40dB at 2.5GHz was introduced to mitigate out of
band interference at the receiver. The distortion was measured
by simulating and comparing the output of the filtered transmitted square pulse with the transmitted pulse delayed by the
midband group delay of the bandpass filter. This was done in
a discrete time simulator for both Butterworth and Chebyshev
filters of different orders and bandwidths. Finally, two 0.01dB
ripple Chebyshev filters were considered: one with order 3
with a 600MHz bandwidth and another one with order 5 and
920MHz bandwidth. The first one gave the smallest distortion
but it would only achieve a 40 dB attenuation at 2.5 GHz.
On the other hand, the second filter had a 60 dB attenuation
(in simulation), but incurred in higher overall distortion. Both
options were manufactured; for the 3rd order filter we used a
coupled line microstrip filter [6], while for the 5th order one, a
filter with λ0 /2 stubs and λ0 /4 connecting lines [10], [6]. This
last type of filters have the property of having two “infinite”
attenuation frequencies and two additional passbands at f = 0
and f = 2fc , where fc is the filter central frequency. To test
their performances, both filters were constructed on RT/Duroid
6006 of 1.9 mm substrate thickness. Finally, the coupled line
microstrip filter of order 3 was chosen because it did not have
the additional passbands. The final filter prototype can be seen
in Fig. 5.
The second amplification stage was built using an Avago
Technology MGA-86563 amplifier which is an economical,
general-purpose, low-noise amplifier which works in the 0.56GHz range. The gain obtained through the design was ap-
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Fig. 5. Prototype coupled line 3rd order 0.01dB Tchebycheff filter, implemented on RT/Duroid 6006 of 1.9 mm thickness.
100pF

Fig. 7. Block diagram of downconverter LTC5586. Taken from the datasheet
of the device.

10pF

MGA-86563

3.9pF

Hi Z

50Ω

3.9pF

Fig. 6.
Simplified schematic of the second stage MMIC amplifier of
the receiver. All capacitors are Murata GRM15, resistor model is Vishay
MCT06030C4999FP500.

proximately 20dB in the bandwidth of interest using a minimal
components. The basic schematic employed can be seen in Fig.
6. The high impedance line (HiZ) works as a broadband choke
(length approximately λ/4 at fc ) and the resistor’s function is
to de-Q the circuit, preventing oscilation.
In many narrowband applications, receiver selectivity is
achieved by performing the down-conversion in several phases.
In UWB applications, however, a direct conversion is more
convenient, because the relative bandwidth of the UWB signal
would increase too much after the first stage of downconversion, making it more difficult to process the signal in
the intermediate frequency. Furthermore, the first stage downconverter would require a very large IF bandwidth to be able
to perform this conversion, which further increases the cost
of the system. For this reason, once the analog signal is
amplified and filtered, the down-conversion is performed with
a single stage I/Q demodulator. We chose Linear Technologies
LTC5586 which works up to 6GHz and has an IF bandwidth
of 1GHz; its block diagram can be seen in Fig. 7. This device
has a two single-ended inputs selectable by an internal RF
switch, and differential I/Q outputs, with amplifiers which
allow the direct driving of A/D converters. In addition it has
programmable input matching networks, which minimize the
number of external components required for a simple low-cost
design as proposed. In addition, the single-stage conversion
and high linearity of the device reduces the overall system
complexity and the signal distortion.

After the signal is converted to the baseband the channels
are sampled with an A/D converter. Given the bandwidth of the
signal, a sampling frequency in excess of 1GSPS is required
to be able to sample the signal without aliasing and in real
time. Although such converters are available, their cost is quite
elevated. In this prototype, a low-cost solution is desired so
an equivalent-time sampling (ETS) strategy is employed to
recover the original signal while sampling at a much lower
rate. There are several ways to perform an ETS which were
explored. The basic idea is to take samples every T + ∆t seconds, where T is the pulse repetition interval and ∆t the offset
introduced to the sampling clock period. This scheme was
found to be impractical because the received signal requires an
A/D with a very large analog bandwidth and the ETS strategy
requires a very low sampling frequency (on the order of 1MHz
for our setup), requirements which cannot be satisfied at the
same time by typical devices. The chosen ETS is called hybrid
sampling with fractional frequency, in which the signal is
sampled with a frequency which is a fraction of the desired
ETS frequency. In this way, the samples of the signal are
accumulated during K periods, after which the samples are
interleaved and the signal is recovered without the need for
sampling delays. However, the reconstruction complexity is
increased because the samples have to be interleaved. The
testbed presented here was designed to achieve a sampling
rate in excess of 5GS/s. The system should take a total of Ns
of over K periods of the signal and each sample should be
taken at different times (relative to the start of the pulse). In
addition, the sample number Ns + 1 should fall in the same
position relative to the start of the pulse as the first sample.
In our case we chose a PRF of 7.875MHz, fs = 80MHz and
K = 63. This means that after K periods of the signal a total
of Ns = fs /PRF = 640 samples of the signal are taken, which
over the duration of one pulse give an equivalent sampling
rate of fs,eq = Ns PRF = 5.04GS/s. Finally, the carrier
frequency should be synchronous with the start of each pulse,
because otherwise, the reconstruction process will fail when
interleaving the signal. This means that the carrier frecuency
fc has to be a multiple of the PRF. In our case we chose
fc = 540PRF = 4.2525GHz. This sampling frequency is
generated directly by the FPGA and fed to the A/D converter.
After analyzing which ADCs met the desired characteristics,
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Fig. 10. Measurement of the S parameters of the LNA amplifier implemented
in a Rogers RO4350 substrate of thickness 1.524mm and copper thickness
35µm. The target gain was around 12dB in the band of interest, which is
close to the achieved gain.

Fig. 9.
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RF signal spectrum at the ouput of the transmitter.

the Texas Instruments ADC12DS105 converter was chosen. It
is a 12bit, dual A/D, with maximum sampling rate of 105MS/s
and 1 GHz analog bandwidth, which is enough for the current
prototype and allows for future expansion. After the signals
are sampled by the A/D converter, the FPGA reconstructs the
transmitted pulse by interleaving the samples taken during the
K pulses.
Both I/Q demodulator and ADC require a syncing block that
recovers the local oscillator frequency used in the receiver in
order to correctly recover the pulses. In this initial prototype
for short range transmissions, the same clock reference is used
for both the transmitter and the receiver, so the syncing process
is deferred to future prototypes.
III. C ONSTRUCTION AND M EASUREMENTS OF THE
P ROTOTYPE
In this section we discuss details of the implementation and
present measurements of several blocks of the prototype. As
mentioned before, the rectangular pulse was generated using
an FPGA and the digitally controlled impedance function
matched its output impedance to the input impedance of the
up converter. In Fig. 8 the rectangular pulse generated by
the FPGA is shown, with an approximate duration of 2.8ns.
The prototype transmitter, consisting of the upconverter was
implemented in an FR4 substrate. The RF frequencies of the
transmitter are quite high for an FR4 substrate, but since the

−20

−40
S1,1
S2,1

−60

1

2

3

4

5

6

f (GHz)
Fig. 11. |S1,1 |2 and |S2,1 |2 measurement of the 600 MHz BW bandpass
filter corresponding to Fig. 5.

output lines were short and there were no tuned circuits,
the chosen substrate seemed to be reasonable for an early
prototype. In Fig. 9 the spectrum of the signal at the output
of the transmitter is shown, where it can be seen that the
UWB power emission constraint is satisfied. As mentioned
before, the antennas used for the transmitter and the receiver
system are printed circular disc monopoles [8], [11], which
were constructed on the same substrate as the transmitter. The
radiation pattern at 4.25GHz was measured and validated in
the anechoic chamber at INTI.
For the LNA and the bandpass filter of the receiver, FR4
is not a suitable material due to high losses and due to the
variability in dielectric constant. This increases the noise figure
of the LNA and makes the design of tuned circuits, such
as filters, very unpredictable. For this reason, substrates with
better high frequency characteristics were selected. Each of
the blocks was implemented in different boards to test their
performance separately and in the final prototype they will be
integrated on a single substrate. The prototype of the LNA of
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Picture of the implemented MMIC amplifier on an FR4 substrate.
Fig. 13.
receiver.

the receiver was implemented in a Rogers RO4350 substrate
of thickness 1.524mm and copper thickness 35µm. The low
losses of these material will help to keep the noise figure of the
receiver as low as possible. In Fig. 10 the measured available
power gain of the amplifier is plotted in the 3-5GHz band and
the simplified schematic can be found in Fig. 5. It is shown
that around 11dB were achieved, which is close to the 12dB
target proposed. The return loss of the LNA is not very good
because the goal is to minimize the noise figure of the device.
The bandpass filter of the receiver was implemented using
a Rogers RT/Duroid 6006 of 1.9 mm substrate thickness
substrate (copper 35µm). The filter was first designed with
the usual design equations for coupled line filter [6], and after
the initial linear simulation, its dimensions were optimized via
full wave EM simulation, until the final design was obtained.
The measurements of the designed filter can be found in Fig.
11. It can be seen that the filter has a very low attenuation at
the passband, an excellent return loss, and that the attenuation
goal is fulfilled, although the center frequency will require
tuning in further revisions of the prototype.
The second amplifier was implemented in an FR4 substrate
with a thickness of 1.6mm and 35µm copper. The simplified
schematic can be seen in Fig. 6 and the picture of the
implemented layout con be seen in Fig. 12. The measurement
of the S parameters of the prototype can be seen in Fig. 13. It
can be seen that the device is practically unilateral, and is well
matched at the frequencies of interest. In addition the power
gain is around 20dB at working frequencies.
Finally, the downconversion, sampling stage and interface
with the FPGA are implemented in a four layer FR408
substrate. This is low cost alternative to FR4 which has smaller
losses and can be used in frequencies up to 6GHz.
IV. C ONCLUDING REMARKS
This work presents a simple, low-cost architecture for a
UWB impulse radio test-bed, which can be used to develop
and validate UWB applications on a real hardware platform.
Although only a first prototype has been developed, it is
interesting to mention that the proposed arquitecture could be
easily extended to obtain working bandwidths of up to 1GHz,
and also to include an additional antenna at the receiver.

Measurement of the S parameters of the MMIC amplifier of the
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Processamento de sinais de ruído da interação entre
campo magnético e material para acompanhamento
da fragilização em um aço
Edgard M. Silva, Mickael M. R. Silva, Eloy M. Silva, Bruno R. Araújo, Louise G. Lima, José A. C. Filho,
José H. B. Barreto

dentro do material quando estes são submetidos a variações de
ciclos térmicos [7], [11] [13].

Resumo Este artigo analisa, através de processamento de
sinais, a interação entre densidade de fluxo magnético e um
material submetido a diferentes condições de tratamento. O
objetivo é estudar o ruído gerado dessa interação e correlacionálo com o grau de fragilização do material. Um aço inoxidável
duplex SAF 2205 é utilizado. Os sinais são analisados através de
FFT e correlacionados com valores de energia absorvida por
impacto. Os resultados mostram que as distribuições de
frequências dos sinais de FFT acompanham a formação da fase
que fragiliza o material e que os valores médios das amplitudes de
frequências servem como parâmetro de monitoramento.

No presente trabalho, uma onda de forma triangular é
aplicada na bobina de excitação e imposta para percorrer um
material. Uma segunda bobina (bobina leitora) com núcleo de
aço SAE 1006 é posicionada na face oposta do material, de
modo a poder medir o campo induzido nela. O material a ser
estudado possui, nas condições de estudo, a formação de
partículas manométricas finamente dispersas no seu interior. A
presença dessas partículas interage com o movimento das
paredes dos domínios magnéticos e geram um ruído que é
processado para obter informação da microestrutura do material.

Palavras-Chave Processamento de sinais, Densidade de fluxo
magnético, Fragilização.
Abstract This article analyzes, through signal processing, the
interaction between magnetic flux density and a material
submitted to different treatment conditions. The objective is to
study the generated noise of this interaction and correlate it with
the degree of embrittlement of the material. A duplex stainless
steel SAF 2205 is used. Signals are analyzed through FFT and
correlated with values of absorbed energy by impact test. The
results show that the frequency distributions of the FFT signals
accompany the formation of the phase that embrittle the material
and that the average values of the frequency amplitudes serve as a
monitoring parameter.
Keywords
Embrittlement.
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II.

METODOLOGIA

Um sistema de medição experimental capaz de monitorar de
modo não-destrutivo a influência da formação de fases
fragilizantes nas propriedades magnéticas dos aços deve ser
capaz de realizar duas ações: provocar a magnetização do
material e monitorar o comportamento magnético do material
inspecionado.
Neste trabalho, visando realizar simultaneamente as duas
ações citadas acima, foi desenvolvido um sensor magnético que
consiste de uma amostra de material ferromagnético colocada
entre duas bobinas idênticas. Essas bobinas foram construídas
com 6000 espiras de fios de cobre esmaltado nº 38 enroladas
sobre um núcleo do aço SAE 1006. Uma das bobinas foi
denominada de bobina de excitação e é responsável pela
magnetização do material, enquanto que a outra foi chamada de
bobina leitora e foi útil no acompanhamento do comportamento
magnético do material da amostra.
A bobina de excitação foi magnetizada através da aplicação
de uma tensão alternada triangular em seus terminais, enquanto
que o campo magnético variável produzido no material da
amostra induzirá uma tensão na bobina leitora, a partir da qual
podem ser obtidas informações sobre as características
magnéticas do material e sua relação com a formação de fases
fragilizantes na microestrutura do mesmo.
Para a magnetização da bobina de excitação e a captura da
tensão induzida na bobina leitora foram utilizados nesse
processo os seguintes equipamentos: gerador de sinais, sensor
magnético e osciloscópio digital.
O gerador de sinais será utilizado para fornecer ondas de
excitação triangulares ao sistema de medição. O osciloscópio

density,

INTRODUÇÃO

Transformações microestruturais em matérias devido à
formação de novas fases levam a mudança da permeabilidade do
meio. A interação entre campo magnético e material vem sendo
estudada para acompanhamento da formação dessas fases.
Várias técnicas vêm sendo utilizadas, como correntes parasitas,
estudo de permeabilidade, bem como análise de ruído de
Barkhausen [1] [7].
Aços inoxidáveis duplex, quando submetidos a
aquecimentos na faixa de temperatura de 300 a 550oC, sofrem
fragilização devido a formação de partículas uniformemente
distribuídas no interior do material [8] [10].
A formação de ruídos durante a interação entre campo e
material vem sendo objeto de vários estudos. Estudos baseados
em FFT, wavelet e dimensão fractal de sinais vêm sendo
aplicados para acompanhamentos da formação de novas fases
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As transformações que ocorrem em função da temperatura e
tempo de envelhecimento para os aços inoxidáveis duplex
indicam duas regiões distintas, uma para temperatura acima de
600ºC, correspondente à formação das fases Cr2N, , , e outra
para temperaturas mais baixas, onde se destaca a fragilização à
475ºC [3], [8] [10]. A fase formada durante o tratamento na
temperatura de 475oC é finamente dispersa no interior da fase
ferrita e tem tamanho manométrico, ou seja, para os tempos de
tratamento empregado ela pode ser somente observada somente
por Microscopia eletrônica [9], [10]. Contudo, o seu efeito
fragilizante é sentido nas medidas de energia absorvida por
impacto, que indicam o nível em que o material passou a ser
frágil [1], [10].

fará a captura do sinal da tensão induzida na bobina leitora. Na
Figura 1 tem-se a disposição das amostras entre as bobinas.
Cinco sinais foram adquiridos por um intervalo de 2 s para
cada condição de tratamento. Uma corrente que gerasse uma
intensidade de campo magnético de 550 A/m foi utilizada.

Fig. 1. Esquemático das medições. Gerador de onda (1), osciloscópio (2),
bobina de excitação (3), bobina leitora (4), amostra de aço (5).

O ensaio Charpy [14] foi feito com o objetivo de avaliar a
capacidade de absorver energia por impacto do aço como
recebido e nas condições de envelhecimento operadas. As
amostras foram obtidas de acordo com a Norma NBR
6157/1980 da ABNT nas dimensões 55x10x2,5mm. Foram
usinados 3 corpos de prova (CP) para cada tempo de
envelhecimento (0h, 12h, 24h, 50h, 100h), totalizando 15, todos
submetidos a uma temperatura de tratamento de 475oC. Os
ensaios foram realizados em uma Máquina Universal para
Ensaios de Materiais, tipo PW 30/15K, da marca AMSLER.
A microestrutura da amostra recebida foi analisada por
microscopia ótica utilizando um microscópio ótico do tipo
Zeiss. As amostras foram preparadas, polidas e submetidas ao
ataque por reagentes com Glicerina, ácido clorídrico e ácido
nítrico na proporção de 3:2:1.
Durante o tratamento térmico as amostras experimentaram
variação no comportamento do endurecimento mecânico. Esta
variação foi determinada através de medidas de dureza do tipo
ROCKWELL-C (cone de diamante de 120º e carga de 150kgf),
para todas as condições de tratamento térmico, de acordo com
a Norma NBRNM146-1 da ABNT, utilizando um Durômetro
da Mitutoyo, referência 963-10Z.
Todas as medições realizadas foram obtidas com um
intervalo de confiança de 95%.

Fig. 2. Microscopia ótica da estrutura do AID como recebido, aumento 1000X,
.

A Figura 3 mostra o gráfico tensão contra tempo obtido na
bobina, para o material na condição inicial. Observa-se a
presença de ruído proveniente da interação entre campo e
material.
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Amostras do aço inoxidável duplex (AID) SAF 2205 foram
tratadas com o objetivo de obter diferentes quantidades de fases
fragilizantes. Essas amostras foram submetidas previamente a
tratamentos térmicos na temperatura de 475 °C com tempos de
envelhecimento de 0, 12, 24, 50 e 100 horas. A espessura das
amostras usadas foi de 8 mm.

III.

Amostra sem tratamento

0.08

Fig. 3. Variação da tensão induzida na bobina leitora.

A Figura 4 mostra os espectros obtidos por FFT das
amostras tratadas nas diferentes condições. Nota-se que com o
aumento do tempo de tratamento, que produz uma quantidade
maior de fases fragilizante, a distribuição de frequência muda
com a formação das partículas no material.
A variação no espectro se deve à formação das partículas
fragilizantes no interior do material. Na faixa de tratamento
estudado, ocorre somente a formação de uma fase denominada

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A micrografia do aço inoxidável duplex como recebido é
apresentada na Figura 2, onde se observa a presença das fases
austenita e ferrita e o alongamento dos grãos devido à laminação.
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endurecimento do
já é
suficiente para deixar o material na capacidade mínima de
energia absorvida.
Na Figura 6 são mostradas as variações nos valores médios
de medidas de amplitude dos sinais tirados dos espectros da
FFT das amostras tratadas, em função da energia absorvida por
impacto e tempo de tratamento. As curvas de amplitude e
energia apresentaram um comportamento similar. Isto indica
que o parâmetro escolhido serve para acompanhar a formação
da fase fragilizante na temperatura de estudo. Estudos
realizados através de medidas de permeabilidade magnética

[1], [8], [10]. À medida que a fase é consolidada, ocorre a
redução das amplitudes das frequências. Isto se deve ao
bloqueio à movimentação das paredes dos domínios
magnéticos imposto pela presença de
uniformemente dentro do material e completa a formação para
tempos superiores a 24 horas.
Análise de ruído provenientes da interação entre campo e
material vem sendo utilizados para acompanhar a formação de
fases em matérias, sendo aplicada análise por FFT, wavelet e
comportamento fractal de sinais, indicando como ferramentas
para caracterização de mudanças microestruturais nos
materiais. [7], [11] [13].
A partir da análise da Figura 4, o valor médio de amplitude
foi escolhido para ser utilizado como parâmetro para
acompanhamento do surgimento da nova fase e correlação com
os resultados de dureza e energia absorvida por impacto.

0.0
0.008
0.006

SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

de bloquear o movimento das paredes dos domínios
magnéticos, reduz a amplitude de tensão devido a fase ser
paramagnética e se transformar a partir de uma ferromagnética
que é a ferrita, reduzindo assim, o ferromagnetismo do material
[1], [3], [8], [9]

0.5

30
34

FFT para 100h

Energia absorvida por impacto
Dureza Rockwell C

25

32

0.004

0.000
0.008
0.006

28
15

FFT para 50h

24
22

0.002

0.006

26

10

0.004

0.000
0.008

30

20

0.002

5
20

FFT para 24h

0

18
0

20

80

100

Fig. 5. Variação das medidas de dureza e energia absorvida por impacto, em
função do tempo de tratamento.
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Fig. 4. Transformada rápida de Fourier (FFT) para os diferentes tempos de
envelhecimento do material.
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Fig. 6. Variação nas medidas de amplitudes dos sinais de FFT, em função da
energia absorvida por impacto e o tempo de tratamento.

A Figura 5 mostra a variação das medidas de dureza e
energia absorvida por impacto das amostras tratadas. Nota-se
que para tempos de 24 horas de tratamento, o endurecimento do
, já é suficiente para
material devido à
reduzir a capacidade de absorver energia em torno de 40%, em
relação a condição inicial. Os valores de energia absorvida
tendem a um patamar, pois o material acima de 50 horas já se
encontra na condição de fragilidade, ou seja, apesar dos
resultados de dureza apresentarem ainda um aumento de

Este estudo mostrou que o processamento do ruído gerado
da interação entre campo e material traz informações
importantes sobre a microestrutura do material e que pode-se
tirar desse parâmetro para acompanhar as transformações de
fases que ocorrem no material. A característica da fase formada
pode levar a comprometimento da energia absorvida pelo
material e tornar o material frágil. O estudo apresentado
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[5]

mostrou que a amplitude média dos picos da FFT servem para
o acompanhamento da fase fragilizante do material estudado.
IV.

CONCLUSÕES

O presente trabalho estudou o processamento do ruído
gerado da interação entre campo magnético e material, de modo
a obter parâmetro para acompanhamento de fase fragilizante em
um aço inoxidável duplex, chegando às seguintes conclusões:
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UTILIZAÇÃO DE EOS NA DETECÇÃO DE
FALHAS ESTRUTURAIS EM VIGAS
A. W. M. Pinto, F. E. M. Borges, D. A. Pereira, B. H. G. Barbosa, R. R. Magalhães, D. D. Ferreira, T. S.
Barbosa

Para evitar ou minimizar tais danos, devem ser aplicadas
práticas de manutenção preventiva e preditiva, esta última
também conhecida como manutenção baseada na condição
[1]. No presente trabalho é realizada uma das práticas de
manutenção preditiva, o SHM (da sigla em inglês,
Structural Health Monitoring) ou Monitoramento de
Integridade Estrutural. Nesta linha de pesquisa há diversos
trabalhos que envolvem técnicas avançadas de
processamento de sinais e reconhecimento de padrões, que
são a base conceitual para as técnicas que foram
implementadas neste trabalho. Em [2] foram apresentadas
revisões detalhadas sobre técnicas de detecção de falhas
com enfoque na análise de vibrações. Na literatura,
apresentam-se vários estudos e aplicações do SHM, como é
o caso em [3], onde foi estudada a aplicação do SHM para
detecção de falhas em turbinas eólicas. O trabalho feito em
[4] propôs uma metodologia de monitoramento das
condições de uma ponte baseado em análise de vibrações e
reconhecimento de padrões. O SHM também é aplicado
para detecção de falhas em sensores como é demonstrado
em [5] onde os autores utilizaram monitoramento estatístico
(como PCA) para o mesmo. Em [6] é realizado um estudo
utilizando método de elementos finitos e análise de
vibrações para a detecção de falhas em uma viga engastada.
No presente artigo é proposta uma metodologia de
prática de SHM baseada na análise de vibrações, com o uso
de máquinas de vetor de suporte como classificador dos
sinais de vibração. O método de Máquinas de Vetor de
Suporte (SVM – Support Vector Machine) usado neste
trabalho é de configuração one-class [7] [8]. Tal
metodologia é funcional e já fora utilizada anteriormente,
como em [9] onde foi aplicado o SVM em componentes de
uma máquina agrícola.

Resumo— Neste artigo é proposto um método de detecção
de falhas ou danos estruturais usando Estatística de Ordem
Superior (EOS). A partir de sinais de vibração medidos por
um acelerômetro, características são extraídas por cumulantes
e selecionadas com o Discriminante de Fischer.
Posteriormente é realizada a classificação com o auxílio de
Máquinas de Vetores de Suporte, objetivando-se determinar a
presença ou não de falhas na estrutura. O método apresenta
alta taxa de detecção. Vantagens apresentadas são o baixo
custo computacional e a não exigência de informações sobre a
estrutura danificada.
Palavras-Chave—Análise de Vibrações, Reconhecimento de
Padrões, Monitoramento da Saúde Estrutural, EOS.
Abstract— In this article, it is proposed a method for
detection of structural faults or damages using Higher-Order
Statistics (HOS). Taking vibration signals measured using an
accelerometer, characteristics are extracted by cumulants and
selected with the Fischer’s Discriminant. Subsequently, the
classification is carried out with the aid of Supporting Vector
Machines, aiming to determine the presence or not of faults in
the structure. The method was experimentally tested in a
cantilever beam, providing high detection rates. Advantages
presented are low computational cost and no requirement of
information about the damaged structure.
Keywords—Vibration Analysis,
Structural Health Monitoring, HOS.

I.

Pattern

Recognition,

INTRODUÇÃO

O acelerado ritmo de inovação e desenvolvimento
tecnológico vivenciado nas últimas décadas permitiu que
diversas operações industriais passassem a ser
desempenhadas quase exclusivamente por máquinas, com o
mínimo de intervenção humana. Assim, o chão de fábrica
caracterizou-se como um ambiente com elevado grau de
automação e intenso uso de tecnologia da informação.
Atualmente, muito se discute sobre a entrada em uma
nova era de desenvolvimento tecnológico traduzida no
conceito de indústria inteligente ou indústria 4.0 [14], que
intensificará o emprego da automação e caracterizará um
ambiente fabril cada vez mais dominado por máquinas
interconectadas e que trabalham autonomamente. No
entanto, as máquinas continuarão suscetíveis a falhas ou
danos que poderão implicar em sérios riscos à saúde e à
segurança das pessoas que interagem com elas, além de
prejuízos financeiros e ao meio ambiente.

II.

MÉTODO PROPOSTO

O método proposto será aplicado em uma viga
engastada. Para a aquisição de dados de vibração será
utilizado um sensor acelerômetro (tendo antes um filtro
anti-aliasing), este controlado por um microcontrolador
ARDUINO®. Primeiramente, será realizada uma coleta de
dados com a estrutura sem falha. Logo em seguida ocorrerá
uma segunda etapa de testes, com a introdução de falha,
caracterizada por um corte retangular transversal. Após
ambas as coletas serão realizados os testes com o detector
de falhas. Para extração de características, será usada a
técnica de Estatísticas de Ordem Superior (EOS). Já para a
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seleção de características, será utilizado o Discriminante
Linear de Fisher (FDR), que selecionará os parâmetros mais
relevantes para a detecção. Tal método de extração e
seleção de características já foi utilizado com sucesso por
[10] e será aplicado neste trabalho. E, por fim, para
classificação dos sinais, serão utilizadas as máquinas de
vetor de suporte (SVM). O método proposto compreende
quatro etapas que são descritas nas seções seguintes e que
podem ser visualizadas de forma resumida na Figura 1.

com velocidade ajustável, com a função de excitar a viga
em uma gama variada de frequências. Para isso foi feito um
controle automático programado no ARDUINO®, em que a
velocidade do motor foi variada de zero à máxima
velocidade (com frequência em torno de 90Hz) e em
seguida retornando da máxima velocidade a zero de forma
gradativa e contínua.

Fig. 2. Esquema da coleta: ”A” onde o motor é acoplado e
”B” onde o sensor é fixado
Após a montagem do experimento, foram realizadas 10
aquisições de sinais em uma viga sem falhas. Cada
aquisição teve duração de 2 minutos e os sinais foram
coletados com um intervalo de tempo entre uma amostra e
outra de 0,005 segundos (o que leva a uma frequência de
amostragem de 200Hz), o que gera um total de 24.000
amostras em cada sinal.
Em seguida, foi introduzida uma falha na viga, um corte
de 1 mm de comprimento por 10 mm de largura, como pode
ser visto na Figura 4, e novamente foram realizadas 10
aquisições de sinais com a viga sendo excitada pelo motor
CC sob as mesmas condições do experimento realizado com
a viga sem falha. Tal falha foi induzida com o objetivo de
simular uma falha real de nível intermediário com o
objetivo de se fazer a detecção desta utilizando o método
proposto. A Figura 3 mostra a montagem experimental
realizada em laboratório.

Figura 1: Diagrama esquemático do projeto do método
proposto.
A. Aquisição de Sinais
Os testes em bancada foram realizados no Laboratório
de Controle do Departamento de Engenharia da
Universidade Federal de Lavras (UFLA). O material
analisado foi uma viga de alumínio, com dimensões 330
mm de comprimento, 35 mm de largura e 2 mm de
espessura. Para a geração de vibrações na viga, usou-se um
motor de corrente contínua (CC) de 24 mm de diâmetro por
12 mm de comprimento na base e um eixo de 2 mm de
diâmetro por 10 mm de comprimento; comprimento total
(Base + Eixo) = 22 mm; Massa: 21,0 g; E uma variação de
frequência máxima de até 90Hz.
Na captação das vibrações da viga foi usado um
acelerômetro de três eixos modelo MMA7361, com
dimensões de 27,9 mm x 18,6 mm; Frequência de
Bandwidth média no eixo X e Y de 400Hz e no eixo Z de
300Hz; Massa: 2.5g; Power Spectral Density RMS (0.1 Hz
– 1kHz).
No controle mútuo do acelerômetro e do motor, utilizouse o microcontrolador ARDUINO® modelo MEGA2560.
Um filtro passa-baixas com frequência de corte de 100Hz
(anti-aliasing) foi utilizado. Para alimentação do circuito
integrado do filtro e do motor, foi usada uma fonte do tipo
ATX.
Para a realização da aquisição de sinais, o
microcontrolador foi conectado a um computador via porta
USB e os dados foram arquivados em uma planilha para
análises posteriores no software MatLab®.
Para a realização dos testes, a viga teve uma
extremidade fixada por um suporte e a outra livre (situação
de engaste em balanço), sendo o motor fixado com uma fita
dupla face adesiva, próximo à extremidade fixa e o
acelerômetro na extremidade livre, que também foi fixado
com a fita, como é visto na Figura 2. Foi utilizado um motor

Fig. 3. Montagem experimental para aquisição de sinais.
As figuras 4, 5 e 6 mostram, respectivamente, em
detalhes as placas com e sem falha, o motor e o
acelerômetro utilizados no experimento.
Importante ressaltar que a cada aquisição de sinal, a
bancada mostrada na Figura 3 era desfeita e refeita
novamente, com a finalidade de se comprovar a capacidade
de repetibilidade do experimento.
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Para um vetor com comprimento finito (N), as
aproximações estocásticas oferecem as seguintes expressões
[11]:
̂ []
̂ []
̂ []
∑
`
Fig. 4. Demonstração de uma placa sem falha (esquerda) e
placa com a falha introduzida (direita).

∑
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em que i = 0, 1,..., N/2 – 1.
C. Seleção de Características
Os parâmetros de EOS e a quantidade destes podem ser
escolhidos de forma a haver um melhor compromisso entre
baixo custo computacional e desempenho. Com o propósito
de selecionar os cumulantes mais representativos para o
problema de detecção de falhas em viga, o Discriminante
Linear de Fisher (FDR - Fisher’s Discriminant Ratio) foi
utilizado em [12]. Sua função custo é:
( - )

(7)

Onde
e , e
e
são os vetores de médias e
variâncias das características extraídas das classes i e j,
respectivamente. O símbolo é o produto de Hadamard.
Dessa forma, os valores maiores do vetor
indicarão as
características mais relevantes para a separação entre as
classes i e j, pois apresentam as maiores distâncias entre
classes e as menores medidas intra-classes.

Fig. 5. Motor usado no experimento.

D. Projeto do Classificador
O SVM constitui uma técnica de aprendizagem de
máquina fundamentada pela teoria de aprendizado
estatístico desenvolvido por [13]. O objetivo do SVM é
encontrar um hiperplano que divide tais classes, de tal forma
que todos os pontos com as mesmas características estejam
do mesmo lado do hiperplano, enquanto maximiza a
distância entre as duas classes do hiperplano [8].
Algumas vantagens do SVM são o uso da função
kernel, que permite uma alta eficiência na obtenção dos
limites da região a ser separada. O princípio desta função é
o tratamento dos dados não linearmente separáveis, fazendo
com que o SVM promova uma transformação do espaço de
entradas para um espaço de dimensão mais alta, este
denominado espaço de parâmetros. Neste trabalho, utilizouse a versão one-class learning do SVM, desenvolvida por
[7]. A equação que demostra o problema dual, cujo objetivo
é minimizá-la é descrita a seguir:

Fig. 6. Acelerômetro usado no experimento.
B. Extração de Parâmetros
A Extração de Parâmetros de EOS é realizada através do
cálculo dos cumulantes de segunda, terceira e quarta ordens
do sinal de vibração. As expressões matemáticas para os
cumulantes de segunda, terceira e quarta ordens de um sinal
aleatório x[n], quando E{x[n]} = 0, são, respectivamente
[11]:
[]
{ [ ] [
]}
(1)
[]
[]

{ [ ] [

]}

{ [ ] [

]}

(2)

[]
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(3)

∑
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ordem, os próximos 12.000 aos de terceira ordem e os
últimos 12.000 aos de quarta ordem. Observe que os
cumulantes de terceira ordem mostraram-se mais
representativos, com valores de
mais expressivos.

III. RESULTADOS
As Figuras 7 e 8 mostram, respectivamente, os sinais de
vibração de uma viga sem falha e o de uma viga com falha,
coletados conforme descrito na seção II. Observa-se em
ambos os sinais a característica de aceleração e
desaceleração do motor CC, que é refletida no sinal de
vibração das vigas. Além disso, os picos indicam a
excitação dos modos de baixa frequência da viga.

Fig. 9. FDR obtido para o vetor de parâmetros durante os
testes com a viga.
A fim de reduzir a dimensão dos dados e,
consequentemente, a complexidade computacional, foram
escolhidos apenas dois parâmetros, aqueles com “Jc” mais
elevado.
Estes parâmetros foram então apresentados ao
classificador. Após o projeto e a execução do classificador
foi observada uma eficiência de 100% do método, conforme
mostra a Figura 10, que é uma representação do espaço de
parâmetros construído pelos dois cumulantes de terceira
ordem mais relevantes. A região cinza representa a região
fechada construída pelo SVM tal que eventos dentro dela
são classificados como sem falha e os eventos fora dela
como com falha. Observe que há uma separação linear
nítida entre os eventos com falha e sem falha. Importante
observar também que os eventos sem falha do conjunto de
teste foram corretamente classificados mostrando a
generalização do método, o que também comprova a
capacidade de repetibilidade do experimento montado.

Fig. 7. Coleta do sinal de vibração da viga sem falha.

Fig. 8. Coleta do sinal de vibração da viga com falha.
Cada sinal de vibração coletado, contendo um total de
24.000 amostras, foi particionado em dois de 12.000
amostras, resultando em um total de 20 eventos para cada
classe (viga com falha e viga sem falha). Os dados
referentes à viga sem falha foram divididos em treino (12
eventos) e teste (8 eventos). Todos os dados referentes à
viga com falha foram utilizados para teste.
Após a amostragem foram selecionados os melhores
parâmetros com o uso do FDR. A Figura 9 mostra o FDR
obtido para cada parâmetro. Os primeiros 12.000
parâmetros são referentes aos cumulantes de segunda

Fig. 10. Espaço de parâmetros obtido e fronteira de decisão
do classificador (região cinza) – dados da viga.
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financeiro.

IV. DISCUSSÃO
Observando os resultados obtidos e os gráficos
mostrados anteriormente podem-se destacar alguns pontos
importantes.
Primeiro, o uso do FDR faz com que a distância entre as
classes seja maximizada de maneira bastante simples, tanto
no sentido matemático (ase equações do FDR são mais
simples, se comparadas com outras equações que possuem a
mesma função), quanto computacionalmente (o algoritmo é
executado apenas na fase de treinamento).
Segundo, o uso do SVM não supervisionado faz com
que não seja necessário o conhecimento específico das
falhas nem a realização de ensaios para se obter dados
referentes à viga com falha, o que facilita bastante o projeto
do método.
Avaliando os custos computacionais, o procedimento
requer pouco processamento, pois o treino do detector é
realizado somente uma vez, já os demais testes, levam
pouco tempo para serem realizados porque são utilizados
apenas dois parâmetros para a detecção.
Outro ponto a ser destacado é que o método não fez uso
de algum pré-processamento específico para remoção ou
redução de ruídos provenientes do processo de aquisição de
sinais, a não ser o filtro anti-aliasing. Isso mostra a boa
capacidade das EOS de extrair informações relevantes de
sinais de vibração.
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V. CONCLUSÃO
O método proposto foi capaz de detectar, em testes
experimentais, a falha estrutural em uma estrutura vibratória
do tipo viga em balanço.
O uso das EOS e a seleção de parâmetros com o FDR
permitiu a redução do número de dimensões para
classificação para apenas dois parâmetros extraídos das
EOS, gerando uma separação linear entre as classes com e
sem falha.
Tal resultado condiz com o objetivo deste trabalho, com
um método de alta eficiência e baixo custo de instalação.
Esta técnica pode ser empregada para auxiliar numa melhor
tomada de decisão acerca de uma troca de componentes de
máquina, otimizando assim a vida estrutural das peças,
reduzindo custos no processo de produção e aumentando a
segurança nos mesmos.
Pontos de destaque foram principalmente no quesito
eficiência do método e baixos custos operacionais e
computacionais. Para projetos futuros, espera-se propor uma
abordagem que mensure o nível de falha, classificando a sua
gravidade, além de indicar a sua localização na estrutura.
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Rotating machinery fault diagnosis using
similarity-based models
Felipe M. L. Ribeiro, Matheus A. Marins, Sergio L. Netto, and Eduardo A. B. da Silva

Abstract— This work proposes an automatic fault classifier
that uses similarity-based modeling (SBM) to identify faults on
rotating machines. The similarity model can be used either as
an auxiliary model to generate features for a classifier or as a
standalone classifier. A new approach for training the model using
a prototype-selection method is investigated. Experimental results
are shown for the MaFaulDa database and for the Case Western
Reserve University (CWRU) bearing database. Results indicate
that the proposed modifications improve the generalization power
of the similarity model and of the associated classifier, achieving
accuracies of 96.4% on the MaFaulDa and 98.7% on the CWRU
databases.
Keywords— Fault diagnosis, Condition monitoring, Feature
extraction, Similarity-based modeling, Machine learning.

I. I NTRODUCTION
One application of machine learning employed in the industry is the condition-based maintenance of an equipment
where one attempts to classify and predict failures. Rotating
machines are an important piece of equipment used in a variety
of applications, including airplanes, power turbines, oil and
gas industry, and so on [1], [2]. Due to their complexity,
these machines require a meticulous maintenance procedure
to ensure reliability, avoiding production stops and incurring
costs.
There are many approaches for detecting faults in rotating
machines. Most extract features from vibration signals to
assess the equipment current condition. Different features are
needed to obtain useful information relevant to detect faults
from the original sources over multiple conditions. These
features can be classified considering their domain (time,
spatial, time-spectral, or spectral) or its computation method
(transform coefficients or aggregated statistics) [3], [4], [5]. As
on example, the authors of [6] extract statistical and spectral
features to detect failures in a machinery fault simulator (MFS)
using multilayer perceptrons. In [7], the authors present a
comparison of multiples classifiers under the bearing fault
diagnostic task. Support vector machines (SVM) are employed
to the same task in [8] and [9]. Lastly, a feature selection
methods is evaluated with different classifiers in [4].
This work presents an automatic system for fault classification that uses similarity-based modeling (SBM) [10] as
an auxiliary model to produce new features for a random
forest classifier. Given a test sample, the SBM models return
a similarity score between the sample and a set of samples,
Program of Electrical Engineering, Universidade Federal do Rio
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 21941-972, Brazil. E-mails: {felipe.ribeiro,
matheus.marins, eduardo, sergioln}@smt.ufrj.br. This work was partially
supported by CNPq (XX/XXXXX-X).

or prototypes [11], representing the target condition. The
selection of an optimal set of prototypes is a key aspect of
the SBM methodology. As such, this work compares two
prototype selections methods, an adaptation of the original
SBM [12] method for multiclass problems and the method
proposed in [13] for knn, applied on the SBM framework.
Two databases were employed to assess the models. One is
the Machinery Fault Database (MaFaulDa) [14], comprising
1951 scenarios from a machinery fault simulator working
under multiple conditions. Each scenario is monitored by
six accelerometers, a tachometer and a microphone [6], [15].
The other database is the Case Western Reserve University (CWRU) bearing database [16], considered a standard
reference in bearing diagnostics. This database was chosen
considering that it permits comparisons to previous works [4],
[7], [8], [9]. Results indicate that the proposed methodology is
capable of correctly diagnosing the machine operating state,
achieving an accuracy of 96.4% on the MaFaulDa database
and 98.7% on the CWRU database.
This paper is organized as follows: Section II presents the
SBM methodology [12], [17], [18], [19], [20], [21], including
its original training phase and the new proposed approach
for selecting the representative set. Section III describes the
experimental methodology employed in this work to evaluate
the proposed system, including details about the employed
databases and the preprocessing and validation procedures.
The experimental results obtained with the proposed methodology, including comparisons with other works, are discussed
in Section IV. Finally, Section V provides the obtained conclusions and discusses possible future works.

II. S IMILARITY-BASED M ODELING (SBM)
Similarity-based modeling (SBM) is a nonparametric modeling technique first proposed in [10] to supervise and detect
equipment faults on a variety of industrial applications, including: fault diagnosis in a machinery fault simulator (MFS) [20],
[18], anomaly detection in power plants [19], and modeling
airplanes flight paths [17].
Given a sample at instant n, comprising M measures
or features from multiples sources, represented as xn =
T
[xn (1), xn (2), . . . , xn (m)] , the SBM model returns the similarity between the evaluated sample and a set of samples
P [21]. These samples, or prototypes, are a set of historical
samples representing the target system condition. Given the
prototype set Pc containing L samples representing the normal
condition, we can arrange the prototypes in a into an L × M
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“memory” matrix [10],

D = x1

B. Original SBM Training Phase
x2

...

xL

T

.

(1)

The SBM model then attempts to represent the evaluated
sample xn producing an estimate x̂n as a linear combination
of the prototype samples in D, that is
wn
x̂n = DT
.
(2)
kwn k1
The evaluation is made by computing the similarity score sn
between xn and x̂n as
sn = xn ◦ x̂n = sF (xn , x̂n ) ,

(3)

where sF is a similarity function and ◦ represents a similarity
operation. The similarity function returns a scalar in the
interval [0, 1], with sn = 1 when the two vectors are identical,
and sn ≈ 0 when they are very dissimilar. An example of
similarity function is the one originally used in the SBM
framework [20]
1
.
(4)
s(xi , xj ) =
1 + kxi − xj k2

The training phase of an SBM model consists of selecting
the prototype set for a target condition c. This procedure is critical to achieve the best performance, as using all the training
samples would incur in a noisy and redundant representation,
a high computational cost, and possible overfitting. In contrast,
choosing an inadequate set Pc can lead to a poor representation
and performance impairments, including underfitting.
The original SBM training proposition consists of an algorithm that attempts to select the minimal number of vectors
that yields the same performance level as the complete set [12].
It consists of two steps:
1) First, it chooses as representatives the samples with
index in the set I = {i1 , i2 , . . . , ik }, such that
i∈I

(5)

G = D ◦ DT ,

(6)

a n = D ◦ xn ,

(7)

where
and
where ◦ is the similarity function (Eq. (4)) that replaces the
row-column inner products in the matrix multiplications.
Vector an evaluates the similarity between the current
sample and each sample on matrix D, whereas matrix G
transforms the similarity vector an in a set of weights for
each prototype. When G = I, the model is called called
auto-associative kernel regression (AAKR) [22], a particular
case of SBM equivalent to assuming no similarity between the
samples within D.
A. Multiclass SBM
The SBM was originally devised to detect abnormal operation conditions, which were associated with low similarity
scores. To cope with multiple known conditions, we extended
the original SBM framework to a multiclass formulation by
defining matrices Dc for each operational class c. In this
formulation a new input sample xn is evaluated against each
modeled condition as
wn,c
x̂n,c = Dc
(8)
kwn,c k1
with

−1
wn = Dc ◦ DT
Dc ◦ xn = G−1
c
c an,c .

(9)

The input sample is then associated to the class c∗ which
produces the highest similarity score, that is

c∗ = arg max sn, c = arg max {xn ◦ xn,c } .
(10)
c

c

n

n

2) The other samples are ordered by their `2 norm in
decreasing order and decimated by a factor of t. The
remaining samples complement the prototype set Pc .

The weight vector presented in Equation (2) is defined as
wn = G−1 an ,

if ∃j : xij = max{xnj } ∨ xij = min{xnj };

In this manner, matrix Dc consists of samples containing
the extrema of each feature (first step), and samples that have a
certain difference on their `2 norm (second step). However, this
last step can produce sub-optimal results, as two completely
different vectors can have the same `2 norm [23]. Another
critical choice of this algorithm is the decimation factor t: the
number of representative samples can be expressed as l = k +
b(n − k)/tc, which can produce a set larger than the optimal.
To solve these issues, next section proposes a new approach,
which transforms the prototype selection problem into a set
cover problem.

C. Interpretable Prototype Selection Method
This method is based on of the prototype selection methods
for interpretable classification presented in [13]. As previously
described, selecting samples for Dc is equivalent to select a set
of prototypes Pc . Consider balls with radius τ centered in each
point xi from the training set X . The best set of prototypes
Pc ⊆ X is a set of balls having the following properties [13]:
•
•
•

Property 1: It should cover as many points from class c
as possible;
Property 2: It should cover as few points as possible from
other classes;
Property 3: It is sparse, using as few prototype as possible
for a given τ ;

This problem can be translated as a set covering problem.
Given the set of points X , the set covering problems seek the
smallest subcover of X from the collection of sets that forms
a cover of X . If we take B (x) = {x0 ∈ Rm : d (x0 , x) < τ },
which denotes the ball with radius τ > 0 centered in x with
0
distance d from
S x . The goal is to find the smallest subset
P ⊆ X , P = Pc , ∀c, such that {B (xi ) : xi ∈ P} covers
X.
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We can indicate when an instance belongs to the prototype
set P by introducing variables αj such that
(
1, if xj ∈ P;
(11)
αj =
0, otherwise.

Algorithm 1 Interpretable prototype selection algorithm [13]
function P ROTOTYPE S ELECTION(X , P 0 , τ ),
if P 0 = ∅ then
P0 = X
end if
Start with Pc = ∅ for each class c;
while ∆L (x∗ , c∗ ) > 0 do
Find (x∗ , c∗ ) = arg max(xj ,c) ∆L (xj , c) , xj ∈ P 0
Let Pc∗ ← Pc∗ ∪ {x∗ }
end while
end function

This problem can be described as [13]
min

n
X

αj

X

s.t

j=1

αj ≥ 1 ∀xi ∈ X ,

(12)

j:xi ∈B(xj )

where αj ∈ {0, 1}, ∀xj ∈ X .
While Equation (12) represents Property 1, it does not
address the remaining properties. Property 2 states that in
certain cases some points from class c should be left uncovered
as they would add points with labels y 6= c. Following [13],
we adopt a prize-collection set cover framework, assigning a
cost to each covering set, and penalties for each uncovered or
incorrectly covered point. Then one finds the minimum-cost
partial cover [24]. This can be described as
X
X
X (c)
min
ξi +
ηi + λ
αj
(c)

αj ,ξi ,ηi

s.t.



















i

i

j,c

(y )
αj i

X

≥ 1 − ξi ,

III. E XPERIMENTAL M ETHODOLOGY
This section describes the experimental methodology used
to evaluate the system performance and the proposed modifications. The proposed system, illustrated in Fig. 1, comprises
three blocks: the preprocessing block converts the input to
a new feature space; the SBM model returns the similarity
between the test sample and each class; and a classifier that
realizes the diagnosis. In this work a random forest classifier
(RF) was employed for the last task.
xn

∀xi ∈ X ,
x̃n

j:xi ∈B(xj )
(c)

X

αj ≤ ηi ,

∀xi ∈ X ,

(c)

∀j, i ξi , ηi ≥ 0 ∀i,

(13)

(c)
αj

where
∈ {0, 1} indicates if xj belongs to Pc ; ξi is a
slack variable for the Property 1: if a training point from class
c is not covered, ξi = 1; likewise, ηi counts the number of
instances with c 6= yi that are within τ of xi ; finally, λ ≥ 0
is a parameter specifying the cost of adding a prototype [13].
In [13] two approaches for approximately solving this
problem are discussed: one is based on linear programming
relaxation with randomized rounding, and the other is a greedy
approach. Here we present the latter, which is used in our
prototype selection method.
Equation (13) minimizes the sum of the number of uncovered points, the number of incorrectly covered points, and the
number of prototypes. We can then define a greedy algorithm
which finds, at each step, the point xj ∈ X and class c for
which the addition of xj to Pc produces the maximum cost
reduction. The incremental gain can be denoted by
∆L (xj , c) = ∆ξ (xj , c) − ∆η (xj , c) − λ

(14)

where

∆ξ (xj , c) = Xc

\



B (xj ) \

[

∆η (xj , c) = B (xj )

\

(X \ Xc ) .

This procedure is described in Algorithm 1

Random Forest
classifier

yn

A. Database
Two databases were employed during this work to evaluate
the performance of the SBM models: the MaFaulDa [14] and
the CWRU bearing database [16].
1) MaFaulDa stands for Machinery Fault Database. It
consists of 1951 scenarios acquired by eight sensors
attached on a machinery fault simulator: six accelerometers, a tachometer, and a microphone. It covers the
equipment normal operation and 5 faulty states: imbalanced operation, horizontal misalignment, vertical
misalignment, and underhang or overhang bearing faults.
This database is available for download at [14].
2) The Case Western Reserve University (CWRU) bearing database [16] consists of 161 scenarios divided
in four categories, as described in [25]. Each scenario
is assessed by three accelerometers: one on drive-end
bearing, one on the fan-end bearing housing, and the last
on the motor supporting base plate. This database is publicly available, and is widely used in the literature [4],
[7], [8], [9], enabling comparisons with previous works.
B. Features


0

B xj  ,

x0j ∈Pc

(rn , sn , ŷn )
SBM models

Fig. 1: Block diagram of the proposed system.

j:xi ∈B(xj )
c6=yi

αj ∈ {0, 1}

Preprocessing

(15)

Before each sample was evaluated by the proposed system
it was processed. This procedure transforms each original
multivariate time-series scenario into a set of features that tries
to capture the relevant information for the classification model
in a compact form. This representation is also necessary to
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reduce the computational costs of the algorithm, reducing the
original dimension of each sample.
Given the different natures of each database, they have
undergone distinct preprocessing procedures, namely:
1) MaFaulDa: 5 Three types of features were extracted:
the rotation frequency, spectral features, and statistical
features:
• The rotation frequency fr was determined from the
discrete Fourier transform of the tachometer signal,
following the procedure detailed in [15], [6];
• The spectral features correspond to magnitude of
the spectrum of the other signals at the frequencies
fr , 2fr and 3fr ;
• The statistical features computed for each signal are
presented in Table I. As the signals in MaFaulDa
were normalized to unit variance to reduce the
dependence from the acquisition setup, features
which are dependent from the variance were not
considered in this case.
2) CWRU Database: In this case, statistical features presented on Table I were extracted, according to the
procedure described in [4].
TABLE I: Statistical features taken from time (xi ) and spectral
domain data (Xi ) from each signal [4], [6], [15].

1
N

PN

Hx = −

PN

γx =

xcf =
xmf =

P (xi ) log P (xi )

3

xi −µx
σx
 p
2
1
|xi |
N

1
N

xsra =

i

σx2 =

xi

i

PN
i

κx =

1
N

PN

1
N

PN

xrms =

i

maxi (|xi |)
xsra

i



1
N

Model
SBM+RFC
AAKR+RFC
RFC

xi −µx
σx

PN
i

x2i

1
2

xif =

maxi (|xi |)
1 PN |x |
i
i
N

xkf =

κx
x4
rms

1
N

PN

Xi

2 =
σX

1
N

PN

(Xi − µX )2

i

i

Xrms =



1
N

PN
i

Xi2

Method
Proposed
Original
–

τ /t
0.953
21
–

F1-score (%)
99.24 ± 0.53
99.13 ± 0.65
99.08 ± 0.69

Even though the results are statistically equivalent, there
are some advantages in the proposed procedure. First, the
similarity score can be considered as measure of confidence in
the SBM decision. Also, the residual can be used to observe
how the decision was made, permitting an operator to interpret
the model decision. More information can be obtained by
observing the most similar representative state when assessing
a decision. Lastly, the proposed modification adds value to the
model, reducing its computational complexity and making the
information contained on the prototypes more relevant.

Spectral domain
µX =

This section presents the results obtained during the validation procedure. As described in the previous section, the
best set of parameters for the employed models was selected
using a k-fold cross-validation procedure on the MaFaulDa
database. The validation considered all following options:
• Using the original SBM formulation, given in Eq. (5), or
the AAKR formulation, considering G = I in the same
equation;
• The SBM prototype selection method, as described in
Section II-B, with decimation factors t ∈ [2, 21], or the
proposed interpretable prototype selection method, with
similarity radius τ ∈ [0.05, 1].
The similarity function presented in Eq. (4) was employed
in all evaluated models. The best model obtained during
the validation procedure was applied in the test set of each
database to assess its generalization capability.
Table II presents the best model configuration in descending
order of cross-validation f1 -score. One can notice that the
proposed approach achieved a small but consistent increase in
classification performance when compared to a model using
the original SBM training phase or to a stand-alone random
forest classifier.

(xi − µx )2

4

xppv = maxi (xi ) − mini (xi )

maxi (|xi |)
xrms

A. Validation Results

TABLE II: Cross-validation f1 -score (%) comparing the best
configuration for each model.

Time domain
µx =

IV. E XPERIMENTAL R ESULTS AND D ISCUSSION

1
2

B. Test Results
C. Training and Validation Methodology
This section presents the training and validation procedures
used to evaluate the diagnosis system and the proposed modifications. The MaFaulDa database was randomly separated,
respecting the classes distribution, in two disjoint training and
test sets comprising 90% and 10% of the samples, respectively.
The best set of parameters and the model performance were
evaluated using a k-fold validation on the training set with
k = 10. As performance metric to select the best model the
weighted f1 -score between the classes was used. The best
model was then evaluated on MaFaulDa test set and on the
CWRU, by retraining the model using the same parameters in
a k-fold fashion, to assess the system generalization power.

Table III presents the test results on each database. The
results were generated using the best model obtained during the validation procedure. These results indicate that the
proposed methodology is capable of generalizing for other
samples as the parameters used for the CWRU were chosen
on the MaFaulDa and the model still achieved higher accuracy
than the one obtained in the original database.
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TABLE III: Test accuracy (%) on each database.
Database
MaFaulDa
CWRU

Accuracy
96.43%
98.7 ± 0.76%
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C. Comparison with Previous Works
Several other works in the literature addressed the problem
of automatic classification of faults in rotating machines. The
work presented in [6] employed multilayer perceptrons on the
MaFaulDa database, achieving accuracy of 95.8%, inferior
to the ones obtained with the proposed system presented in
Table III.
For the CWRU database, even though there are many works
using this database [25], it is very difficult to make a direct
comparison, as most works do not present their results in a
quantitative manner, only in a qualitative manner. As such,
the comparison is restricted to a small set of works. In [7],
kNN, naive Bayes, and SVM classifiers achieved accuracies
of 98.83%, 98% and 98.97%, respectively. The SVM classifier
found in [8] obtained accuracies above 98% for different
rotation frequencies. The SVM and ELM classifiers using
the procedure described in [9] achieved accuracies of 82.4%
and 97.5%, respectively. Lastly, the kNN, SVM, and ANN
classifiers using the feature selection method proposed in [4]
obtained accuracies between 93% and 100%. From the previously presented results, one can conclude that the proposed
SBM-based fault classifier achieves, for the CWRU database,
competitive results when compared with the ones found in the
literature. It is important to point out that, as demonstrated by
the results over the MaFaulDa database, the proposed system
is able to classify, with high accuracy, a wide range of machine
faults, including misalignment and unbalanced faults.
V. C ONCLUSION
In this work we presented an automatic fault classifier
which employs similarity-based modeling to identify faults on
rotating machines. The similarity model was used as a feature
generator to a random forest classifier. We extend the similarity model for multiclass problems and we investigated the
usage of a prototype-selection during the training procedure
of the models. The system was evaluated in two databases:
the MaFaulDa [14], a comprehensive database with multiple
faults, and the CWRU bearing database [16], the current standard database for bearing fault diagnosis. The proposed system
achieved accuracies of 96.43% on the MaFaulDa and 98.7%
on the CWRU database, demonstrating the generalization
power of the proposed system and competitive performance
when compared with other works using the two databases.
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Utilização da técnica MFCC em conjunto com os
parâmetros extraídos do sinal glotal para melhorar o
desempenho de um sistema de verificação de locutor
Filipe Moreira da Silveira, Carla Florentino Schueler e Edson Cataldo

Resumo—Esse artigo apresenta um algoritmo de veriﬁcação
de locutor dependente de texto, que alia coeficientes MFC (mel
frequency cepstrum) extraídos de sinais de voz a características
extraídas do sinal glotal, utilizando modelos ocultos de Markov
(Hidden Marcov Models-HMM) para identificar o padrão
estocáticos dessas medidas. O sinal glotal, gerado imediatamente
após a passagem do ar pelas cordas vocais, e é obtido nesse
trabalho por filtragem inversa.

II.

Determinada uma palavra-senha, pretende-se que o sistema
possa caracterizar a voz de um locutor específico, chamado
aqui de locutor de interesse (Li), a partir de elocuções
gravadas previamente, para então julgar se novos áudios são
também amostras deste locutor. Além disso, observa-se que o
desempenho do sistema aumente com o uso dos parâmetros do
sinal glotal em conjunto com os MFCCs quando comparado
com um sistema que use apenas MFCCs.

Palavras-Chave—Verificação de locutor, MFCC, sinal glotal,
HMM.
Abstract—This article presents the development of a text
dependent speaker verification algorithm, which alias the Mel
Frequency Cepstrum Coeficients with parameters calculated
from the glottal signal using Hidden Markov Models to identify
the stochastic pattern of these measurements. The glottal signal is
generated when the air flow passes through the vocal chord, and
is obtained in this work by inverse filtering.

III.

METODOLOGIA

A. Obtenção dos parâmetros da voz
Os MFCCs são coeficientes calculados a partir do espectro
de frequências de pequenas janelas do sinal de voz, obtido por
meio da FFT (Fast Fourier Transform) do sinal. Esse espectro
de frequências é submetido a um banco de filtros triangulares,
igualmente espaçados na escala de frequências Mel, para
aproximar a percepção do sistema auditivo humano às
frequências do som. Os coeficientes são calculados a partir da
transformada discreta de cosseno aplicada à saída dos filtros.
Para a obtenção dos parâmetros do sinal glotal é preciso
primeiro estima-lo a partir do sinal de voz. Nesta abordagem
foi utilizado o algoritmo IAIF (Iterative Adaptive Inverse
Filtering), que é composto de três blocos principais: a
estimação dos efeitos do trato vocal por análise LPC (Linear
Predictive Coding), a retirada desses efeitos do sinal por
filtragem inversa e a eliminação dos efeitos da irradiação dos
lábios por integração. Feita a recuperação do sinal glotal, os
parâmetros são calculados usando a derivada e o espectro de
frequência do sinal glotal.

Keywords—Speaker verification, MFCC, Glottal signal, HMM.

I.

OBJETIVO

INTRODUÇÃO

A voz é um fenômeno físico resultante da propagação do
ﬂuxo de ar, proveniente dos pulmões, através da glote e do
trato vocal, com posterior irradiação pela boca [1]. A unicidade
dos órgãos envolvidos no processo de geração da voz é o que
torna a fala um sinal biométrico, podendo ser usada para a
verificação de um locutor. Sistemas de veriﬁcação de locutor
podem ser então construídos para os mais diversos ﬁns, como
por exemplo, para sistemas que utilizam a voz como chave de
acesso a ambientes restritos. O algoritmo de veriﬁcação de
locutor dependente de texto apresentado neste trabalho alia
coeficientes MFC (Mel Frequency Cepstrum) extraídos de
sinais de voz a características extraídas do sinal glotal,
utilizando modelos ocultos de Markov (Hidden Marcov
Models-HMM) para identificar o padrão estocásticos dessas
medidas. O sinal glotal é a onda acústica gerada imediatamente
após a passagem do ar pelas cordas vocais, e entende-se que
possua informações características do locutor, pois ainda não
sofreu a inﬂuência do trato vocal, possibilitando assim o
aumento da eﬁciência do sistema [2]. Neste trabalho, este sinal
é obtido minimizando-se os efeitos do trato vocal no sinal de
voz por filtragem inversa, considerando-se a hipótese de que o
trato vocal pode ser satisfatoriamente aproximado por um
sistema linear e invariante no tempo para elocuções
suficientemente pequenas.

B. Sistema de verificação de locutor
O sistema permite que um conjunto de amostras de áudio
sejam gravadas e, após um pré-processamento, os MFCCs e
parâmetros glotais são calculados para todo esse conjunto e
utilizados para treinar um HMM que caracteriza o locutor. A
implementação dos modelos ocultos de Markov foi atravez do
Hidden Markov Model (HMM) Toolbox for Matlab [3].
A partir do modelo gerado podem ser calculadas
verossimilhanças entre o modelo treinado e novas amostras de
áudio. Essas medidas serão utilizadas para a construção de
funções densidade de probabilidade (fdp) que serão usadas para
definir os critérios de decisão avaliados pelo sistema [4]. A
mais importante dessas fdps, gerada a partir de um grupo de

Filipe Silveira, Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Inovação – PIBInova/PDI/UFF da Agência de Inovação/PROPPI, Carla Schueler e
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TABELA I.

áudios exclusivamente do locutor de interesse, é a chamada
curva padrão de equação y = F(x). São usados dois critérios de
avaliação: distância L1, utilizada pelos desenvolvedores do
sistema como um parâmetro para avaliarem sua funcionalidade,
e o critério do limiar, utilizado posteriormente pelo programa
pra decidir quando um locutor deve ou não ser aceito.
C. Critérios de avaliação
O primeiro critério, da distância L1, realiza a verificação
para um grupo de áudios teste do locutor candidato, do qual
calculam-se as medidas de verossimilhança. Uma fdp dada por
y = G(x) é calculada para essas medidas, e em seguida obtémse a distância entre esta curva e a curva padrão y = F(x) ao
longo de todo o espaço I onde estão definidas. O cálculo da
distância L1 é dada pela Eq. (1).

RESULTADOS SEGUNDO O CRITÉRIO DA DISTÂNCIA L1

Locutores

Sem parâmetros
glotais

Com parâmetros
glotais

Li
Ld1
Ld2
Ld3

0.4328
1.9308
1.9507
1.8875

0.2540
1.9703
1.9964
1.8898

O valor do limiar calculado para o modelo que usa
exclusivamente MFCCs foi -318, enquanto o limiar
encontrado com o uso das duas técnicas em conjunto foi -476.
O percentual de acerto do sistema pode ser visto na Tabela II.
TABELA II.

RESULTADOS SEGUNDO O CRITÉRIO DO LIMIAR

Cálculo da distância L1:

Percentual de acerto

L1   F ( x)  G ( x) dx

Locutores

(1)

I

O segundo critério, chamado aqui de limiar, utiliza uma fdp
y = V(x), calculada a partir das verossimilhanças de um grupo
de áudios de locutores mistos pré-armazenado. Adota-se como
limiar de aceitação a abscissa do ponto de interseção entre esta
fdp e a curva padrão, conforme ilustrado na Fig.1. Dessa
forma, se um áudio teste possui uma verossimilhança maior
que o limiar, então o mesmo é aceito como pertencente ao
locutor de interesse, caso contrário ele é recusado. Esse critério
é, então, usado para realizar a verificação segundo um único
áudio, e não mais para um grupo deles como no caso da
distância L1.

Fig. 1.

Li
Ld1
Ld2
Ld3

V.

Com parâmetros
glotais
87%
100%
100%
100%

CONCLUSÕES

Os resultados segundo a distância L1 mostram que as curvas
dos locutores desconhecidos são mais distantes da curva
padrão quando utilizada a técnica MFCC em conjunto com os
parâmetros do sinal glotal do que quando apenas a técnica
MFCC é utilizada. Esse resultado permite que o algoritmo de
verificação de locutor aceite mais vezes os áudios do locutor
de interesse e recuse completamente os áudios dos locutores
desconhecidos pelo modelo, caracterizando a robustez do
sistema.
Para o critério do limiar, os resultados com apenas a técnica
MFCC apresentaram alguns aceites de áudios do locutor
desconhecido 3. Esse erro foi mitigado com a inclusão dos
parâmetros glotais. É possível perceber, no entanto, que ao
utilizar as técnicas conjuntamente, alguns áudios do locutor de
interesse passaram a ser rejeitados pelo sistema. Esse cenário é
mais desejável do que o anterior, pois para sistema de
segurança é preferível que o locutor de interesse precise
repetir o teste algumas vezes para ser aceito, do que permitir o
acesso de um locutor desconhecido.
Tal fato é inovador, pois apesar da ideia que os parâmetros
extraídos do sinal glotal carregam mais informações sobre o
locutor, pouco existe na literatura sobre a aplicação dessa
técnica a fim de melhorar processos de verificação de locutor
como o desenvolvido.

Determinação do limiar pela interseção entre as fdps.

IV.

Sem parâmetros
glotais
100%
100%
100%
85%

RESULTADOS

Escolhida a sequência de vogais “aui” como palavra-chave,
criou-se uma base de 200 elocuções do locutor de interesse.
60% dessa base foi usada para o treinamento do HMM, 20%
utilizada para gerar a curva padrão e o restante para testar a
acurácia do sistema. Para verificar a robustez do sistema
foram também recolhidas amostras de áudios de outros três
locutores desconhecidos.
O locutor desconhecido 1 (Ld1) não possui parentesco com
o locutor de interesse, além de ter sexo e idade distintos. O
locutor desconhecido 2 (Ld2) também não possui grau de
parentesco, mas é do mesmo sexo e faixa etária. Já o locutor
desconhecido 3 (Ld3) tem grau de parentesco próximo,
mesmo sexo e faixa etária do locutor de interesse, tendo assim
maior chance de gerar erros de interpretação pelo sistema.
Os resultados foram separados em dois grupos de testes, o
primeiro com o modelo que utiliza apenas MFCCs e o
segundo, que utiliza vetores híbridos de MFCCs e parâmetros
obtidos do sinal glotal.
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Análise de técnicas de economia de energia de
estações rádio base baseadas em OpenBTS
Mateus de Oliveira e Mattos, Rafael da Silva Macêdo, Mateus Carpanez Corrêa e Álvaro Augusto M. de Medeiros

Resumo— Este artigo apresenta uma análise de técnicas de
economia de energia para estações rádio base em plataformas de
rádio definido por software. Para tanto, utilizou-se a plataforma
USRP N210 em conjunto com o software OpenBTS. O objetivo
principal do artigo é analisar, de uma forma prática, a economia
de energia obtida pelos métodos de cell zooming e sleep mode.
Palavras-Chave— Green Cellular Networks, Cell Zooming,
Sleep Mode, OpenBTS.
Abstract— This article presents an analysis of base station
power saving techniques in software defined radio platforms. This
analysis is based on the USRP N210 platform and the OpenBTS
software. The main objective of the article is to analyze, in a
pratical way, the energy efficiency of methods cell zooming and
sleep mode.
Keywords— Green Cellular Networks, Cell Zooming, Sleep
Mode, OpenBTS.

placa filha WBX [3]. Nesta plataforma, foi instalado o software
OpenBTS [4] que possibilita que a plataforma de RDS opere
como uma estação rádio base GSM (Global System for Mobile
Communications).
Para uma medição automatizada, foi construı́do um amperı́metro conectado ao computador que consiste basicamente
em uma baixa resistência na qual é medida uma queda de
tensão para cálculo da corrente. Esta resistência é associada
em série à fonte da plataforma para medição da corrente que
esta consome e posterior cálculo da potência consumida. Esse
valor é aferido por um microcontrolador PIC, que transforma
o dado analógico para digital, no qual é possı́vel fazer toda a
analise do sinal recebido. O aparelho de medição montado foi
calibrado com um amperı́metro comum.
III. M ETODOLOGIA

I. I NTRODUÇ ÃO
O crescimento exponecial das redes de comunicação tem
gerado um aumento no consumo de energia elétrica. Em 2016,
o tráfego de dados móveis aumentou 63% [1], indicando um
aumento da quantidade de redes de celulares e seu consumo
energético. Estudos recentes [2] apresentam várias técnicas
que visam reduzir o consumo energético da estação rádio
base (Base Station ou BS). Dentre elas, as mais simples de
serem implementadas são aquelas que alteram parâmetros de
operação da estação rádio base, tais como redução da cobertura
(cell zooming) ou inserção de intervalos de desligamento do
sinal de radiofrequência (sleep mode).
Uma tendência das redes celulares é o uso de estações
rádio base de baixa cobertura (small cells) visando o aumento
da capacidade. Em 2016, 63% do tráfego móvel foi escoado
via small cell ou ponto de acesso WiFi [1]. A small cell
possibilita o acesso em cenários onde a macrocélula pode
sofrer limitações de cobertura ou de capacidade, tais como
o ambiente indoor.
Este artigo tem o objetivo de analisar duas das técnicas
de economia de energia mais utilizadas (cell zooming e sleep
mode) em uma plataforma de rádio definido por software
(RDS) operando como uma small cell.
II. A MBIENTE DE TESTES
Para implementação da small cell, utilizou-se uma
plataforma de RDS da Ettus Research, a USRP N210, com a
Mateus de O. e Mattos, Rafael da S. Macêdo, Mateus C. Corrêa e Álvaro
A. M. de Medeiros, Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora - MG, Brasil. Emails:{mateus.mattos,
rafael.macedo2016, mateus.carpanez, alvaro}@engenharia.ufjf.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq e pela PROGRAD/UFJF.

Duas técnicas de economia de energia em estações rádio
base foram avaliadas: sleep mode e cell zooming.
A. Sleep Mode
A técnica de sleep mode consiste em desligar a BS em
momentos em que o tráfego é baixo. Uma Controladora de
Estações Rádio Base (Base Station Controller ou BSC) faz
a troca de informações entre as BSs, assim, quando uma
BS entra em sleep mode, as BSs ao seu redor aumentam a
cobertura, ocupando o espaço que esta deixou [2].
A avaliação da técnica do sleep mode consiste em variar
os perı́odos de desligamento de forma a verificar se há uma
redução proporcional no consumo de energia. Deste modo,
foram realizados os seguintes testes:
1) BS ligada durante os 30 minutos;
2) BS em sleep mode durante 15 minutos;
3) BS em sleep mode a cada 7,5 minutos;
4) BS em sleep mode a cada 3,75 minutos;
5) BS em sleep mode a cada 1,875 minutos.
B. Cell Zooming
A técnica de cell Zooming consiste na redução da área de
cobertura da célula. Há várias formas implementá-la. Uma
delas é alterar parâmetros de potência da BS, que varia de
acordo com o tráfego local da rede. Quando o tráfego na célula
aumenta, sua potência também aumenta e quando ele cai, sua
potência diminui [2].
Para avaliação da técnica de cell zooming, foi alterada a
potência de transmissão da BS de forma a verificar a potência
total consumida. Assim, iniciou-se os testes com a potência
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máxima de transmissão da USRP N210 (20 dBm), a qual foi
reduzida de 10 em 10 dB até uma potência 80 dB abaixo da
máxima. Cada teste foi realizado durante 30 minutos.

IV. R ESULTADOS
A. Sleep Mode
Foram executadas as medidas conforme descrito em III-A.
Ao realizar a medida 1, obteve-se a potência consumida pela
BS, conforme apresentada na Figura 1.

Fig. 3.

Consumo em Wh de cada medida de sleep mode (Seção III-A).

B. Cell Zooming
Realizaram-se os testes como descrito em III-B e utilizando (1) obteve-se os resultados apresentados na Figura . É
possı́vel observar uma redução de consumo muito baixa em
relação à redução da cobertura.

Fig. 1.

Potência consumida pela BS ligada durante 30 minutos.

Já para a medida 3, por exemplo, o resultado obtido é o
apresentado na Figura 2. Note que há um pequeno consumo
de energia, mesmo com a BS em sleep mode.

Fig. 4.

Consumo em Wh de cada medida de cell zooming (Seção III-B).

V. C ONCLUS ÕES

Fig. 2.

BS em sleep mode a cada 7,5 minutos.

Pode-se calcular a potência total consumida pela BS utilizando
Z
1 T
Pconsumida =
P (t)dt,
(1)
T 0
em que P (t) é o sinal obtido pelas medições, T o perı́odo
em que a BS ficou ligada em segundos e Pconsumida é a
potência consumida pela BS em Wh. Os resultados para as
diferentes medições descritas na Seção III-A é apresentado na
Figura 3.Observa-se que a economia para intervalos de tempo
que seguem a mesma razão de tempo ligada e desligada têm,
aproximadamente, o mesmo valor. As diferenças encontradas
referem-se a pequenas variações obtidas durante as medições.

As redes celulares tem aumentado seu consumo de energia.
Algumas técnicas visam reduzir o consumo das estações rádio
base, tais como o uso do sleep mode e do cell zooming. Neste
artigo, avaliamos o impacto destas técnicas no consumo de
small cells implementadas em plataformas de RDS.
Observa-se que a técnica de sleep mode apresentou maior
economia de energia, mesmo havendo um pequeno consumo
no estado de desligamento (sleep). Conclui-se também que,
independente do quão pequeno é o intervalo para o desligamento da plataforma, o consumo continua o mesmo, não
havendo variações de corrente que indicariam maior consumo.
Assim, o sleep mode pode ser adaptado para cada tipo de
tráfego da rede, sendo bastante interessante em aplicações
nas quais as transmissões podem ser agendadas, como por
exemplo telemedição ou serviços tolerantes ao atraso. Para
a plataforma de RDS utilizada, a técnica de cell zooming
apresentou baixa eficiência energética, visto que a redução de
consumo é pequena com a redução da cobertura.
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Ressonância Estocástica na Quantização
Thales H. A. Resende, Leonardo C. Araújo e João P. H. Sansão

Resumo— O presente estudo aborda o processo da quantização
estocástica utilizando o fenômeno conhecido como ressonância
estocástica. Neste trabalho foram realizadas simulações da
quantização estocástica aplicada a imagens de um banco de
dados. Verifica-se que o sistema possui melhor desempenho para
uma SNR de entrada intermediária, corroborando o modelo
apresentado por McDonnell.
Palavras-Chave— quantização; ressonância estocástica com
supralimiar; quantização estocástica.
Abstract— The present study focus on the stochastic quantization process using the phenomenon of stochastic resonance.
We have performed simulated stochastic quantization of digital
images from a database. We observe the best performance is
found on an intermediary input SNR, agreeing with the model
proposed by McDonnell.
Keywords— quantization; suprathreshold stochastic resonance;
stochastic quantization.

I. I NTRODUÇ ÃO
A quantização de um sinal refere-se à representação aproximada de um sinal em um universo discreto, e usualmente
finito, de categorias. Por definição, a perda de informação
é inerente ao processo de quantização. A teoria tradicional
sobre projeto e análise de quantizadores baseia-se em modelos
determinı́sticos, ou seja, cada valor de entrada será sempre associado a um único valor quantizado. Neste artigo utilizaremos
uma abordagem de quantização em que as regras de associação
entre valores de entrada e saı́da não são mais determinı́sticas,
mas sim estocásticas. Por conseguinte, teremos então uma
quantização estocástica. Abordaremos esta técnica através do
fenômeno da ressonância estocástica [1], [2], [3].
II. Q UANTIZAÇ ÃO
Para transmitir ou armazenar um sinal em formato digital
é necessário que este seja primeiramente amostrado e suas
amostras quantizadas, pois não é possı́vel representá-lo com
precisão infinita. A quantização implica inexoravelmente em
um erro na representação, chamado ruı́do de quantização.
Quando lidamos com sinais apreendidos através dos órgãos
dos sentidos, este erro, quando moderado, poderá ser imperceptı́vel.
O fenômeno da ressonância estocástica com supralimiar
(suprathreshold stochastic resonance, SSR) é uma forma particular de ressonância estocástica na qual flutuações aleatórias,
ou ruı́do, podem promover ganho em um sistema não linear,
dependendo da intensidade relativa do ruı́do. Esta abordagem
foi proposta por Nigel G. Stocks [1], na qual dispositivos que
aplicam um limiar simples estão sujeitos a ruı́dos aditivos
Thales Henrique Andrade Resende, Leonardo Carneiro Araújo e João
Hallack Sansão, Universidade Federal de São João Del Rei, Ouro Branco-MG,
Brasil, E-mails: tharesende@msn.com, leolca@ufsj.edu.br e joao@ufsj.edu.br.

θ1

y1 {0, 1}

η1(t)

∑

x

θN

y {0, 1, ..., N}

yN {0, 1}

ηN(t)

Fig. 1
D IAGRAMA ESQUEM ÁTICO DO M ODELO SSR [2].

independentes (conforme ilustrado na Figura 1). A saı́da de
cada um dos dispositivos será um sinal binário, sendo 1 (um)
quando o valor exceder o limiar e 0 (zero) caso contrário.
Um arranjo de dispositivos de limiarização, conforme descrito,
constituirá um modelo SSR, onde a soma dos sinais binários
individuais formarão a saı́da deste modelo, que pode ser
observado na Figura 1. O efeito SSR é equivalente a uma
quantização estocástica do sinal.
III. M ODELO SSR
A ressonância estocástica pode ser facilmente percebida em
sistemas de sublimiar submetidos a ruı́dos aditivos. Nestes, se
a saı́da do dispositivo de limiar for um pulso toda vez que o
limiar é ultrapassado, então nenhum pulso ocorrerá na ausência
de ruı́do. No entanto, se a quantidade certa de ruı́do estiver
presente, então pulsos de saı́da ocorrerão correlacionados com
a amplitude do sinal de entrada. Portanto, a presença de ruı́do
acarretará em uma melhora do desempenho do sistema, sendo
que haverá um ponto de máximo para uma determinada relação
sinal-ruı́do.
Em um processo de quantização, desejamos maximizar a
relação sinal ruı́do de quantização (SQNR) [4]. Intuitivamente,
adicionar ruı́do no processo de quantização parece ser uma
prática que acarretará numa piora da SQNR, entretanto, o
que verifica-se no modelo SSR é uma melhora da SQNR
com a presença de ruı́do aditivo. Iremos assumir em nosso
modelo que o ruı́do aditivo é gaussiano e branco. O modelo
apresentado na Figura 1 poderá ser matematicamente expresso
pela seguinte relação,
N

y(x) =

1X
N
sign(x + ηi − θi ) + ,
2 i=1
2

(1)

onde o termo x representa o sinal de entrada, ηi o i-ésimo
ruı́do gaussiano, θi o i-ésimo limiar e N o número de
comparadores [2], [3].
Poderemos simplificar esta relação, no caso onde tanto as
funções de densidade de probabilidade do sinal e do ruı́do são
funções pares, com médias idênticas, e todos limiares iguais a
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N
1 X
N
−
(N +1−2n) log2 (n),
I(x, y) = log2 (N +1)−
2 ln 2 N + 1 n=2
(2)
onde podemos observar que a informação mútua aumenta com
N , o número de comparadores, porém a taxa de aumento
decresce quando N cresce [2], [3].

com desvio de 3,11 dB. Em média, este valor de pico ocorreu
quando a SNR era 9,43 dB abaixo da SNR máxima (desvio de
0,83 dB). Com relação à informação mútua, o ganho médio
foi de 1,58 bits e o desvio 0,57 bits. Este valor de pico foi
encontrado, em média, com uma SNR de 18,35 dB abaixo do
valor máximo (desvio de 4,71 dB).
30

House
Mandrill (a.k.a. Baboon)
Lena (or Lenna)
Airplane (F-16)
Peppers

25

SQNR (dB)

esta média. Assumindo ainda média zero, consequentemente
teremos o limiar igual zero. Além desta simplificação analı́tica,
é possı́vel considerarmos o caso onde as distribuições do
sinal e do ruı́do estão casadas através da seguinte relação
fx (x) = fη (θ−x) [2]. Isto implica que o sinal e o ruı́do devem
ainda ter momentos idênticos. Com todas estas considerações
chegaremos à forma simplificada da informação mútua para o
nosso modelo,

20
15
10
5
0
40

50

60

50

60

SNR (dB)

70

80

90

70

80

90

3.5
3

O objetivo principal de um quantizador é operar com SQNR
máxima [4]. Iremos analisar o desempenho do quantizador
estocástico no exemplo prático de re-quantização de imagens
digitais em tons de cinza. Inicialmente iremos analisar o
desempenho do quantizador para a imagem de teste Lena.
A Figura 2 apresenta o desempenho do sistema em termos
de SQNR e informação mútua para diferentes números de
comparadores que compõe o sistema. Verificamos também o
3.5
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IV. A N ÁLISE DA Q UANTIZAÇ ÃO E STOC ÁSTICA

Fixando o número de bits do quantizador, ou seja, o número
de comparadores no quantizador estocástico, verificamos que,
ao analisar o resultado da Figura 3, em todos os casos
analisados, a quantização estocástica atinge um desempenho
ótimo para um determinado valor de SNR de entrada, a SNR
ótima para a quantização estocástica.

7
N=
1

V. C ONCLUS ÃO

10

A principal restrição no projeto de um quantizador é o
número de bits de saı́da. De forma geral, podemos observar
que a SQNR para um quantizador estocástico possuı́ um ponto
de pico que depende da SNR de entrada. Entretanto, podemos
constatar que, fixado o número de bits do quantizador, o
modelo estocástico apresenta um desempenho (em termos de
SQNR) pior que um quantizador uniforme, porém esta desvantagem pode ser compensada por uma menor complexidade. Na
quantização escalar é necessário ter N limiares distintos, ao
passo que na quantização estocástica todos limiares são iguais.

0.5
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Fig. 2
R ELAÇ ÃO DA SNR DE ENTRADA COM A SQNR E COM A INFORMAÇ ÃO
M ÚTUA , I(x; y). R ESULTADOS PARA A IMAGEM L ENA COM
QUANTIZADORES COM N = 127, 31 E 7 COMPARADORES .

desempenho do sistema para as imagens do banco USC-SIPI
Image Database1 .
Utilizamos uma miscelânea de 44 imagens, convertidas para
256×256, tons de cinza, com 8 bits/pixel. Para cada uma das
imagens foi realizada uma quantização estocástica com 7 bits,
ou seja, foram utilizados N = 127 comparadores. A Figura 3
apresenta os resultados para as seguintes imagens do banco:
‘House’, ‘Mandrill (ou Baboon)’, ‘Lena (ou Lenna)’, ‘Airplane
(F-16)’, ‘Peppers’. O ganho médio na SQNR foi de 11,56 dB
1 Disponı́vel

no seguinte sı́tio: http://sipi.usc.edu/database/.
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Avaliação Remota da Soprosidade Vocal em
Condições Não-Ideais de Rede
João Pedro Hallack Sansão e Rick Fabian França Oliveira

de realização de triagens, monitoramento e avaliação da
qualidade de voz de forma remota.
Com frequência, devido ás limitações de largura de banda
para transmissão e de espaço de armazenamento, se faz
necessário comprimir os arquivos. Diversos codecs estão
disponíveis para esta tarefa, com variadas características.
Estudos anteriores indicam que é possível a avaliação da
soprosidade usando medidas acústicas em amostras sob
compressão [6][7].
Além das limitações de largura de banda, as redes de
comunicação estão sujeitas á degradação de qualidade de
serviço (QoS). As redes em condições reais estão sujeitas a
perda de pacotes, entregas desordenadas, atrasos e erros de
transmissão [3]. Este tipo de degradação pode ser notado
principalmente em comunicações em tempo real, como em
chamadas de voz sobre IP (VoIP), uma potencial ferramenta
para avaliação remota de voz.
Desta forma, é interessante conhecer o efeito da degradação
da QoS nas medidas acústicas de soprosidade.
O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento de
algumas medidas acústicas em amostras de voz transmitidas
sob condições não-ideais de rede, com a degradação da
qualidade de serviço.

Resumo—Este trabalho apresenta a avaliação do desempenho
de medidas acústicas correlatas da soprosidade. O objetivo deste
trabalho é avaliar o comportamento de algumas medidas
acústicas em amostras de voz transmitidas sob condições nãoideais de rede, com a degradação da qualidade de serviço, como a
limitação de banda passante e perdas de pacotes na transmissão.
A condição testada neste trabalho é a perda de pacotes durante a
transmissão dos dados. Dois bancos de amostras de voz são
testados: um banco com amostras de voz sintética e outro com
voz natural de pacientes disfônicos. As medidas acústicas testadas
são: CPPS, S2NR, SFR e Pitch-Amplitude. Após os experimentos,
verificou-se que perdas de até 4% não afetaram
significativamente o resultado das medidas nos conjuntos de
amostras avaliados.
Palavras-Chave—Soprosidade Vocal, Medidas
Transmissão de Dados, Redes, Telecomunicações.

Acústicas,

Abstract—This article presents the performance of acoustic
measures correlated to vocal breathability. The aim of this article
is to evaluate the response of some acoustic measures from
speech samples transmitted under non-ideal network conditions.
Two sample banks are tested: a bank with synthetic speech
samples and another one with natural voice of dysphonic
patients. The experiments were run under the condition of packet
loss during data transmission. Results show that the
measurements are not significantly affected by packet loss up to
4%. The acoustic measures tested are CPPS, S2NR, SFR e PitchAmplitude.

II.

Os experimentos são feitos em duas etapas: com amostras
de voz sintética, com parâmetros controlados (frequência
fundamental, trato vocal, relação sinal-ruído) e com voz
natural, com crescente grau de soprosidade perceptivamente
qualificado [8].
As amostras são degradadas utilizando o software livre
wav2rtp, que é capaz de emular perdas em um streaming de
dados. Para o uso deste software, é necessária a redução da
taxa de amostragem para 8000 Hz.
Estas amostras resultantes são analisadas utilizando as
medidas acústicas instrumentais de soprosidade seguintes:
CPPS, Pitch-Amplitude, S2NR e SFR [8].
Os valores obtidos nas amostras degradadas são
comparados aos valores obtidos nas amostras originais (sem
perdas).
As amostras degradadas tem perdas variando de 0 a 20%
dos pacotes transmitidos. Verifica-se então a correlação da
medida instrumental com a relação sinal-ruído de referência
(para as amostras sintéticas) e a correlação da medida com o
índice de soprosidade original (para as amostras de voz
natural).
Foram utilizados sinais de voz sintetizados com relacão
sinal-ruído conhecida para as avaliacões iniciais. A vogal
sintetizada /a/ (amostragem de 22050 Hz, 16 bits por amostra)
foi criada convoluindo pulsos glotais com a resposta ao

Keywords—Vocal Breathability, Acoustic Measures, Data
Transmission, Network, Telecommunications.

I.

METODOLOGIA

INTRODUÇÃO

A análise acústica da voz visa descrever parâmetros
objetivos para discriminar falantes disfônicos dos nãodisfônicos, correlacionar um determinado parâmetro á
avaliação perceptiva da qualidade de voz e permitir o
tratamento longitudinal dos pacientes [8].
Um dos parâmetros perceptivos que a literatura
correlaciona fortemente a medidas acústicas é a soprosidade
[2]. Este fenômeno está relacionado ao ruído glótico, causado
pela passagem do fluxo turbulento de ar devido ao fechamento
incompleto da glote durante o ciclo fonatório [4]. Diversas
medidas estão disponíveis para o estudo da soprosidade
[2][5][8].
A análise acústica da voz depende basicamente do registro
das elocuções em meio digital para posterior processamento. É
um método não-invasivo e de baixo custo devido aos recentes
avanços na computação pessoal (incluindo dispositivos móveis
com poder computacional), ferramentas para registro e
transmissão de multimídia. A tecnologia abriu a possibilidade
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impulso do trato vocal, a radiacão labial sendo modelada por
um diferenciador de primeira ordem no fluxo bucal. O modelo
de fluxo glótico [1] utilizado nos experimentos tem fator de
inclinação (skew) de K = 0,65. A resposta ao impulso do trato
vocal foi estimada utilizando análise com codicação preditiva
linear (LPC) com os parâmetros de 95% de pré-ênfase, 22ª
ordem, método da covariância, da vogal /a/ de três falantes
distintos.
Para estudar a relação entre os valores das medidas citadas
e avaliação perceptiva da soprosidade, serviu-se de um banco
de dados formado pela a vogal sustentada /a/ de 21 indivíduos
adultos. As gravações, com três amostras por nível de
severidade foram selecionadas e foram perceptualmente
avaliados em uma escala de 7 pontos (ausente, pequeno,
moderado, extremo com níveis intermediários). A escala
perceptiva de soprosidade vai de 0 (ausente) a 3 (grau severo),
passo de 0,5. As gravações selecionadas (22050 amostras por
segundo, 16 bits por amostra) tinham duração superior a 3
segundos, predominantemente soprosas e tinham o nível de
soprosidade praticamente estável ao longo da elocução [8]. Em
falantes disfônicos é comum a ocorrência de instabilidades
fonatórias, principalmente nas amostras de soprosidade
extrema.
III.

pitch-amplitude mantêm valores de correlação próximos ao
valor de referência na transmissão sem perdas. No caso da
S2NR, o valor da correlação aumenta com o aumento da taxa
de perda de pacotes.

RESULTADOS

Fig. 2.

Após o processamento do lote, num total de 297 amostras
(11 valores de SNRref, 3 tratos vocais distintos, 9 níveis de
perdas de pacote, 0 a 20%), foram traçados os gráficos da
Figura 1, que mostram a correlação do valor obtido pelas
medidas e a relação sinal-ruído de referência para cada taxa de
perda de pacotes. Na faixa de 0-4%, as medidas mantiveram
correlação superior a 0,8. Com perdas de pacotes superiores, a
CPPS e S2NR têm suas medidas fortemente degradadas,
diminuindo o valor da correlação ou mesmo impedindo seu
cálculo. As medidas SFR e pitch-amplitude tem menor
degradação na medida, com a correlação caindo para faixa de
0,6 com perdas de 20%.

Correlação com a avaliação perceptiva variando o percentual de
perda de pacotes em voz natural.

IV.

CONCLUSÕES

Os resultados apresentados nas figuras mostram que para a
voz sintética, na faixa de 0 a 4% de perdas de pacotes, a queda
de desempenho das medidas não é significativa. Com taxas
superiores de perdas, existe degradação do desempenho. No
entanto, para as amostras de voz natural utilizadas, não se
detectou a mesma queda da correlação com o aumento das
perdas.
Os resultados indicam que, para este conjunto de dados
mesmo em condições não ideais de rede, foi possível a
avaliação da voz soprosa com as medidas instrumentais
citadas.
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Modem Acústico Usando Modulação Multiportadora via
OFDM
Monira A. Gonçalves, Rafael V. Louredo, Michel P. Tcheou e Lisandro Lovisolo

Resumo—Neste trabalho, apresenta-se um projeto de modem acústico
que transmite dados utilizando modulação multiportadora através do ar
livre. A escolha deste tipo de modulação em detrimento da modulação
monoportadora se deve a necessidade de um uso mais eficiente da
largura de banda limitada, e a minimização dos efeitos de multipercurso
e desvanecimento seletivo em frequência, presentes em sistemas de
comunicação sem fio. Foi desenvolvido um sistema capaz de transmitir
dados sob a forma de ondas sonoras, utilizando recursos dos canais de
saı́da e entrada de áudio para o estabelecimento da comunicação. O
projeto emprega as modulações digitais BPSK e QPSK com um sistema
OFDM de 40 subportadoras, detecção coerente e estimador de canal.

em série em um fluxo paralelo de N feixes, resultados em N
subportadoras [1], [2]. Aplica-se a transformada rápida de Fourier
inversa e, em seguida, converte-se o fluxo paralelo em um fluxo de
dados em série, que serão transmitidos através de sinais acústicos
produzidos por caixas acústicas. Observe que o sinal transmitido à
caixa acústica deve ser real. Para isso, é fundamental que o fluxo de
dados em paralelo possua simetria Hermitiana. No receptor, realizamse os processos inversos de demodulação/decodificação referentes a
cada uma das etapas realizadas no transmissor.

Keywords—Modem Acústico, OFDM, Estimação de Canal.

I. I NTRODUÇ ÃO
O Modem Acústico é um dispositivo capaz de transformar dados
em ondas acústicas, e vice-versa, a fim de transmitir e receber através
da água, do ar livre ou outro meio propı́cio à propagação de ondas
mecânicas. Este trabalho apresenta um projeto de um modem acústico
operando com modulação multiportadora através de multiplexação
ortogonal por divisão de frequência (OFDM – Orthogonal Frequency
Division Multiplexing). Foi elaborado um sistema de comunicação
simplex, que permite apenas que a comunicação seja estabelecida em
um único sentido, sem a possibilidade de resposta ao emissor. O
sistema envolve o uso de computadores pessoais, microfone, altofalante e do software Matlab R , conforme ilustrado na Figura 1.
Ao longo do texto, serão explicitados as técnicas de modulação

Figura 1.

Esquema fı́sico da estrutura do modem acústico.

Figura 2.

Diagrama de blocos das etapas de processamento.

Com relação à escolha das frequências das N subportadoras, devese objetivar a minimização da largura de faixa total ocupada pelo sinal
modulado, a partir da sobreposição espectral dos subcanais. Para isso,
é preciso garantir a ortogonalidade entre as subportadoras, através de
diversos valores de espaçamento entre as subportadoras. Uma maneira
de assegurar que duas subportadoras tenham o mı́nimo espaçamento
possı́vel entre si é limitando a largura da banda de cada uma delas
entre seus respectivos pontos nulos.
Para o sincronismo, realiza-se a correlação do sinal recebido com
uma sequência já conhecida, onde o receptor conhece essa sequência
no sinal recebido e a sua posição. Para que o sinal de sincronismo seja
robusto contra ruı́do foi escolhido a técnica Chirp de Espalhamento
Espectral [5]. Uma sequência Chirp é um sinal senoidal no qual a
frequência aumenta no decorrer do tempo, como ilustra a Figura 3.

escolhidas, as estratégias para uso eficiente da banda, os resultados
dos testes preliminares de validação do funcionamento do sistema e
testes em cenários reais.
II. C ARACTER ÍSTICAS DO S ISTEMA
De modo a facilitar todo o processo de implementação e permitir
enxergar o projeto de um ponto de vista holı́stico, o processo de
criação do modem foi dividido em etapas, representadas em diagrama
de blocos na Figura 2. No transmissor, realiza-se, primeiramente, a
codificação de uma mensagem de texto, que consiste na associação
de cada caractere da mensagem ao seu código ASCII correspondente
em binário, representado em oito bits [3]. Em seguida, a modulação
digital associa a sequência de bits gerada na codificação a sı́mbolos
que serão transmitidos em múltiplas portadoras via OFDM. Neste
trabalho, usam-se as técnicas de modulação por chaveamento em fase,
mais especificamente BPSK (Binary Phase Shift-Keying) e QPSK
(Quadrature Phase Shift-Keying), que associam 1 e 2 bits por sı́mbolo,
respectivamente [2]. Na modulação multiportadora OFDM, múltiplos
sinais ocupando diferentes faixas de frequência são transmitidos
simultaneamente. Dessa maneira, converte-se um fluxo de dados
Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Brasil, E-mails: moniragoncalves@gmail.com, rafaell.veloso@gmail.com, mtcheou@uerj.br, lisandro@uerj.br.
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Figura 3.

Pulso de sincronismo.

Quando transmitido por um canal real, o sinal recebido é uma
versão distorcida do sinal transmitido. Para recuperação inteligı́vel dos
bits recebidos, os efeitos do canal devem ser estimados e compensados
no receptor. De maneira geral, o canal pode ser estimado usando um
preâmbulo ou a inserção de portadoras pilotos, conhecidas tanto no
transmissor quanto no receptor e utilizando a técnica de interpolação
para estimar a resposta do canal das subportadoras entre as portadoras
piloto. Neste trabalho, utilizam-se portadoras piloto para estimar a
resposta do canal, no domı́nio da frequência através do critério Zero
Forcing (ZF) [4], [5].
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III. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS
A fim de obter os resultados experimentais, foram utilizados dois
computadores portáteis, onde um era o transmissor e o outro, o receptor. Inicialmente, a comunicação foi realizada em um quarto amplo
e praticamente vazio, contendo somente a mesa usada para apoiar
os computadores. Dessa forma, reduz-se a influência de possı́veis
reflexões da onda sonora em anteparos no receptor. Neste teste,
transmite-se a mensagem “Faculdade de Engenharia UERJ” através
do sistema de modem acústico proposto, onde os sinais acústicos são
produzidos e detectados por placas de áudio configurados a uma taxa
de amostragem de 8000 amostras por segundo. Além disso, foram
usadas 40 subportadoras OFDM. Na Figura 4, apresenta-se o desempenho do modem acústico usando a modulação OFDM: (i) com BPSK
e (ii) OFDM com QPSK em conjunto com o estimador/equalizador
de canal, em termos de taxa de erros
(BER – Bit Error Rate) em

função de razão sinai-ruı́do Eb/N0 . Para isso, foi necessário inserir,
artificialmente, um ruı́do aditivo gaussiano branco no receptor. Ao
utilizar o BPSK não foi necessário a utilização do estimador de
canal, pois em testes massivos que foram realizados a taxa de erro foi
muito baixa. O contrário ocorreu com o QPSK, a taxa de erro estava
muito alta, impossibilitando a comunicação, o que implicou no uso
imprescindı́vel do estimador. A partir da Figura 4, conclui-se que o
OFDM/QPSK com estimador apresentou melhor desempenho que o
OFDM/BPSK.

Figura 5.

2

Diferentes configurações do ambiente de comunicação.

todas as repetições, geradas no próprio software MATLAB. O sistema
apresentou um desempenho satisfatório com relação a integridade dos
sinais recebidos pelo receptor nos Ensaios 1, 2 e 4. Com relação ao
Ensaio 3, a ausência da condição de transmissão em visada direta
contribuiu para a alta taxa de erro de bits, o que comprometeu
consideravelmente o desempenho do sistema.
Tabela I.
R ESULTADOS OBTIDOS ATRAV ÉS DOS ENSAIOS EM
DIFERENTES CONFIGURAÇ ÕES DO AMBIENTE DE COMUNICAÇ ÃO .
Ensaio
1
2
3
4

Figura 4. Desempenho do modem acústico em termos de taxa de erro de
bits e razão sinal ruı́do.

Dessa forma, foram realizados testes adicionais usando o
OFDM/QPSK com estimador considerando diferentes cenários de
comunicação, onde cada cenário está relacionado a um ensaio distinto.
Para que a realização dos testes gerasse estatı́sticas das taxas de
erro e acerto satisfatórias e confiáveis, duas condições deveriam ser
observadas nos testes, a primeira delas é a consideração de múltiplas
situações possı́veis dentro do ambiente indoor ao qual o sistema
poderia estar confinado, caso estivesse em uma situação real; a
segunda é a quantidade de repetições dos ensaios, que é diretamente
proporcional à confiabilidade das estatı́sticas de erro versus sucesso.
Dentro dessas premissas foram gerados 4 ensaios, conforme são
apresentados na Figura 5. O primeiro ensaio, tem por objetivo obter o
melhor desempenho possı́vel, o que é garantido por distâncias curtas
ou muito curtas em visada direta. O segundo ensaio estabelece que a
taxa de erro seja limitada em no máximo 25% dos bits recebidos para
que não haja significante degradação do sinal, o que nos leva a buscar
a distãncia máxima em visada direta na qual o sinal atenda o limite de
erros de bit estabelecido. O terceiro ensaio considerou um ambiente
com obstrução da visada direta entre transmissor e receptor, onde
usamos um anteparo de madeira como obstáculo nas simulações. O
quarto ensaio visa medir o desempenho do sistema em um ambiente
ruidoso.
A Tabela I apresenta a compilação dos resultados obtidos para
as 100 realizações dos quatro ensaios, gerando para cada um a
Taxa de Erro Média, com a qual podemos avaliar em que cenários
obtivemos os melhores e os piores desempenhos. A taxa de erro
média foi calculada a partir da média aritmética das taxas de erro de
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Configuração
Máximo desempenho
Máxima distância
Obstáculos
Interferência

Taxa de erro média (%)
3,42
24,85
42,86
8,48

IV. C ONCLUS ÃO
Neste artigo, foi proposto um projeto de modem acústico com base
em modulação multiportadora via OFDM. Avaliou-se seu desempenho de forma experimental em diferentes cenários de comunicação,
incluindo situações de visada direta, interferência e existência de
obstáculos. O protótipo se comportou bem frente a esses cenários,
com exceção ao cenário envolvendo obstáculos. Para trabalhos futuros, sugere-se a utilização de hardware dedicado, aumento da taxa de
transmissão através do aumento de subportadora OFDM e a inclusão
de códigos corretores de erros.
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Medición y Análisis de Densidad de Potencia Radiada
Wi-Fi en centro comercial “Mall Marina Arauco”
Enzo Rivera Benois – Giovanni Rodríguez González

campo eléctrico: Narda 3501/03 para la banda 2,4 [GHz] y
Narda 3502/01 para la banda 5 [GHz]. Ambas publicaciones
son relativas al tema, pero en [1] se realiza un monitoreo con el
fin de que el usuario de un Tablet pueda obtener la mejor
conexión posible en un espacio público. Es decir, no está
orientada a monitorear la REM en espacios públicos con fines
de establecer si están en riesgo la salud de las personas. En
cambio, en [2] se realiza un monitoreo con estos fines, pero
con equipamiento de elevado costo, como ocurre con otras
publicaciones afines.

Resumen—Debido a la creciente preocupación de la sociedad
por los niveles de radiación electromagnética (REM) y sus efectos
en salud, se registra la contribución de la tecnología Wi-Fi en el
patio de comida de un centro comercial, utilizando analizadores
de espectro de bajo costo. En la banda de 2,4 [GHz] se registra el
valor máximo de REM de 1,59E-03 [W/cm2] mientras que el
valor total medido, considerando ambas bandas (2,4 y 5 [GHz]),
es de 3,90E-03 [W/cm2]. Este último corresponde a un 0,390%
del límite máximo de REM que establece la norma chilena en
espacios públicos.
Palabras-Clave—Wi-Fi, Radiación Electromagnética.

Se descubre, entonces, la oportunidad de realizar un sistema
de monitoreo de REM de forma más permanente en espacios
públicos, con equipamiento de menor costo, que permita
establecer la contribución especifica de conexiones Wi-Fi.

Abstract—Due to the society’s increasing concern about the
electromagnetic radiation (EMR) levels and its effects on health,
the contribution of Wi-Fi technology using low cost spectrum
analyzers is recorded at the food court of a shopping center. The
2.4 [GHz] band contributes with a peak value of 1.59E-03
[W/cm2] to the total value of 3.90E-03 [W/cm2], considering
both bands (2.4 and 5 [GHz]). The latter is 0.39% of the EMR
limit established for public spaces by the Chilean law.

II.

PÚBLICOS

La Figura 1 presenta una sección de la planta del tercer piso
del centro comercial “Mall Marina Arauco”, de la ciudad de
Viña del Mar, Chile, donde se realizan las mediciones de REM
presentadas en este trabajo.

Keywords—Wi-Fi, Electromagnetic Radiation.

I.

DENSIDAD DE POTENCIA DE WI-FI EN ESPACIOS

INTRODUCCIÓN

La creciente demanda por el acceso a Internet ha creado la
necesidad de desplegar redes inalámbricas en distintos lugares,
que faciliten la conectividad entre y para sus usuarios, como:
industrias, oficinas, hogares, centros comerciales, centros de
asistencia médica, centros educacionales, etc. El uso de la
tecnología 4G se ha traducido en un gran aumento de usuarios
que han adquirido teléfonos inteligentes en Chile
recientemente. Sin embargo, el elevado costo de los planes de
datos ha hecho que los usuarios usen Wi-Fi para conectarse a
Internet en espacios públicos. Cabe preguntarse, entonces, cuan
expuestos a la REM; potencialmente dañina para la salud de las
personas, producto de Wi-Fi, estarían ellas en dichos lugares.
Es por esto que es conveniente realizar un monitoreo de la
REM en espacios públicos, usando un procedimiento de
medición que permita desplegar información de los resultados
obtenidos de las mediciones, en distintos lugares y horarios.

Fig. 1.

Sección del 3er piso del centro comercial "Mall Marina Arauco".

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
ha definido su estándar 802.11 para implementar y administrar
redes de telecomunicaciones IEEE 802.11a, b, g, n y ac, [3]. En
la Figura 1 se puede observar el lugar de interés para la
medición: Patio de Comidas – provista de servicio Wi-Fi
gratuito (utilizando el estándar IEEE 802.11 g) – y el punto de
medición donde se instala el sistema de monitoreo de bajo
costo. Se elige el punto de medición señalado, por contar con
conectividad a la red eléctrica y para no cortar el flujo de
circulación de las personas. Para efectuar las mediciones,
fueron utilizados los analizadores de espectro (AE) RF
Explorer 3G Combo y 6G Combo para las bandas Wi-Fi 2,4 y

En [1], con el fin de proporcionar al usuario la mejor
conexión Wi-Fi posible en espacios públicos, se utiliza un
Tablet Google Nexus 7 con dos aplicaciones para Android:
“Wi-Fi Analyzer”, que permite seleccionar el canal con menor
congestión; escaneando puntos de acceso cercanos y mostrando
lugares con la mejor señal y menor tráfico. Y “Speedtest.net”,
permite medir la velocidad de subida y bajada de una red. En la
publicación [2], en cambio, utiliza un medidor de radiación
selectiva Narda SRM3006 y 2 antenas triaxiales para medir
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5 [GHz], respectivamente, ubicados a 1,5 metros por sobre el
nivel del suelo. Ambos equipos juntos cuestan no más de $700
USD, HW y SW de aplicación incluidos; representa
aproximadamente, en promedio, un 6% del valor de los
instrumentos usualmente utilizados con este propósito. Como
es de esperar, instrumentos de menor costo no tienen respuestas
certificables, por lo que los instrumentos de medición han
pasado por un proceso de validación con respecto al AE
Anritsu MS2711, por lo que sus valores han sido corregidos.
Sin embargo, los valores reportados podrían presentar ciertas
variaciones alrededor de 3 [dB]. La Figura 2 muestra el sistema
de monitoreo utilizado para realizar las mediciones en el punto
de medición.

0,4% del límite permitido.
III.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS

En relación a los resultados de [1], estos son con respecto a
la banda 2,4 [GHz] y, si bien no se expresan en DP, si lo hacen
en potencia, marcando -30 [dBm] en el peor caso (30 [cm] del
router) y -68 [dBm] en el mejor caso (12 [m] del router y con
una muralla entre éste y el dispositivo que mide). Estos
resultados están dentro de lo esperado, pero la metodología
utilizada es vagamente mencionada, se desconocen las
características del escenario y también las del enlace, por lo
que sus valores son referenciales. Por otra parte, en las
mediciones de [2], se detectan resultados de 2,73E-02 y 6,4E01 [W/cm2], en la banda de 2,4 [GHz] y en la banda que va
desde los 2,4 [GHz] hasta la banda de los 5 [GHz],
respectivamente. Estos valores son altos debido a la condición
de peor caso con la que fue configurado el enlace y el
escenario confinado en el que fue realizado. Es preciso acotar
que la metodología utilizada es similar a la de este artículo.
IV.

Fig. 2.

Sistema de monitoreo ubicado en el Punto de Medición.

La Tabla I resume numéricamente los resultados de las
mediciones que se realizaron por periodos de 30 minutos,
separadas en 5 ventanas contiguas de 6 minutos – cada una de
ellas de entre 700 y 860 muestras – obteniendo el promedio de
las muestras en ellas [4] y, además, la suma de éstas para saber
la contribución a la densidad de potencia (DP)
electromagnética total medida. Finalmente, las mediciones
fueron hechas incluyendo el horario en que el sector presenta el
mayor flujo de personas, siendo la duración de éstas cercana a
4 horas (12:30 – 16:40 horas).
TABELA I.
RESULTADOS DE CADA BANDA, POR BANDA DE FRECUENCIA
[GHZ], EN DENSIDAD DE POTENCIA PROMEDIO MÁXIMAS [W/CM2]
f [GHz] / DP
[W/cm2]
2,437
5,200
5,300
5,775
Total

Ventana
1
1,42E-03
4,07E-05
5,66E-05
2,22E-03
3,74E-03

Ventana
2
1,59E-03
4,07E-05
5,67E-05
2,22E-03
3,90E-03

Ventana
3
1,27E-03
4,11E-05
5,69E-05
2,22E-03
3,59E-03

Ventana
4
1,28E-03
4,06E-05
5,71E-05
2,21E-03
3,59E-03

CONCLUSIONES

Debido a la inexistencia de sistemas de monitoreo de redes
inalámbricas, es que el trabajo actual presenta un avance en
este ámbito. Gracias al uso de un equipo de monitoreo portátil
y de bajo costo, se ha llevado a cabo de forma remota
mediciones en el Patio de Comidas del centro comercial “Mall
Marina Arauco”. Los resultados visualizan el comportamiento
de la DP promedio Wi-Fi de forma discriminada en sus
distintas bandas de frecuencia y su contribución a la DP
electromagnética total; todas por debajo del límite estipulado
por la ley [4]. Además, en base a los resultados y condiciones,
es posible saber con cierto grado de precisión qué estándar/es
utiliza la red gratuita que provee el lugar. Finalmente, al no ser
un ambiente controlado, hay diferencias sustanciales con [1] y
[2], principalmente por enfoque que busca este trabajo. Por una
parte, puede haber terminales móviles que utilicen otros tipos
de protocolos de comunicación, como Bluetooth [1], que
afectan las mediciones por su uso en la misma banda. Por otra
parte, se determina que las mediciones tanto en ambiente
controlado como no controlado están dentro de los límites la
normativa nacional, incluso muy por debajo de ellos [2], lo que
permite aclarar que los niveles de radiación son despreciables.

Ventana
5
1,21E-03
4,21E-05
5,69E-05
2,22E-03
3,52E-03
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Se vislumbran los resultados de cada banda por su
frecuencia central: La banda 2,4 [GHz] tiene una extensión de
72 [MHz] y la banda 5 [GHz], separadas en las tres bandas no
licenciadas, tienen cada una de ellas una cobertura de 100
[MHz]. Por un lado, se observa que en la primera banda se
alcanza el máximo valor en la ventana 2 con 1,59E-03
[W/cm2]. También, en cada una de las bandas de los 5 [GHz]
no se registra mayor actividad, como es de esperar, dado que
los APs ofrecen servicio IEEE 802.11g. Por último, es
importante notar que ninguno de los registros supera el límite
que rige la norma chilena [4], siendo el máximo total
registrado, en la ventana 2, 3,90E-03 [W/cm2], cercano al
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Precision Evaluation of GPS based Autonomous
Agricultural Vehicles using Computer Vision
R.C. Castro1, M. M. da Silva1, R. Y. Inamasu2
1

University of São Paulo, São Carlos School of Engineering, São Carlos, SP, Brazil
2
Embrapa Instrumentation, São Carlos, SP, Brazil
E-mail: rigocastro@usp.br

Abstract—Technological advances have been successfully
achieved in precision agriculture using autonomous agricultural
vehicles. Among these advances, the increase of efficiency and
productivity in field operations can be highlighted. Several
autonomous driving systems are implemented using the GPS
RTK system, which allows operations to centrimetric accuracy.
However, irregularities in ground conditions, tractor traction,
wheel slip and operating speed may influence the performance of
GPS based autonomous agricultural vehicles. In this way, the
evaluation of the autonomous driving systems becomes essential
to the achievement of high precision levels in field operations.
This evaluation can be performed by measuring the
displacements using locally installed sensors in the vehicle, such
as: cameras, lasers, odometer, ultrasonic sensors, among others.
Among the local sensing options, it is well-know that computer
vision methods allow the location of any system in the space.
Nevertheless, these methods demand the adjustments of their
parameters to ensure high accuracy. In this way, the objective of
this work is to evaluate the precision of an agricultural vehicle in
an autonomous condition using computational vision methods
and image processing techniques. Tracking localization by
matching key points in digital images can be exploited in order to
assess the location of the vehicle during its work in the field. The
outcome of this proposal can be evaluated to infer conclusions
about the accuracy of the autopilot system. The vehicle under
study is a Massey Ferguson 7350 with the Auto-Guide 3000
autopilot system with GPS RTK correction signal. The computer
vision system consists of two Canon Rebel T5 cameras with focal
lens of 50 millimeters. The image processing was performed
using a corners’ detector technique developed in a grid image in
the field. The manuscript details the camera’s calibration and the
vehicle’s localization procedures. The main conclusion of this
work is that computer vision can be successfully exploited for
aiding the autonomous driving of agricultural vehicles if devices,
procedures and parameters are well selected.

presented. In this way, the evaluation of the accuracy of
autonomous driving systems becomes essential to the
achievement of high precision levels in field operations.
The objective of this investigation is to track the location
of an agricultural vehicle during an autonomous operation, in
order to evaluate the accuracy of the autopilot system in a real
environment. The vehicle under study in this project is a
Massey Ferguson 7350 with the Auto-Guide 3000 autopilot
system with GPS RTK correction signal. This tracking is
performed by exploiting computer vision methods. In order to
do so, an image of a grid, as illustrated in Fig. 1, is hanged in
the field. Several digital images are acquired by the computer
vision system that consists of two Canon Rebel T5 cameras
with focal lens of 50 millimeters. The computer vision method
used in this work has been developed by [1]. This technique
can detect key points in digital images based on the local
characteristics and on the grid line architecture of a planar
checkerboard, as illustrated in Fig. 1. For each image, the
corner point locations are firstly identified. These locations are
then used to determine the intrinsic and extrinsic parameters of
the camera with photogrammetric method. This method is a
well-developed and reliable method for estimating camera
intrinsic parameters [1,2]. The mapping of the location of the
vehicle at each frame is performed by exploiting the camera
pinhole model [1]. A pinhole camera is a simple camera
without lens and with a single small aperture. The parameters
previously calculated are represented in a 4x3 matrix called
pinhole camera matrix. This matrix maps the 3-D world scene
into the image plane. The intrinsic parameters represent the
optical center and focal length of the camera. The extrinsic
parameters represent the location of the camera in the 3-D
scene. This strategy proves to be effective for mapping the
location of the vehicle as illustrated in Fig. 2.

Keywords— Computational vision; Image processing; RTK
GPS Navigation; Smart vehicles; Precision agriculture.

I.

INTRODUCTION

Technological advances have been successfully achieved
in precision agriculture using autonomous agricultural
vehicles. Among these advances, the increase of efficiency
and productivity in field operations can be highlighted.
Several autonomous driving systems are implemented using
the GPS RTK system, which allows operations to centrimetric
accuracy. Nevertheless, some errors of the GPS system during
the autonomous driving are unavoidable and are always
Fig. 1. Detection of key points in a grid in digital images
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II.

EXPERIMENTAL PROCEDURE
Table I. Perception Accuracy

During an autonomous operation, the autopilot is set to
guide the vehicle in a straight line and the cameras are used to
the acquisition of several digital images. The location of the
vehicle can be calculated using the pinhole camera matrix
model. Several vehicle’s locations are illustrated in Fig. 2.

III.

Accuracy

Maximum
distance (m)

RESULT AND DISCUSSION

The objective is to assess the accuracy perception of the
visual system, as performed by [1]. Table 1 shows the
accuracy of the system in a plane XZ (Planar accuracy) as well
the accuracy in the dimensions X, Y, Z (Stereo Accuracy)
considering different distances from the grid image.

Planar (%)

Stereo (%)

5

82,45

80,84

10

87,22

85,81

15

95,3

83,64

20

73,81

66,93

25

56,11

44,96

IV.

CONCLUSIONS

The computer vision method allows mapping the vehicle’s
localization using a grid image in the field. The distance
between the vehicle and this image should be less than 25
meters.
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Estudo de Parâmetros e Otimização de um
Conjunto de Antenas SIW para Aplicações em
Ondas Milimétricas
José Bruno O. de Araújo, Roberto B. Di Renna, Carina R. B. Corrêa, Vanessa P. R. Magri Souza, Tadeu N.
Ferreira, Leni J. Matos

Resumo— Neste trabalho é apresentado um estudo da influência de parâmetros que compõem uma antena guia de onda
integrado a substrato (SIW), com frequência de operação centrada em 28,3 GHz. A influência de parâmetros como dimensão e
espaçamento das vias, abertura do guia, dimensões do acoplador,
tamanho do substrato entre outros é verificada e analisada no
simulador HFSS 15 (High Frequency Structure Simulator). Após
o estudo, uma proposta de conjunto de antenas é apresentada
com bons resultados de perda de retorno (35,86 dB), largura de
feixe (33, 67◦ ) e ganho (6,88 dB). Estamos em fase de fabricação.

fator de qualidade, porém têm menor perda de retorno, baixo
custo e tamanho reduzido [4].
Assim, as antenas SIW são boas candidatas para os sistemas
a serem implementados no 5G, assim seu estudo e otimização
é justificado. Neste artigo, a seção II apresenta o modelo do
conjunto de antenas e a análise dos parâmetros. Os resultados
são analisados na seção III e a seção IV contém as conclusões.

Palavras-Chave— Guia de onda integrado a substrato, estudo
paramétrico, conjunto de antenas, ondas milimétricas.
Abstract— This paper presents a study of the influence of
substrate integrated waveguides antenna parameters, centered
in 28,3 GHz. Metalized via hole diameter, waveguide aperture,
coupling dimensions and substrate thickness are some of the
parameters analysed on HFSS (High Frequency Structure Simulator) software. Results allows a proposal of an antenna array
with -35.86 dB of return loss, 33.67◦ of beamwidth and 6.88 dB
of gain. Models are in manufacturing process.

Buscando uma otimização para antenas SIW [5], um conjunto é proposto neste trabalho [6], e seu modelo pode ser
visto na Fig. 1. O mesmo consiste em um sistema de quatro
antenas alimentado por uma linha de transmissão, excitado
por um conector SMA. O substrato utilizado foi o ROGERS
RT/duroid 5880, com constante dielétrica de 2,2, espessura
de 0,127 mm e tangente de perdas de 0,0019. Os parâmetros
finais são encontrados na Tabela I.

II. A N ÁLISE DOS PAR ÂMETROS

Keywords— Substrate Integrated Waveguide, parametric analysis, antenna array, millimeter wave.

I. I NTRODUÇ ÃO
Ano após ano, aumenta a demanda de dados em redes sem
fio [1]. Sistemas com múltiplas antenas apresentam-se como
boas candidatas a atender essas novas demandas [2]. Por vezes,
é necessário um grande número de antenas. Desse modo,
antenas compactas, simples de fabricar, com banda larga, leves
e de baixo custo possuem o perfil ideal para os dispositivos
previstos para rede móvel de quinta geração (5G).
O guia de onda integrado a substrato (substrate integrated
waveguide, SIW) é uma solução em implementações de dispositivos de ondas milimétricas. Trata-se de duas sequências
de vias metálicas em uma placa dielétrica (substrato) eletricamente conectadas por duas placas metálicas (linha microstrip
e plano de terra). Essa estrutura possui aplicações como
filtros, acopladores direcionais, osciladores, amplificadores de
potência, circuladores e antenas [3].
Ao inserir fendas nos SIW, a onda estacionária presente na
cavidade é irradiada, formando uma antena. Em relação aos
guias metálicos, os SIW possuem a desvantagem de um menor
Programa de Pós-Graduação em Eng. Elétrica e de Telecomunicações,
Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil, e-mails: [josebruno,
robertobrauer, carina barbio, vanessa magri, tadeu ferreira, lenijm]@id.uff.br.

Fig. 1.

Modelos proposto de conjunto e suas dimensões.

TABELA I
PAR ÂMETROS OTIMIZADOS DO CONJUNTO DE ANTENAS SIW
Parâmetros
d
p
a
dcc
dcg
Wslot
Lf eed
Wf eed

Valor(mm)
0,5
1,0
5,8
4,0
1,953
0,112
7,276
2,623

Parâmetros
WsubConj
LsubConj
W50 (50Ω)
L50 (50Ω)
W70 (70Ω)
L70 (70Ω)
W100 (100Ω)
L100 (100Ω)

PROPOSTO .

Valor(mm)
21,048
80,657
1,896
2,623
1,491
1,935
0,759
3,962

Antes de se chegar à configuração final apresentada na
Fig. 1, foram realizados diversos testes de otimização de
parâmetros. Através da proposta de Magri [7], uma antena
SIW foi projetada e caracterı́sticas como perda de retorno,
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ganho e largura de feixe foram avaliadas através de um procedimento de testes. Inicialmente, foram calculados diferentes
valores de abertura do guia SIW para cada uma das espessuras
padrão do substrato RT/duroid 5880 e foram avaliados valores
de 0,5 a 1 mm de diâmetro das vias (d). Foi verificado também
que a partir de 2 mm, pelo Teorema de Floquet [8] o guia
teria muitas reflexões internas. Com isso, calculou-se a largura
da linha microstrip com impedância de 50 Ω e o casador de
impedâncias (taper) de comprimento de λ/4 foi incluı́do [5].
A esse ponto os guias em todas as espessuras de substrato
e diâmetros de vias estavam calculados, bastando inserir as
fendas em posição e espessura arbitrárias. Com os guias de
dimensões projetadas, o processo de otimização foi iniciado.
O primeiro parâmetro a ser avaliado foi a melhor espessura
de substrato. Dentre os melhores resultados, o substrato de
espessura 0,127 mm foi o que trouxe o menor valor de S11 ,
na frequência de 27,3 GHz. O passo seguinte foi alterar o
valor da abertura do guia SIW para centralizar o vale da perda
de retorno em 28 GHz. Após alguns testes, encontrou-se um
novo valor de a de 7,1 mm, ou seja, uma diferença de 0,7 mm
do valor anteriormente calculado. Foram alteradas também a
dimensão do substrato, ou seja, o aumento do mesmo mantendo as dimensões do guia SIW e a dimensão de acoplamento
entre o taper e a abertura do guia SIW. Entretanto, não houve
mudanças significativas nessas tentativas.
O próximo parâmetro a ser avaliado é a posição das fendas.
Os teoremas da Imagem e o da Equivalência Superficial
permitem o cálculo das correntes equivalentes nas fendas do
guia SIW que serão responsáveis pela irradiação da antena [9].
Então, é possı́vel perceber que caso as fendas sejam colocadas
no centro do guia não haverá irradiação e a distância entre
o centro de cada fenda deve ser a metade do comprimento
de onda guiado (λg /2), assim como a distância entre os
extremos do guia de λg /4. Apesar do Teorema da Equivalência
Superficial indicar que a espessura das fendas deve ser a menor
possı́vel, esse parâmetro também foi avaliado. Deste modo,
após simulações de 0,2 mm de distância, e outras variações
da abertura do guia SIW, chegou-se aos valores da Tabela I.
Como o ganho de apenas uma antena SIW era em torno
de apenas 1,59 dB, foi projetado um conjunto. As linhas
de alimentação são baseadas em sequências de defasadores
de 90◦ e linhas divisoras de potência. Em alguns trechos, o
comprimento elétrico foi modificado para que o comprimento
fı́sico da linha fosse adequado para o conjunto.

Fig. 2.

Perda de retorno do conjunto de antenas.

(a)
Diagrama
de (b) Diagrama tridimensional de ganho do
radiação nos planos E e conjunto de antenas.
H.
Fig. 3.

Resultados de campo distante do conjunto de antenas.

IV. C ONCLUS ÃO
Nesse trabalho foi realizado um estudo e otimização das antenas do tipo SIW e foi proposto um conjunto de antenas para
utilização em aplicações de ondas milimétricas. Parâmetros
como diâmetro das vias, abertura do guia, espessura do substrato e posição das fendas foram avaliados. Dados os valores
de perda de retorno, largura de feixe, ganho e tamanho reduzido apresentados, a antena pode ser considerada candidata
a aplicações como na rede móvel de próxima geração, 5G. A
proposta está em fase de fabricação e testes com resultados a
serem relatados em um trabalho futuro.
AGRADECIMENTOS
Trabalho financiado por Capes e CNPq. Foi usado ANSYS
HFSS 15 com licença acadêmica.

III. R ESULTADOS
Para o guia que foi otimizado, foi obtida uma perda de
retorno de 35,86 dB centrada na frequência de 28,3 GHz e
uma banda (abaixo de -10 dB) de 309,7 MHz (28,12 GHz a
28,52 GHz), como pode ser observado na Fig. 2. O conjunto
de figuras 3 traz o diagrama de radiação nos planos E e H,
além do diagrama 3D de ganho. Na Fig. 3(a), em vermelho há
a curva referente ao plano E e em azul, o plano H. A respeito
da largura de feixe, foram obtidos 7, 36◦ no plano E e 33, 67◦
no plano H. O ganho máximo obtido foi de 6,88 dB.
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A Performance Analysis of ADMM Applied to
Coordinated Beamforming
Eduardo de O. Cavalcante, Yuri C. B. Silva, Walter C. Freitas Jr.

Abstract— This paper presents a performance analysis for
a centralized solution to the Coordinated Beamforming Optimization Problem (CBOP), that uses an Alternating Direction
Method of Multipliers (ADMM) approach in order to speed
up calculations and to provide certificates of infeasibility. The
ADMM algorithm is said to solve large-scale problems with
modest accuracy, within a reasonably low amount of time,
and to allow calculation in a parallel fashion, which would be
very desirable for C-RAN networks. In this paper, the ADMM
approach is applied to a coordinated beamforming scenario, but
differently from other works, without considering joint transmission. The performance of the ADMM solution is analyzed by
comparing its simulation results with a well known approach
that uses a Semidefinite Programming (SDP) embedding based
on semidefinite relaxation. It is shown that the ADMM approach
requires significantly less time to solve large-scale problems when
modest accuracy is required.
Keywords— ADMM, Coordinated Beamforming, Optimization.

I. I NTRODUCTION
In the years to come, it is expected that the number of users
in the mobile systems and their need for capacity will continue
to rise [1]. This fact will lead to a huge densification of the
wireless networks, with the increase in the number of cells on
a given area, in order to better support the higher Quality of
Service (QoS) requirements, for these reasons the employment
of Ultra Dense Networks is one of the leading ideas for the
future of mobile communications [2].
The larger number of cells and users combined with the
more strict QoS requirements in future mobile systems will
lead to optimization problems with a large number of dimensions, variables and constraints, as well as very strict
latency requirements. However, conventional algorithms that
solve the Coordinated Beamforming Optimization Problem
(CBOP) have their performance demonstrated for systems with
small numbers of cells, typically less than a dozen [4] [5] [6].
This fact motivates the search for optimization methods that
could be used to solve the CBOP in large-scale scenarios.
A promising method to optimize the beamforming was
proposed by [3], which uses an Alternating Direction Method
of Multipliers (ADMM) based algorithm. This method is
said to solve large-scale problems with moderate accuracy,
within a reasonably low amount of time. ADMM also allows
parallel processing, what is very desirable for C-RAN systems,
in which the baseband processing is centralized and shared
among sites in a virtualized Baseband Unit (BBU) pool [7].

Fig. 1.

Illustration of an example scenario

ADMM is described in [8] as a simple but powerful
algorithm that is well suited to distributed convex optimization
problems and takes the form of a decomposition-coordination
procedure, in which the solutions to small sub-problems are
coordinated to find a solution to a large global problem.
In this paper we present an ADMM-based solution for the
CBOP, based on [3], but without considering joint transmission, which allows for a fair comparison with the well known
Semidefinite Programming (SDP) solution for the CBOP,
presented by [9]. The main contributions of this paper are
the performance analysis, which assesses the scalability of the
ADMM solution applied to different network configurations,
and the convergence analysis, which shows how the ADMM
method iterates to find an optimal solution.
The rest of the paper is organized as follows. Section II
defines the problem and presents the ADMM-based solution
for the CBOP. Section III shows and analyzes the simulation
results. Finally, Section IV draws the main conclusions.
II. ADMM BASED C OORDINATED B EAMFORMING
The scenario where beamforming is applied is exemplified
in Figure 1. It is formed by a set of K single-antenna Mobile
Stations (MSs) and L Remote Radio Units (RRUs) with
N antennas, managed by one single BBU pool. The signal
received by a MS k, which is assigned to a RRU l, is yk ∈ C,
and it is expressed as
yk = hH
vkl sk +
| kl {z }
desired signal

Eduardo de O. Cavalcante, Yuri C. B. Silva, Walter C. Freitas Jr.. Wireless
Telecommunications Research Group (GTEL), Federal University of Ceará,
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i=1 j=1
i6=l j6=k

{z

}

|

{z

}

intra-RRU interference inter-RRU interference

(1)
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N ×1
where hH
is the channel vector between RRU l and
kl ∈ C
MS k, vkl ∈ CN ×1 is the beamforming vector from RRU l to
MS k (we assume that if a user j is not assigned to an RRU
i, then vji is a zero vector), sk ∈ C is the data sent to user
k, which is assumed to have unit variance, and nk ∈ C is the
additive white Gaussian noise at user k, with variance σk2 .
The Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR) of each
MS is given by

SINRk =

2
|hH
kl vkl |
, ∀k.
K
L P
K
P
P
H
H
2
2
2
|hkl vjl | +
|hki vji | + σk

j=1
j6=k

The process starts by writing an equivalent problem to
(3). Now, instead of minimizing the sum of the squared
norms of vji , we introduce a relaxed minimization of the
norm of the vector v, formed by a composition of all vji ,
T T
T
T T
v , [v1T , . . . , vK
] ∈ RLN K , where vk , [vk1
, . . . , vkL
] ∈
LN
R . Both objective functions have the same minimum and
both are convex. The SINR constraints are still the same, but
expressed in a form more convenient to our purpose. Thus,
Problems (3) and (7) are equivalent for real parameters1 .

(2)
minimize x0
subject to kvk2 ≤ x0

i=1 j=1
i6=l j6=k

We define the CBOP as a sum power minimization problem,
with independent SINR constraints, γk , for each receiver. This
problem can be conveniently written as an optimization task
as
L X
K
X
minimize
kvji k22
(3)
i=1 j=1
subject to SINRk ≥ γk , ∀k.
However, in order to use the ADMM algorithm to solve this
problem, we rewrite it into another form, called Homogeneous
Self-Dual (HSD) embedding [10]. This new embedding is
obtained by transforming a primal-dual pair of a convex conic
optimization problem into an equivalent feasibility problem
of finding a nonzero point in the intersection of a subspace
and a cone. HSD has the feature of providing certificates of
infeasibility when the solution is not feasible. In this sense,
Problem (3) should be first rewritten in a standard conic form
to then be transformed into the equivalent HSD embedding.

T

where Ck
=
[blkdiag{h̃k1̃ , . . . , h̃kK̃ }, 0LN K ]
∈
T
(K+1)×LN K
T
T
T
LN K
R
, rk = [0(k−1)LN , h̃kk̃ , 0(K−k)LN ] ∈ R
,
p
T
T
K+1
1 + 1/γk , gk = [0K , σk ]
∈ R
and
βk =
T
h̃kĩ = [0T(ĩ−1)N , hTkĩ , 0T(L−ĩ)N ]
∈ RLN , ĩ represents
the index of the RRU to which user i is allocated to,
and blkdiag{} is the block diagonal matrix formed by the
sub-matrices on its argument.
Problem (7) is already a conic problem, thus a direct
mapping of its parameters can be used to form the fixed
structure of the parameters in the standard SOCP form of
Problem (4). This way, the structure of the variables and
parameters in Problem (4), that are generated from the conic
mapping of Problem (3), can be written as
ν = [x0 , t10 , . . . , tK
0 , v],

A. Conic Reformulation and Matrix Stuffing



The first step is to transform Problem (3) into a conic problem. The desired standard Second-Order Cone Programming
(SOCP) form can be expressed as
T

minimize c ν
subject to Aν + µ = b
(ν, µ) ∈ Rn × K,

(4)

with variables ν ∈ Rn and µ ∈ Rm . A ∈ Rm×n , b ∈ Rm
and c ∈ Rn are the problem parameters and K is the cone
r

K = Qm1 × · · · × Qmq × {0} ,









A=








c = [1, 0n−1 ],


−1
−ILN K
−β1 rT1
..
.

1
..

.
1

−1
..
.
−1

−βK rTK
−C1
..
.
−CK



0

 0LN K




0




..


.




0

,b = 

0



 g1




..



.



0
gk










 , (8)









(5)
K = QLN K+1 × Q1 × · · · × Q1 × QK+2 × · · · × QK+2 ,
|
{z
} |
{z
}

where
Qp = {(t, x) ∈ R × Rp−1 | kxk2 ≤ t}

(7)

kCk v + gk k2 ≤ βk rTk v, k = 1 . . . K,

K

(6)

is the second-order cone of dimension p, Q1 is defined as the
cone of nonnegative reals, R+ , and the sum of all the cone
dimensions, m1 + · · · + mq + r, is equal to m.
In order to speed up the transformation of (3) into (4), [3]
also proposed the use of the previous knowledge about the
network structure, by using a technique called matrix stuffing.
It works by initially generating a fixed structure that maps the
original problem dimensions (RRUs, MSs, antennas) into the
new conic form, and then, at running time, by copying the
problem data to the previously generated structure.

K

where x0 and tk0 are slack variables.
Matrix Stuffing works by initially defining the dimensions
of the problem, n and m, creating the general matrices and
vectors in the form of A, b and c, and defining the cone
dimensions, K. These elements will be used as the “skeleton”
of the problem, over which the run time parameters, Ck , rk
and gk will be copied at each problem instance.
1 Complex parameters need to be rearranged into a real form, as indicated
in the appendix section of [3].
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[10] to problem (12) yields

B. Homogeneous Self-Dual Embedding
The HSD embedding is obtained by transforming the
primal-dual pair of the convex conic optimization problem
into an equivalent feasibility problem of finding a nonzero
point in the intersection of a subspace and a cone [10]. A
very important feature of the HSD embedding is that it can
provide certificates of infeasibility if a primal-dual pair is not
solvable.
The dual of Problem (4) is
maximize

− bT η

subject to

− AT η + λ = c
n
(λ, η) ∈ {0} × K∗ ,

(9)

where λ ∈ Rn and η ∈ Rm are the dual variables and K∗
is the dual cone of K. We define p∗ as the optimal primal
solution, and d∗ as the optimal dual, and we assume that strong
duality holds, i.e. p∗ = d∗ , in all cases.
If strong duality holds, the problem is feasible and the
following Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions (embedded
into a single system of equations) are necessary and sufficient
for optimality


 

ν
0
AT c
λ
 µ  =  −A
0
b   η ,
τ
κ
−cT −bT 0
(10)
| {z } |
{z
} | {z }
y

x

Q

n

(ν, µ, λ, η, τ, κ) ∈ Rn × K × {0} × K∗ × R+ × R+ .
The inclusion of the variables τ and κ is made to allow a
feasibility analysis based on their values.
The HSD embedding is, then, written as a feasibility problem to find a nonzero point that satisfies the KKT conditions
find
(x, y)
subject to y = Qx
(x, y) ∈ C × C ∗ ,

(11)

n

where C = Rn × K∗ × R+ and C ∗ = {0} × K × R+ .
This approach is shown to be homogeneous and self-dual
by [10], which also proposed an ADMM algorithm to solve
it, as discussed in the following section.

C. ADMM Algorithm For The HSD Embedding
The HSD Embedding in Problem (11) can be reformulated
into an ADMM form, by splitting the optimization variables in
(x, y) and (x̃, ỹ), with the objective function separable across
this splitting
minimize IC×C ∗ (x, y) + IQx̃=ỹ (x̃, ỹ)
subject to (x, y) = (x̃, ỹ),

(12)

where IS (z) is the indicator function of the set S, that assumes
value 1 if it is applied to an element of the set, and goes to
+∞ otherwise. The direct application of the ADMM algorithm

(x̃k+1 , ỹk+1 ) = ΠQx=y (xk + sk , yk + rk )
xk+1 = ΠC (x̃k − sk )
yk+1 = ΠC ∗ (ỹk − rk )

(13)

s

k+1

k

= s − x̃

k+1

+x

r

k+1

k

k+1

+ yk+1 ,

= r − ỹ

k+1

where s and r are the dual variables for the equality constraints on x and y, respectively, and ΠS (z) is the Euclidean
projection of z over the set S.
As Problem (12) is self-dual, we can verify that sk = yk
and rk = xk if they are equally initialized (s0 = y0 , r0 =
x0 ) [10]. This fact allows us to eliminate the dual variable
updates in (13). It also enables the change of the update of
yk+1 using a cone projection by the equivalent sk+1 update,
which is typically computationally cheaper than a projection.
The resulting algorithm is
x̃k+1 = ΠQx=y (xk + yk )
xk+1 = ΠC (x̃k − yk )
y

k+1

k

= y − x̃

k+1

+x

(14)
k+1

.

Another simplification that can be done is the projection
performed in the first step of the algorithm, replacing it by its
−1
matrix form ΠQx=y (xk + yk ) = (I + Q) (xk + yk ).
The algorithm is then formed by three steps. The first and
second steps involve projections over the set Qx = y and the
cone C, respectively, and the third is a simple running sum of
the error at the (k + 1)th iteration.
III. S IMULATION R ESULTS
For the ADMM simulation, we apply the matrix stuffing
procedure by creating the base structure for the standard conic
problem, and in each realization we copy the problem data into
this structure. Afterwards, we use a numerical optimization
package based on [10], called SCS, which solves conic programs in the form of Problem (4), using the ADMM algorithm
for HSD embedding as defined in sections II-B and II-C.
The SDP formulation [9], used to assess the ADMM performance, is a well known semidefinite relaxed version of
Problem (3). To solve it we use the interior point toolbox
SeDuMi, from the CVX modeling framework.
Another important feature of the SDP formulation is its
ability to determine an optimal RRU-MS allocation [9]. In
this sense, both approaches use the same allocation, provided
by SDP. However, when SDP is not capable of converging in
a reasonable amount of time, we use a minimum RRU-MS
distance based allocation for the ADMM approach.
The simulations parameters are shown in Table I.
The first simulation is made to assess the time performance
for scenarios with 5 RRUs and 10 MSs, varying the number
of antennas. For each of the instances, the simulation was run
100 times and the average of the resulting times is analyzed.
The results of this simulation are shown in Figure 2.
In Figure 2 it can be seen that the ADMM based algorithm
requires significantly less time than SDP in scenarios with
large numbers of antennas. Additionally, SDP is not capable
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TABLE I

SDP
ADMM

S IMULATION PARAMETERS
1,000

Value

Number of MS antennas
Scenario Area
Min. RRU-to-RRU distance
Min. RRU-to-MS distance
RRU and MS positioning
Noise Density
Min. SINR at each MS
Path-loss
Channel Model

1
500 m×500 m
40 m
3m
uniformly random
−174 dBm/Hz
0.9 dB
30.6 + 36.7 log10 (d) dB
IID

20
10
0

Time (s)

Parameters
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Fig. 2.

Performance for 5 RRUs and 10 MSs
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Time (s)
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ADMM
ADMM
ADMM
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2
3
4
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14
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Fig. 3.

Performance for x RRUs with y antennas and 2x MSs
SDP
ADMM

1,500

Time (s)

to provide solutions within a reasonable amount of time for
scenarios with more than 60 antennas, while ADMM stills
very time efficient in these cases. However, the highlighted
part of Figure 2 shows that when the number of antennas is
equal to or less than 5 the ADMM algorithm is slower than
SDP, and that the demanded ADMM time decreases when the
number of antennas increases from 2 to 5.
Instances of the problem with less antennas offer less
degrees of freedom for the beamforming, which makes it a
hard task to find a combination of beamforming vectors that
is good enough to meet the SINR constraints. However, when
the number of antennas is larger, the solution will have to deal
with more variables, and then the problem will have larger
scale, which would also increase the time requirement.
An interpretation for the behavior shown by the ADMM
based algorithm is related to this trade-off and the fact that, as
stated before, ADMM shows slow convergence for scenarios
with high accuracy requirements, but it deals well with largescale problems.
A problem with a very small number of antennas and very
strict constraints, can be seen as equivalent to a problem with
high accuracy requirements, since in order to find a specific
solution that can meet very strict constraints, by only using
very few degrees of freedom, it is necessary reach a really
accurate solution. In this sense, ADMM may be slower when
dealing with scenarios with a very small number of antennas.
However, when the number of antennas is large enough to
provide the minimum required amount of degrees of freedom,
such impact is reduced and the ADMM strength on dealing
well with large-scale problems is reflected in the results.
The next simulation was made by varying the number of
RRUs, setting the number of MSs as twice the number of
RRUs for each scenario. The results are shown in Figure 3,
where the numbers of RRU antennas used in each simulation
are indicated in the legend box.
In Figure 3 we see that for all cases the solving time
increases when the number of RRUs increases, what makes
sense as we are adding more problems to be solved. We also
see that when the number of antennas increases from 2 to
5 the demanded SDP time increases, while the ADMM time
decreases as in the previous simulation. When the number of
antennas is less than 5, ADMM is more time demanding than
SDP in all cases, however, the scenario with 5 antennas is the
turning point, where ADMM spends more time in scenarios
with less than 9 RRUs, but less time with more cells. With 10

1,000

500

0
7

Fig. 4.

14

21

28
35
42
Number of MSs

49

56

63

Performance for 7 RRUs with 20 Antennas.

antennas, ADMM shows a much better result than SDP, and
it can converge in more cases, as SDP failed to converge with
more than 17 RRUs.
Another simulation was made by keeping the numbers of
RRUs and antennas fixed, while varying the number of users.
In Figure 4 we show the results for the scenario with 7 RRUs
with 20 antennas each. It is seen that in all cases ADMM need
less time than SDP to converge, and that both convergence
times increase when more users are added. However, SDP did
not converge in a reasonable amount of time for cases with
more than 35 MSs.
In order to better demonstrate and understand the statement
that affirms that ADMM provides modest accuracy within
a reasonably low amount of time, but fails to provide high
accuracy in comparison to other methods, we analyze its
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104

20 antennas), ADMM scaled well and provided the required
accuracy faster than SDP, however, if more accurate solutions
are needed, ADMM may require more time than SDP.
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IV. C ONCLUSIONS
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Time (s)
(a) 5 antenas

106

SDP

Gap

ADMM

10−2
10−10

0

1,000

2,000

3,000

Time (s)
(b) 10 antenas

Gap

104

SDP

In this paper we have presented a performance analysis of
a centralized ADMM based solution for the CBOP, which
aims to scale well to large-scale problems, providing modest
accuracy within a reasonable amount of time.
The simulation results showed that the ADMM based
method was able to provide solutions for large-scale scenarios
in much less time than the SDP based method. However, for
the scenarios with small numbers of antennas, when compared
with the number of users, ADMM required more time to
converge than SDP. This result corroborates the statement that
ADMM has fast convergence for modest accuracy requirement, but it fails to rapidly provide high accuracy results.
Another possibility of ADMM is its capability of performing the projection steps in a parallel form, what would
represent even greater time reductions in C-RAN systems,
where this processing can be distributed in multiple BBUs.

ADMM
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Cancelamento de Distorções Não Lineares em
Sistemas OFDM Cooperativos AF
Felipe Cardoso dos Anjos e Carlos Alexandre Rolim Fernandes

Resumo— Este artigo propõe uma técnica iterativa para o
cancelamento de distorções não lineares (NL) em sistemas OFDM
cooperativos AF. A técnica proposta estima e cancela as distorções
NL causados pelo uso de PAs na fonte e no relay. Com esta técnica
o receptor estimará as distorções NL da fonte e estas estimações o
auxiliarão na detecção e cancelamento das distorções NL do relay.
O sistema proposto foi avaliado através de simulações numéricas.
Os resultados obtidos permitiram verificar que a técnica proposta
possui uma grande capacidade de cancelar as distorções não
lineares, fornecendo resultados muito próximos ao caso com PAs
lineares.
Palavras-Chave— OFDM, sistema cooperativo, correção iterativa com detecção hard, amplificador não linear.
Abstract— In this paper, we propose an iterative technique for
canceling nonlinear distortions in cooperative OFDM systems
AF. The proposed technique estimates and cancels the nonlinear
distortions caused by the use of PAs at source and relay. With
this technique the receiver will estimate the nonlinear distortions
of the source and these estimates will aid in the detection
and cancellation of the nonlinear distortions of the relay. The
proposed system was evaluated through numerical simulations.
The obtained results showed that the proposed technique has
a great hability to cancel the nonlinear distortions, providing
results very close to the case with linear PAs.
Keywords— OFDM, cooperative systems, iterative correction
hard detection, nonlinear amplifier.

I. I NTRODUÇ ÃO
A técnica de Multiplexação por Divisão de Frequências
Ortogonais (OFDM - Orthogonal Frenquency Division Multiplexing) está entre as principais tecnologias de interface
aérea em sistemas de comunicação sem fio. Esta técnica,
além de possuir boa eficiência espectral, é bastante robusta
a canais seletivos em frequência, proporcionando ao sistema
altas taxas de transmissão de dados, robustez à interferência
intersimbólica (ISI - Intersymbol Interference) e robustez à
interferência entre subportadoras (ICI - Intercarrier Interference), com baixa complexidade [1].
Uma das principais desvantagens dos sistemas OFDM é o
alto valor da razão entre a potência de pico e a potência média
(PAPR - Peak-to-Average Power Ratio) do sinal recebido [2].
Isso ocorre devido à soma coerente das várias subportadoras
com sı́mbolos independentes. Um fator bastante agravante da
PAPR está relacionado com as distorções causadas pelo uso
de amplificadores de potência (PA - Power Amplifiers) não
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.

lineares, pois os altos valores da PAPR na entrada destes dispositivos resultam em distorções do sinal transmitido, podendo
causar falhas na detecção da informação no receptor [4].
Uma importante caracterı́stica dos sistemas OFDM é, portanto, a sensibilidade a PAs não lineares. Estes dispositivos
podem danificar o sinal transmitido, inserindo distorções na
forma de onda do sinal, comprometendo a detecção no receptor [4]. Há algumas soluções com o objetivo de reduzir
os efeitos NL impostos pelo uso de PAs, que são: técnicas
de pré-distorção NL do sinal no transmissor e técnicas de
cancelamento de distorções NL no receptor. As técnicas de
pré-distorção realizam um processamento do sinal no transmissor com o objetivo de reduzir a PAPR para que os picos
de amplitude do sinal não atinjam regiões não lineares [7], [8].
Já as técnicas de cancelamento de distorções buscam estimar
iterativamente e cancelar as distorções NL no receptor [3], [4],
[7]-[14].
A proposta deste trabalho visa o cancelamento de distorções
NL no receptor. Uma vantagem desta abordagem é que a
técnica poderá levar em consideração outras interferências NL
do canal, enquanto as técnicas de pré-distorção agem sem levar
em consideração as interferências inseridas pelo canal [6], [7].
Outra vantagem do cancelamento de distorção no receptor é
que, em uplink, 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 [9].
Em outros estudos podemos encontrar aplicações de algoritmos iterativos para o cancelamento de interferências como
em [10] e [11], que consideram 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 [3] é proposta uma técnica denominada
CIDH (Correção Iterativa com Detecção Hard). 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 [2]
os autores aplicam a técnica CIDH em sistemas OFDMA
(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), em que
o receptor deverá realizar uma detecção multiusuário para
estimar e cancelar as distorções provenientes do PA. Em [8]
são avaliados e comparados dois métodos de cancelamento
de distorções NL, o método de extensão ativa da constelação,
aplicado no transmissor, e o receptor iterativo com CIDH.
Em [12] o autor propõe uma técnica para estimar iterativamente a resposta ao impulso do canal e reduz as fontes de
ruı́do em duas etapas, pré- e pós- processamento do ruı́do.
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No estudo, a atenuação do ruı́do pós-processado envolve
a reconstrução iterativa do ruı́do impulsivo residual, que é
subtraı́do do sinal recebido. Em [13], é proposta uma técnica
para o cancelamento de distorções NL baseada no modelo
de Volterra para o PA em Rádio Cognitivo OFDM baseado
no uplink. Em [14], foi aplicado um método iterativo para
o cancelamento de distorção não linear no receptor para um
sistema de Rádio Cognitivo baseado em FBMC (Filter Bank
based Multi-Carrier) sobre um canal com desvanecimento
plano usando o método de detecção de energia. Em [15],
os autores propõem um esquema de cancelamento iterativo
para interferência de canal adjacente (ACI - Adjacent Channel
Interference) causada por PA não linear em um sistemas de
ondas milimétricas (mmW - millimeter wave) por meio de
análise de regressão polinomial dos sı́mbolos pilotos e do sinal
modulado recuperado no receptor para aumentar a precisão da
estimativa nas regiões de nı́vel de sinal mais elevado.
Por outro lado, os sistemas de comunicação cooperativa
ocupam lugar de destaque como uma tecnologia promissora
para o futuro das telecomunicações. Esta técnica utiliza os
nós da rede mais próximos como repetidores (relays) que
cooperam com o transmissor e receptor para proporcionar
diversidade espacial ao sistema. Os ganhos alcançados por
meio dessa estratégia são semelhantes aos dos sistemas de
múltiplas antenas convencionais, no entanto, com custo e complexidade menores. Para isso os relays utilizam algum tipo de
protocolo de cooperação, dentre eles, destacamos o protocolo
Amplifica-e-Encaminha (AF - Amplify-and-Forward) e o protocolo Decodifica-e-Encaminha (DF - Decode-and-Forward)
[1], [5], [6]. Utilizaremos o protocolo AF neste artigo, visto
que apresenta bom desempenho e baixa complexidade de
implementação.
Uma técnica para o cancelamento de distorções NL em
sistemas OFDM cooperativos é proposta em [4] para estimar
e cancelar distorções NL provenientes apenas do relay. Neste
trabalho, nós estendemos o cancelamento de distoções NL
para o caso de um sistema OFDM cooperativo AF com PAs
NL tanto na fonte quanto no relay. Ou seja, nós aplicamos
a técnica de correção interativa com detecção hard (CIDH)
para o cancelamento de distorções NL causadas pelo uso de
PAs na fonte e no relay. Esta técnica será denominada DuploCIDH. Com ela o receptor estimará as distorções NL da fonte
e estas estimações o auxiliarão na detecção e cancelamento
das distorções NL do relay. Para avaliar o desempenho da
técnica proposta, são apresentados resultados de simulação ao
final do trabalho. Os resultado obtidos demonstram a eficácia
do método proposto.
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 trará
o algoritmo CIDH para o cancelamento de distorções NL do
relay. Na Seção IV apresentamos o algoritmo proposto que
estima e cancela as distorções da fonte e do relay. Na Seção
V mostramos os resultados das simulações computacionais.
Por fim, a Seção VI traz as conclusões do trabalho e algumas
considerações.

Fig. 1.

Modelo de sistema de comunicação cooperativo.

II. M ODELAGEM DO S ISTEMA
Consideramos um sistema cooperativo OFDM composto por
uma fonte transmissora (S), um relay (R) com protocolo AF e
um destino (D). A transmissão ocorre em dois slots de tempo.
Todos esses dispositivos são equipados com uma antena omnidirecional e são half-duplex. Assumimos que a fonte e o relay
possuem PAs não lineares (PANL), como mostra a Figura 1.
Consideremos apenas a transmissão envolvendo o link FonteRelay-Destino (SRD), supondo que o enlace direto FonteDestino (SD) não possui qualidade aceitável. Assumimos que
os canais são seletivos em frequência e sofrerão interferências
causadas por ruı́do AWGN (Additive White Gaussian Noise)
de média nula e variância σw .
Na fonte, os sinais são modulados por amplitude em
quadratura (QAM - Quadrature Amplitude Modulation). Depois disso, aplica-se a transformada de Fourier rápida inversa
(IFFT), adiciona-se o prefixo cı́clico para gerar os sı́mbolos
OFDM e, por fim, o sinal passará por um PA não linear sem
memória.
Assumiremos que os dados transmitidos são independentes
e identicamente distribuı́dos (i.i.d.) e para altos valores de N o
sinal no domı́nio do tempo pode ser considerado uma variável
aleatória Gaussiana complexa [14], [16]. Portanto, podemos
expressar por meio da extensão do Teorema de Bussgang, a
saı́da do PA do transmissor no domı́nio do tempo, como [4],
[13], [14], [16], [17]:
S
uSR
n = fS (sn ) = ks sn + dn ;

(1)

em que 1 ≤ n ≤ N , sn é o sinal contendo a informação no
domı́nio do tempo, uSR
é o sinal de saı́da do PA não linear,
n
fS (.) é a função sem memória que modela o PA da fonte
(S), dSn é uma distorção não linear descorrelacionada com sn
inserida pelo PA da fonte e ks é um coeficiente associado ao
PA. Existem expressões analı́ticas para ks e para a variância
da distorção não linear para alguns modelos de PA [3], [8],
[17], [18].
Reescrevendo (1) no domı́nio da frequência, teremos:
UnSR = ks Sn + DnS ;

(2)

em que n é o ı́ndice da subportadora, UnSR , Sn e DnS
representam, respectivamente, as transformadas discretas de
S
Fourier (DFT - Discrete Fourier Transform) de uSR
n , sn e dn
para 1 ≤ n ≤ N .
O sinal recebido do link Fonte-Relay no domı́nio da
frequência, pode ser representado por:
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XnSR = UnSR HnSR + WnSR ;

em que HnSR e WnSR representam, respectivamente, a resposta
em frequência do canal SR e o ruı́do AWGN.
O relay adiciona um ganho gn a cada subportadora do sinal
recebido através do link SR no domı́nio da frequência, sendo
o sinal na entrada do PA do relay dado por:
SR
ZnRD = gn X
 n SR; SR

= gn Un Hn + WnSR ;
= gn HnSR ks Sn + gn HnSR DnS + gn WnSR ;

(4)

em que HnSR e σW expressam, respectivamente, a resposta em
frequência do canal SR e a potência do ruı́do.
O sinal de saı́da do PA do relay, na segunda etapa de
transmissão, no domı́nio da frequência, pode ser representado
por:
UnRD =fR (ZnRD )= kr ZnRD + DnR ;

(6)

O sinal recebido do link RD, no domı́nio da frequência,
pode ser representado por:
XnRD = UnRD HnRD + WnRD ;

(7)

em que HnRD e WnRD representam, respectivamente, a resposta
em frequência do canal RD e o ruı́do AWGN. De modo
análogo, substituindo (6) em (7):
XnRD = HnRD kr gn HnSR ks Sn + HnRD kr gn HnSR DnSD +
+ HnRD kr gn WnSR + HnRD DnR + WnRD ;

(8)

Reescrevendo (8), temos:
XnSRD = HnSRD Sn + HnRD kr gn HnSR DnSD + HnRD DnR
+WnSRD ;
em que HnSRD = HnRD kr gn HnSR ks e WnSRD
HnRD kr gn WnSR + WnRD .

A técnica CIDH, proposta em [3], consiste em estimar e cancelar as distorções NL em sistemas OFDM não cooperativos.
O ruı́do é reproduzido por um processo de estimação interativa
e cancelado no receptor. Para um sistema de comunicação
OFDM cooperativo com um relay AF, [4] propõe um receptor
iterativo para o cancelamento das distorções NL impostas pelo
uso de PA apenas no relay.
O sinal recebido no domı́nio da frequência é equalizado e
demodulado para se obter uma estimação inicial dos sı́mbolos
transmitidos, supondo que os PAs são lineares. Em seguida,
é realizada a detecção hard dos sı́mbolos. Na sequência,
os sinais são modulados e é gerada uma estimativa dos
sinais transmitidos pelo relay no domı́nio do tempo. O passo
seguinte submete o sinal estimado à não linearidade imposta
pela transmissão para que possamos estimar e cancelar as
distorções. Descreveremos a seguir as etapas do algoritmo:

(5)

em que kr é o coeficiente associado ao PA do relay, fR (.) é a
função sem memória que modela o PA do relay e DnR é uma
distorção não linear descorrelacionada com ZnSR inserida pelo
PA do relay. Substituindo (4) em (5), podemos reescrever:
UnRD = kr gn HnSR ks Sn + kr gn HnSR DnS +
+ kr gn WnSR + DnR ;

III. C ORREÇ ÃO I NTERATIVA COM D ETECÇ ÃO H ARD
(CIDH) EM S ISTEMA C OOPERATIVO AF

(3)

(9)
=

Como se pode ver em (9), os sinais recebidos sofrerão os
efeitos provocados pelas distorções NL advindas dos PAs, que
podem causar erros na detecção do sinal recebido. No entanto,
a aplicação de técnicas de cancelamento de distorções NL são
capazes de reduzir estes efeitos e produzir bons resultados.
Nas próximas seções apresentaremos a técnica proposta
em [4], que consiste em uma versão da técnica CIDH para
um sistema cooperativo onde o relay possui um PA não
linear. Em seguida, apresentaremos a técnica proposta neste
trabalho. Ambos algoritmos supõem que o receptor possui
conhecimento de todos os canais e das constantes dos PAs.

1) Fazer X̃n = XnRD , para 1 ≤ n ≤ N ;
2) Equalizar o sinal no domı́nio da frequência: S̃n =
X̃n /(HnSR HnRD kr gn );
3) Realizar a detecção hard, projetando o sinal S̃n na
constelação de sı́mbolos transmitidos;
4) Calcular o sinal na entrada do PA no relay como: z̃nRD =
IFFT(S̃n HnSR gn );
= fR (z̃nRD );
5) Calcular: ũRD
n
6) Estimar as distorções NL no relay por meio da extensão
RD
− z̃nRD kr ;
do Teorema de Bussgang: d˜R
n = ũn
7) Cancelar as distorções da seguinte forma: X̃n = XnRD −
R RD
D̃r Hn , em que D̃nR é a FFT de d˜R
n;
8) Se convergência é atingida, para algoritmo. Caso
contrário, ir para Etapa 2.
Como se pode observar, o algoritmo acima cancela apenas
as distorções não lineares oriunda do relay. Na próxima
seção apresentaremos o algoritmo proposto. Com este método
proposto, o receptor criará as condições necessárias para obter
estimações das distorções NL da fonte e estas estimações o
auxiliarão na detecção e cancelamento das distorções NL do
relay.
IV. D UPLO -CIDH PARA S ISTEMA OFDM C OOPERATIVO
AF
Nesta seção apresentaremos o algoritmo proposto, denominado Duplo-CIDH. Este algoritmo iterativo irá estimar e
cancelar as distorções NL provenientes da fonte dSn e do relay
dR
n.
Tal como no algoritmo anterior, o receptor fará a
equalização e demodulação do sinal recebido no domı́nio da
frequência para se obter uma estimação inicial dos sı́mbolos
transmitidos, supondo que os PAs são lineares. Na etapa
seguinte, o algoritmo estima o sinal na entrada do PA na fonte
e este sinal é levado para o domı́nio do tempo para gerar uma
estimativa dos sinais transmitidos pela fonte. Em seguida, o
algoritmo reproduz a não linearidade imposta na fonte para
estimar e cancelar as distorções oriundas do PA da fonte por
meio da extensão do Teorema de Bussgang. Na próxima etapa,
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o algoritmo usará as estimações das distorções da fonte para
estimar com maior precisão o sinal transmitido pelo relay. O
receptor reproduzirá a não linearidade impostas no relay para
estimar as distorções oriundas do PA do relay e efetuar o
cancelamento. Descreveremos a seguir as etapas do algoritmo:
1) Fazer X̃n = XnRD , para 1 ≤ n ≤ N ;
2) Equalizar o sinal no domı́nio da frequência: S̃n =
X̃n /(HnSR HnRD ks gn kr );
3) Realizar a detecção hard, projetando o sinal S̃n ;
4) Estimar o sinal na entrada do PA na fonte como: s̃SR
n =
IFFT(S̃n );
SR
5) Calcular: ũSR
n = fS (s̃n );
6) Estimar as distorções NL na fonte por meio da extensão
RD
do Teorema de Bussgang: d˜Sn = ũSR
n − s̃n ks ;
S
7) Calcular a FFT de d˜n ;
8) Estimar o sinal na entrada do PA no relay como: z̃nRD =
IFFT(HnSR ks S̃n + gn HnSR D̃sS );
9) Calcular: ũRD
= fR (z̃nRD );
n
10) Estimar as distorções NL no relay por meio da extensão
RD
− z̃nRD kr ;
do Teorema de Bussgang: d˜R
n = ũn
11) Efetuar o cancelamento das distorções da seguinte
forma: X̃n = XnRD − HnRD ks gn HnSD D̃nS − HnRD D̃nR , em que
D̃nS e D̃nR são as FFT’s de d˜Sn e d˜R
n , respectivamente;
12) Se convergência é atingida, para algoritmo. Caso
contrário, ir para Etapa 2.
Em um cenário com a fonte e o relay possuindo PAs não
lineares, o Duplo-CIDH deve apresentar melhor desempenho
em comparação com o algoritmo apresentado anteriormente.
De fato, além de estimar as distorções NL da fonte, o DuploCIDH estima melhor as distorções NL do relay, já que as
distorções NL no relay dependem das distorções NL da fonte.

Fig. 2.
CIDH.

SER em função da SNR para as técnicas CIDH no relay e Duplo-

Fig. 3. SER em função da SNR para as técnicas CIDH no relay e DuploCIDH para vários valores de P.

V. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Nesta seção apresentaremos os resultados das simulações
numéricas. Para todas as simulações foram utilizadas 105
amostras de Monte Carlo, modulação 16-QAM, canais com
desvanecimento seletivo em frequência do tipo Rayleigh com 4
taps e prefixo cı́clico de tamanho 3. O relay está equipado com
protocolo de cooperação AF de ganho variável. Utilizamos
como indicador de desempenho para avaliar os resultados
a taxa de erro de sı́mbolos (SER - Symbol Error Rate).
Utilizamos Ps =P/2 e Pr =P/2, em que P , Ps e Pr são,
respectivamente, a potência total de trasmissão, potência de
transmissão da fonte e potência de trasmissão do relay.
Adotaremos nas simulações o modelo de PA Soft-Cliping [17],
com amplitude de saturação igual a 1, visto que possui grande
aplicabilidade e baixa complexidade de implementação.
A Figura 2 apresenta as curvas da SER em função da
SNR para N=512, para cenários em que há PA linear e PA
não linear na fonte e no relay, este caso sem aplicação de
nenhuma técnica, com aplicação da técnica CIDH apenas no
relay [3] e com aplicação da técnica proposta Duplo-CIDH.
Observa-se na Figura 2 que o caso com PA linear apresenta
o melhor desempenho em relação aos casos com PA não
linear, como esperado. O caso sem nenhuma técnica apresenta

o pior desempenho dentro dos cenários analisados. Para o
caso com aplicação da técnica CIDH apenas para estimação
e cancelamento das interfências causadas pelo PA do relay
consegue-se melhorar a performance do sistema, no entanto,
esta técnica ainda deixou a SER em nı́veis bastantes elevados.
Isto se deve ao fato que ela não cancela as distorções oriundas
do PA da fonte. Utilizando a técnica proposta Duplo-CIDH
obtemos um ganho expressivamente maior. Isto ocorre pois o
algoritmo proposto, em comparação com o anterior, além de
estimar as distorções NL da fonte, ele estima as distorções NL
do relay de forma mais precisa, fornecendo resultados muito
próximos ao caso com PAs lineares.
A Figura 3 mostra a SER em função da SNR para as
técnicas CIDH no relay e Duplo-CIDH para vários valores
de P , potência total de transmissão (P =Ps + Pr ), e N=64
subportadoras. Primeiramente, percebemos que as curvas com
PAs lineares apresentam desempenho superior em relação
aos PAs NL para as potências testadas, conforme explicado
anteriormente na Figura 2. À medida que a potência de
transmissão aumenta há uma perda de desempenho do sistema,
isto ocorre porque para altos valores de P há mais distorções
NL inseridas. Neste cenário, a técnica proposta se destaca por
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R EFER ÊNCIAS

Fig. 4. SER em função da SNR para as técnicas CIDH no relay e DuploCIDH para várias ordens de modulação QAM.

apresentar o melhor desempenho nos testes realizados, o que
demonstra a eficácia e robustez do receptor com algoritmo
Duplo-CIDH.
Na Figura 4, apresenta-se a SER em função da SNR
para as técnicas CIDH no relay e Duplo-CIDH para várias
ordens de modulação QAM. Observa-se que os cenários com
PAs lineares apresentam melhor desempenho em comparação
aos cenários com PAs NL para as ordens de modulações
analisadas, conforme explicado na Figura 2. Pode-se observar
que para o caso da técnica proposta Duplo-CIDH os resultados
são sempre melhores do que para a CIDH no relay, para
todas as ordens de modulações testadas. Observa-se ainda
que, quando a ordem da modulação aumenta, a SER piora
em todos os casos analisados. Ademais, a diferença entre as
SERs da técnica proposta e do caso linear aumenta quando
a ordem da modulação aumenta. Isto ocorre pois, como já
demonstrado anteriormente em [7], as modulações com ordens
mais elevadas são mais sensı́veis às distorções não lineares.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo propomos uma técnica capaz de estimar e
cancelar distorções NL em sistema cooperativo AF OFDM
com PA não linear na fonte e no relay. Com esta técnica o
receptor estimará as distorções NL da fonte e estas estimações
o auxiliarão na detecção e cancelamento das distorções NL
do relay. O Duplo-CIDH estende a aplicação proposta em [4]
para um caso mais genérico. Seu diferencial está no fato que
as distorções NL no relay dependem das distorções NL da
fonte, ou seja, este algoritmo, em comparação com o anterior,
além de estimar as distorções NL da fonte, ele estima melhor
as distorções NL do relay. Os resultados das simulações
computacionais realizadas mostraram que a técnica proposta
apresenta maiores ganhos em todos os cenários analisados.
Em trabalhos futuros analisaremos o desempenho do receptor considerando o link direto, RD. Será incluı́do na análise
o método de combinação de máxima razão (MRC - Maximal
Ratio Combining). Outra vertente a ser analisada é a inclusão
de técnicas de estimação de canal em conjunto com o método
proposto.
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Métodos de Redução de Picos em Sistemas OFDM
Cooperativos Baseados na Técnica PTS
Lı́via Christinie S. Teles, C. Alexandre R. Fernandes

Resumo— Este artigo propõe um conjunto de técnicas para
redução de picos em um sistema OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) cooperativo com relay AF (Amplify and
Forward) e PA’s não lineares (nonlinear Power Amplifiers). O
conjunto de técnicas baseia-se na técnica PTS (Partial Transmit
Sequences) e utilizam como métricas para escolha dos sinais
transmitidos a PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) e a CM
(Cubic Metric). Ambas as métricas são utilizadas para aferir a
quantidade de distorção introduzida por PA’s, de forma que a
minimização das mesmas fornecem ganhos significativos ao sistema de comunicação. Resultados de simulações são apresentadas
para avaliar o desempenho do conjunto de técnicas propostas.
Palavras-Chave— OFDM, comunicação cooperativa, PTS, amplificador de potência, PAPR, CM
Abstract— This paper proposes a set of techniques for peak
reduction in a cooperative OFDM system with AF relay and
nonlinear PAs. The set of techniques are based on the PTS
technique and they use PAPR and CM as metrics for choosing
the transmitted signal. Both metrics are used to measure the
amount of distortion introduced by PAs, so that minimizing
them provides significant gains to the communication system.
Numerical simulation results are presented to evaluate the
performance of the set of proposed techniques.
Keywords— OFDM, cooperative communication, PTS, power
amplifier, PAPR, CM

I. I NTRODUÇ ÃO
As comunicações cooperativas e a multiplexação por divisão
de frequências ortogonais (OFDM) têm ganhado bastante
destaque no cenário das comunicações sem fio. Sistemas
de comunicação cooperativos aproveitam-se da diversidade
espacial através da cooperação entre os nós dentro de uma
célula de uma rede sem fio. Já os sistemas OFDM permitem altas taxas de transmissões de dados, boa robustez a
interferência intersimbólica (Intersymbol Interference - ISI), e
baixa complexidade [1].
Apesar das vantagens oferecidas pelos sistemas OFDM,
uma de suas principais desvantagens está relacionada ao
alto valor da razão entre a potência máxima instantânea e
a potência média do sinal transmitido (PAPR) [1]. Sinais
que possuem alta PAPR podem atingir a região não linear de amplificadores de potência ou de outros dispositivos
não lineares, provocando distorções ao sinal original. Essas
distorções comprometem a qualidade dos dados transmitidos e,
por consequência, corrompem a comunicação entre usuários.
Além disso, a alta PAPR limita a potência de transmissão,
diminuindo a área de cobertura.
A partir dessa problemática é que surge a necessidade do
estudo de técnicas que assegurem que os picos de potência
Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação,
PPGEEC. Universidade Federal do Ceará, Sobral, Brasil. E-mails:
livia.sousa43@gmail.com, alexandrefernandes@ufc.br.

do sinal OFDM sejam diminuı́dos. Uma enorme variedade
de técnicas tem sido propostas a fim de mitigar os efeitos
da alta PAPR. A literatura classifica essas técnicas essencialmente em três grupos. O primeiro inclui técnicas que causam
distorções ao sinal OFDM, como por exemplo, Clipping and
Filtering, Peak Windowing e Peak Cancellation [2]. O segundo
grupo engloba técnicas que promovem o embaralhamento
(scrambling) da informação, das quais as mais conhecidas são:
Tone reservation - (TR) [3], Mapeamento Seletivo (Selected
Mapping - SLM) [4] e Transmissão Parcial de Sequências
(Partial Transmit Sequence - PTS) [5]. Por fim, o terceiro
grupo é composto por técnicas de codificação que propõem
a detecção e correção de erros, limitando ou eliminando os
sı́mbolos com alta PAPR [3].
Apesar dos bons resultados fornecidos pelas técnicas citadas
acima, a literatura tem dado grande destaque à técnica de
embaralhamento do sinal PTS. Esse enfoque é atribuı́do devido
ao PTS ter se mostrado um algoritmo mais eficiente quando
comparado às demais técnicas [5]. Nessa técnica, o sinal
original é rotacionado por diferentes sequências de fatores de
fase, produzindo sinais com diferentes PAPR’s. Dentre esses
sinais candidatos, é escolhido aquele que fornece a menor
PAPR.
Na literatura já existem muitas modificações do PTS produzidas com o intuito de maximizar os ganhos do método.
Em [6] é proposta a integração entre as técnicas SLM e PTS,
conhecida como PTS-M (PTS Modificado). Já em [7] o autor
propõe um esquema de PTS que atualiza o conjunto de fatores
de fase de forma iterativa até que a PAPR assuma um valor
abaixo de um limite especificado.
Mesmo com as contribuições fornecidas pelos trabalhos
mencionados acima, são poucos os trabalhos [8][9][10] que
tratam de técnicas de redução da PAPR e que levam em conta
as particularidades de sistemas OFDM cooperativos. Além
disto, estes artigos consideram que apenas o relay possui PA
não linear, enquanto o presente trabalho considera que tanto a
fonte quanto o relay possuem PA’s não lineares.
Sabendo que, em sistemas cooperativos, no downlink, é
preferı́vel que a carga de processamento no relay possua
menor complexidade do que no nó fonte, o objetivo deste
artigo é apresentar novas técnicas de redução de PAPR para
sistemas OFDM cooperativos baseadas na técnica PTS, de
forma que possamos diminuir as distorções inseridas pela fonte
e pelo relay, utilizando um algoritmo que concentre a carga
de processamento inteiramente na fonte. As novas técnicas se
assemelham ao PTS, a principal mudança está relacionada ao
tipo de escolha da sequência que diminuirá a PAPR.
A ideia principal do conjunto de novas técnicas é aplicar
na fonte, uma versão modificada da técnica PTS onde são
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levadas em conta a PAPR na fonte e uma estimativa da PAPR
no relay. A estimativa da PAPR no relay é feita a partir de
uma versão não ruidosa do sinal transmitido pelo relay. Na
fonte são calculadas duas PAPR’s: a do sinal da fonte e a do
sinal no relay (baseada na versão não ruidosa estimada pela
fonte). De posse dessas duas PAPR’s são propostos critérios
que escolhem o sinal que apresenta menor nı́vel de distorção
não linear.
Assim como a PAPR, outra métrica que mede a flutuação
de amplitude de sinais OFDM é conhecida como Métrica
Cúbica (Cubic Metric - CM) [11]. Estudos sobre PAPR e
CM sugerem que a CM está mais intimamente relacionada
com a quantidade de distorção induzida por um amplificador
de potência não-linear do que a PAPR [12]. Tal como ocorre
na PAPR, pesquisas vem sendo realizadas sobre técnicas que
reduzam a CM [13][14]. Dessa forma, esse trabalho propõe
também um conjunto de técnicas que tomam como base a
métrica CM, além de comparar a relação entre essas duas
métricas, PAPR e CM.
O restante desse trabalho está estruturado da seguinte forma:
Na Seção II é apresentado o modelo de sistema considerado
para esse trabalho. Na Seção III são apresentadas a técnica
PTS Convencional e as técnicas propostas pelo presente trabalho. Na Seção IV são apresentados os resultados obtidos a
partir de simulações computacionais. E por fim, a Seção V
apresenta as principais conclusões extraı́das no decorrer deste
trabalho, e destaca os principais resultados obtidos.
II. M ODELO DO S ISTEMA
O modelo de sistema cooperativo considerado neste trabalho
é composto por um transmissor OFDM, um relay, cujo protocolo de retransmissão utilizado é o amplifica-e-encaminha
(Amplify-and-FoAF), e um receptor OFDM. Nesse modelo
foi assumido que cada nó da rede possui uma única antena
funcionando no modo half-duplex, e que todos os canais do
sistema são independentes entre si, possuindo desvanecimento
Rayleigh seletivo em frequência. Foi suposto também que a
fonte e o relay possuem conhecimento prévio do enlace fonterelay.
A fonte e o relay são multiplexados no tempo, ou seja,
as informações são transmitidas em dois slots de tempo
diferentes. No primeiro instante de transmissão, a fonte (F)
envia a informação para o relay (R) através do enlace FR. O
relay atribui um ganho ao sinal recebido e, em um segundo
momento, esse sinal amplificado é retransmitido pelo relay ao
destino (D) através do enlace RD. A Figura 1 mostra o modelo
de sistema OFDM cooperativo descrito acima.
A respeito da potência de transmissão, a fonte transmite a
informação com potência Pf e o relay retransmite com uma
potência Pr . A princı́pio, é gerada uma sequência aleatória
uniformemente distribuı́da de bits, e em seguida modulada
utilizando uma constelação PSK (Phase-Shift Keying) ou
QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Por conseguinte, é
aplicada a IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) e adicionado
o prefixo cı́clico para que então sejam gerados os sı́mbolos
OFDM. Por fim, o sinal da fonte é submetido a um PA que
possui caracterı́sticas não lineares. Todas as operações relacionadas ao OFDM se repetem no processo de retransmissão

Fig. 1.

Modelo do sistema OFDM Cooperativo.

no relay, e de maneira similar o sinal retransmitido também é
submetido à um PA não linear.
No domı́nio da frequência, o sinal recebido pelo relay
através do enlace FR, na n-ésima subportadora, é dado por:

p
(F R)
(F R)
(F R)
(1)
yn
= hn Fn f (F )
Pf x̃ + wn ,
(F R)

para 1 ≤ n ≤ N , em que hn
é a resposta em frequência
(F R)
do canal na n-ésima subportadora do link fonte-relay, wn
é o ruı́do branco Gaussiano aditivo (AWGN - Additive White
Gaussian Noise) do link FR da n-ésima subportadora, com
média nula e variância σ 2 (F R) , Fn (·) : C N → C é a
wn
função que retorna o n-ésimo valor da transformada discreta
de Fourier (DFT - Discrete Fourier Transform) do vetor de
entrada, f (F ) (·) : C N → C N é a função que modela o PA não
linear da fonte e x̃ ∈ C N é o vetor com os sinais transmitidos
no domı́nio do tempo.
No segundo slot de tempo, o relay proporciona um ganho
(F R)
no domı́nio
Gn a cada subportadora do sinal recebido yn
da frequência, para que então a informação possa ser retransmitida. Logo, o sinal que chega ao destino, retransmitido pelo
relay, na n-ésima subportadora no domı́nio da frequência pode
ser escrito como:



(RD)
(RD)
(RD)
= hn Fn f (R) ỹ(F R) + wn ,
yn
(2)
(RD)

em que hn
é a resposta em frequência da n-ésima subportadora do canal RD, f (R) (·) : C N → C N é função que
(RD)
modela o PA não linear do relay, wn
é o correspondente
(F R)
AWGN e ỹ
∈ C N é o vetor com os sinais transmitidos
pelo relay no domı́nio do tempo, dado pela transformada
inversa de Fourier discreta (IDFT - Inverse Discrete Fourier
(F R)
Transform) da sequência {Gn yn }, para n = 1, ..., N .
Destaca-se a necessidade de retirar, no receptor, os ganhos
atribuı́dos pelos canais em cada subportadora e posteriormente
realizar a demodulação dos sı́mbolos transmitidos.
A partir de (1) e (2) é possı́vel observarmos que os dados transmitidos sofrem modificações devido às funções que
modelam os amplificadores de potência não lineares. Dessa
forma, sinais OFDM estão sujeitos a distorções introduzidas
pelos PA’s não lineares, limitando a potência do sinal e
comprometendo a comunicação entre usuários. A equação que
modela a PAPR de sinais OFDM no tempo é dada por [1]:
P AP R =

max1≤n≤N | x̃n |2
E[| x̃n |2 ]

(3)

em que o operador E[.] é definido como a função esperança
do sinal x̃n no domı́nio do tempo.
Outra métrica estreitamente relacionada com a quantidade
de distorção na saı́da de um amplificador não-linear é a métrica
cúbica (CM) [11]. A CM é definida como [15]:
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RCM |dB −RCMref |dB
CM |dB ,
,
K
em que RCM é definido por:
"
"
3 ##
| x̃n |
,
RCM [x̃n ] |dB , 20 log rms
rms | x̃n |

(4)

(5)

e RCMref |dB e K são constantes determinadas de acordo
com os sistemas OFDM considerados. Para esse trabalho foi
considerado RCMref |dB = 1.52 e K = 1.56 [11].
III. T ÉCNICAS DE R EDUÇ ÃO DE P ICOS
Conforme mencionado em seções anteriores, a alta PAPR
provoca distorções em sinais OFDM quando submetidos a
amplificadores de potência não lineares, comprometendo a
ortogonalidade entre subportadoras e diminuindo a qualidade
da transmissão em sistemas de comunicação. Dessa forma,
torna-se necessário desenvolver técnicas que assegurem a
qualidade dos sinais a serem transmitidos.
A Subseção a seguir apresenta, de forma breve, a técnica
PTS que serviu como base para a proposição das nossas novas
técnicas. Em seguida, as técnicas propostas são apresentadas.
A. PTS Convencional
Nessa técnica o bloco de dados na frequência xn , com N
subportadoras, é segmentado em uma quantidade menor de
(u)
sub-blocos U disjuntos e não sobrepostos xn , u = 1, ..., U .
A IFFT com N pontos é aplicada aos vetores presentes em
cada sub-bloco, onde apenas N/U pontos são não nulos, e
os demais pontos da IFFT são nulos. Depois de aplicada a
(u)
IFFT, cada sub-bloco x̃n é rotacionado por um fator de
(u)
fase bd , em que d é o número de sequências de rotação
de fase. Posteriormente, todos os sub-blocos são somados,
de forma que vários sinais candidatos são gerados (x̃d,n ).
Matematicamente isso significa que [5]:
x̃d,n =

U
X

(u)

bd .x̃(u)
n

(6)

u=1

A escolha dos valores que compõe o conjunto Φw ∈
[0, 2π), em que Φw é o w-ésimo fator de rotação de fase
do conjunto Φ, influencia diretamente na redução da PAPR.
Quanto mais valores dentro do conjunto maior a probabilidade
de se encontrar sı́mbolos com baixa PAPR [6].
No PTS, originalmente, há um bloco decisor que utiliza
como critério de escolha a menor PAPR dentre todos os sinais
candidatos. A possibilidade de, com alta probabilidade, poder
encontrar uma sequência que diminua a PAPR é que faz a
técnica PTS ser tão conhecida atualmente na literatura.
B. SR-PTS PAPR (Source-Relay PTS PAPR)
Em sistemas que empregam técnicas de redução de PAPR
que reduzem as distorções inseridas por amplificadores de
potência não lineares, existe um perceptı́vel compromisso
entre o nı́vel permitido de distorção não-linear e a complexidade do sistema. Em sistemas cooperativos, no downlink,
é desejável que a carga de processamento no relay possua

menor complexidade do que no nó fonte, uma vez que, em
enlaces descendentes, o relay é uma unidade móvel ou uma
pequena estação retransmissora, com menor capacidade de
processamento do que a estação rádio base (ERB). Partindo
desse contexto, nesta subseção é proposto um conjunto de
técnicas de redução de PAPR baseadas no algoritmo PTS.
Neste conjunto de técnicas, a PAPR da fonte e do relay são
reduzidas, entretanto, a carga de processamento do algoritmo
de redução de PAPR é inteiramente concentrada na fonte.
Supondo que a fonte conhece o canal do enlace relaydestino é possı́vel calcular o ganho Gn (Protocolo AF), e então
estimar uma versão não ruidosa do sinal retransmitido pelo
relay. Essas operações simulam a utilização da técnica PTS
Convencional no relay, entretanto, as operações são realizadas
na fonte, eximindo o relay de operações relacionadas à redução
da PAPR. Dizemos que essa versão é estimada uma vez que
não é possı́vel determinar o ruı́do no relay. A versão estimada
não ruidosa do sinal transmitido pelo relay é dada por:
(e)

R)
yn,d = IF F T {xd,n .Gn .h(F
}
n

(7)

em que xd,n são os sinais candidatos gerados utilizando (6).
Até esse ponto, o conjunto de técnicas propostas muito
se assemelham à técnica PTS Convencional, realizando um
embaralhamento no sinal e gerando novos sinais com novas
possı́veis PAPR’s. Entretanto, nesse trabalho, propomos novos
critérios de escolha para o bloco decisor da técnica PTS
Convencional. Para esses critérios são calculadas duas PAPR’s:
a PAPR da fonte e a estimação da PAPR do relay calculada
pela fonte. Em um primeiro momento, a fonte aplica a técnica
PTS convencional à versão original do sinal OFDM a ser
transmitido, e então calcula a PAPR desse sinal. Em seguida, é
então estimada a versão não ruidosa do sinal recebido no relay,
e então calculada a PAPR desse sinal. É importante ressaltar
que a rotação de fase do sinal OFDM é feita apenas na fonte,
mas tem efeito nas duas PAPR’s calculadas. Em posse dessas
duas PAPR’s é aplicado um dos 05 (cinco) critérios a seguir:
• Menor PAPR da fonte (M1): Nesse critério de escolha, o
bloco decisor atua de forma semelhante ao PTS original,
escolhendo o sinal candidato que apresenta a menor
PAPR do sinal OFDM original transmitido pela fonte.
• Menor PAPR do relay (M2): Neste caso, de todas as
versões não ruidosas dos sinais estimados do relay pela
fonte é escolhido aquela cujo embaralhamento através dos
fatores de fase forneceu a menor PAPR.
• Menor da máxima PAPR entre fonte e relay (M3): Nesse
critério é escolhido o sinal candidato que fornece a menor
PAPR dentre a máxima PAPR obtida a partir dos sinais
candidatos da fonte e da versão estimada não ruidosa dos
sinais candidatos que chegam ao relay.
• Mı́nimo da Soma (M4): As duas PAPR’s são somadas e,
dentre todos os sinais candidatos, aquele com o menor
valor de soma das PAPR’s é escolhido. Nesse critério, a
soma das PAPR’s é dada por:
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m
m
γsoma
= γfmonte + γrelay
,

(8)

em que m é o ı́ndice da sequência candidata, γf onte é a
PAPR da fonte, e γrelay é PAPR do relay estimada pela
fonte.

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

•

Mı́nimo do produto (M5): De forma similar são calculadas as duas PAPR’s mencionadas acima, mas ao invés
da soma é realizado o produto desses dois valores e, em
seguida, escolhido o sinal candidato com o menor valor
dentre todos os produtos. O produto das PAPR’s é dado
por:
m
m
γproduto
= γrelay
.γfmonte .
(9)

Após seleção a partir de algum dos cinco (05) critérios
mencionados acima, o sinal candidato escolhido é transmitido
pela fonte.
Dos critérios propostos nesse trabalho para o bloco decisor,
esperamos que o critério M1 minimize apenas a PAPR da
fonte, enquanto que o critério M2 minimize apenas a PAPR
do relay. Para modelos de sistema que considerem PA’s não
lineares na fonte e no relay é esperado que os critérios M3,
M4 e M5 apresentem melhor desempenho quando comparados
aos critérios M1 e M2, uma vez que levam em conta tanto a
PAPR da fonte quanto a PAPR do sinal estimado não ruidoso
do relay.
Em outras palavras, a ideia da famı́lia de técnicas propostas
é reduzir as distorções inseridas pelo PA da fonte e do relay
através da proposição de uma nova técnica que baseia-se no
PTS convencional, mas que utiliza algoritmos diferentes no
bloco decisor da sequência a ser transmitida. Além, é claro,
de fornecer ao sistema menos complexidade no relay.
C. SR-PTS CM (Source-Relay PTS Cubic Metric)
Nessa técnica são aplicadas rotações de fase ao sinal OFDM,
em seguida é calculada a CM para cada um dos sinais
candidatos. Nessa técnica, também são geradas versões não
ruidosas de possı́veis sinais candidatos a retransmissão no
relay, e em seguida são calculadas as CM’s no relay desses
sinais candidatos. A partir desses dois vetores com valores
das CM’s (tanto da fonte, quanto do relay) no bloco decisor
é aplicado então algum dos seguintes critérios:
• Menor CM da fonte (CM1): O bloco decisor escolherá
o sinal candidato que apresenta a menor CM do sinal
OFDM transmitido pela fonte.
• Menor CM do relay (CM2): Neste caso, é escolhida
a sequência que forneceu a menor CM de todas as
versões não ruidosas de possı́veis sinais candidatos a
retransmissão no relay.
TABELA I
PAR ÂMETROS INICIAIS DAS SIMULAÇ ÕES COMPUTACIONAIS .
Parâmetro
No de subportadoras
Modulação
Potência de transmissão da fonte
Potência de transmissão do relay
No taps do canal
Tamanho do prefixo cı́clico
Distâncias fonte-relay/relay-destino
Coeficiente de perda de percurso
No de sub-blocos
No de sequências de rotação de fase
•

Valor
256
16-QAM
0.4 W
0.4 W
4.0
4.0
0.5 m
4.0
32
30

Menor do máximo CM entre fonte e relay (CM3): Nesse
critério é escolhida a sequência que fornece menor CM

Fig. 2.

SER versus SNR - Técnica SR-PTS PAPR.

dentre a máxima CM obtida a partir dos dois vetores com
valores das CM’s (tanto da fonte, quanto do relay).
• Mı́nimo da Soma (CM4): As duas CM’s são somadas e a
sequência que fornecer o menor valor da soma das CM’s
é escolhida.
• Mı́nimo do produto (CM5): Nesse critério é realizado o
produto entre os vetores de CM’s (fonte e relay) e, em
seguida, escolhido o sinal candidato com o menor valor
dentre todos os produtos de CM’s.
A partir da descrição dos critérios acima, é possı́vel observamos as similaridades entre as técnicas SR-PTS PAPR
e SR-PTS CM. Já foi mostrado em [14] que CM é mais
efetiva no combate de distorções não lineares que a PAPR.
A literatura afirma que a métrica CM é mais eficaz que a
PAPR, uma vez que a mesma considera as distorções do
sinal causadas principalmente pelo produto de intermodulação
não-linear de terceira ordem de PA’s. Enquanto que a PAPR
considera apenas o pico principal de potência de sı́mbolos
OFDM [15].
IV. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Nesta seção serão apresentados os resultados das aplicações
das novas técnicas propostas na seção anterior em um sistema
cooperativo OFDM. É realizada uma análise da técnica PTS
Convencional (critério M1) frente aos demais critérios apresentados neste trabalho, além disto, é realizada também uma
comparação entre as métricas PAPR e CM. Para essa análise,
as simulações computacionais foram realizadas no software
M AT LAB R e foi utilizada como métrica de avaliação a
SER (Symbol Error Ratio), para uma média de 104 amostras
de Monte Carlo em diversos cenários.
Consideramos que os sinais transmitidos na fonte e no relay
passam por PA’s não lineares do modelo soft-clipping [16],
com amplitude de saturação igual a 1,0 na fonte e no relay.
A escolha desse modelo deve-se à sua conformidade com as
curvas reais dos amplificadores de potência, sua simplicidade
e grande aplicabilidade.
Com relação as técnicas PTS, SR-PTS PAPR, e SR-PTS
CM foi utilizado um particionamento do tipo adjacente [6],
devido a maior facilidade de implementação computacional.
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V. C ONCLUS ÕES
Nesse artigo foram apresentadas duas novas famı́lias de
técnicas que visam a diminuição das distorções inseridas
por PA’s não lineares, tanto na fonte quanto no relay, em
um cenário OFDM cooperativo. Além de diminuir a carga
de processamento no relay no downlink, ambas as técnicas
se mostraram bastante eficazes e cumpriram com os objetivos propostos neste trabalho. Outra contribuição importante
fornecida está relacionada a comprovação da superioridade da
métrica CM frente à PAPR. Em trabalhos futuros pretendemos
propormos técnicas de redução de distorções inseridas por PA’s
não lineares em sistemas GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing) e MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output).
Fig. 3.

R EFER ÊNCIAS

SER versus SNR - Técnica SR-PTS CM.

O número de sub-blocos foi variado ao longo das simulações,
assim como o número de sequências de rotação de fase. Essas
sequências foram geradas de forma aleatória e pertencem ao
intervalo Φw ∈ [0, 2π). A Tabela I apresenta ainda, alguns
outros parâmetros utilizados nas simulações.
Inicialmente foi observado o desempenho da técnica SRPTS PAPR frente ao sinal OFDM original e à utilização do
PTS Convencional (Critério M1). A Figura 2 mostra a SER em
função da SNR (Signal-to-Noise Ratio) média para todos os
critérios da técnica SR-PTS PAPR proposta nesse trabalho. É
possı́vel observarmos que todos os critérios aqui propostos,
quando aplicados ao bloco decisor, apresentam resultados
significativos na diminuição da SER, quando comparados tanto
ao sinal OFDM original quanto a técnica PTS Convencional,
em especial nas SER’s fornecidas pelos critérios M3, M4 e
M5. Nas altas SNR’s, quando comparada o uso da técnica
SR-PTS PAPR ao sinal OFDM original, a SER chega a ser
aproximadamente 100 vezes menor. Esses 03 (três) critérios
apresentaram melhores resultados uma vez que para a escolha
da sequência candidata, os mesmos levam em consideração
tanto a PAPR da fonte, quanto a PAPR do sinal estimado do
relay, de forma que há uma minimização simultânea da PAPR
tanto na fonte quanto no relay.
Em seguida, para os mesmos parâmetros da técnica anterior
foram analisadas as contribuições fornecidas pela técnica SRPTS CM. A Figura 3 apresenta a SER em função da SNR
média (variando de 0 a 50 dB) para todos os critérios da
técnica SR-PTS CM proposta nesse trabalho. Podemos observar que as SER’s dos critérios propostos nesse trabalho
apresentam desempenho bem superior a ausência do uso de
técnicas que reduzem as distorções não lineares. Os melhores
casos foram obtidos quando utilizados os critérios CM3, CM4,
e CM5, uma vez que levam em conta tanto a CM da fonte
quanto a CM do relay.
Os gráficos fornecidos pelas Figuras 2 e 3 nos permitem
ainda constatar a superioridade da métrica CM frente a PAPR,
conforme esperado. A técnica SR-PTS CM, para todos os
critérios propostos nesse trabalho, sempre fornece melhor
desempenho do que a técnica SR-PTS PAPR.
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Análise de Sistemas OFDM com Modulação por
Índice e Amplificador de Potência Não Linear
Arthur Sousa de Sena e C. Alexandre Rolim Fernandes

Resumo— Neste artigo, a técnica de modulação ESIM-OFDM
(Enhanced Subcarrier Index Modulation - Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) é analisada em um cenário com distorções
oriundas de amplificadores de potência (PA, do inglês Power
Amplifier) não lineares em canal AWGN (Additive White Gaussian
Noise). Em particular, uma expressão teórica para a Probabilidade de Erro de Bit (BEP, do inglês Bit Error Probability) é apresentada para o cenário considerado. O desenvolvimento teórico
realizado é validado através de simulações computacionais. Além
disso, é feita uma comparação de desempenho com a técnica
de modulação convencional OFDM. Os resultados mostraram
que a ESIM-OFDM tem desempenho de BEP superior à OFDM
convencional, para a mesma eficiência espectral, no cenário com
PA não linear.
Palavras-Chave— OFDM, ESIM-OFDM, BEP, PA não linear.
Abstract— In this paper, the modulation technique ESIMOFDM is analyzed considering a scenario with nonlinear distortions from PAs and AWGN channel. In particular, a theoretical
expression for the BEP is presented for the scenario under
consideration. The theoretical derivation is validated through
computational simulations. Moreover, a performance comparison
is performed with the classical OFDM. The results showed that
ESIM-OFDM has better BEP performance than conventional
technique, for the same spectral efficiency, in the scenario with
nonlinear PA.
Keywords— OFDM, ESIM-OFDM, BEP, nonlinear PA.

I. I NTRODUÇ ÃO
As técnicas OFDM com modulação por ı́ndice (IM, do
inglês Index Modulation) têm sido uma área ativa de pesquisas
nos últimos anos [1]-[6]. A ideia chave destas técnicas é enviar
informações não apenas através dos sı́mbolos da modulação
digital, como o QAM (Quadrature Amplitude Modulation),
mas também enviar dados através de uma dimensão adicional,
que são os ı́ndices das subportadoras. A motivação inicial para
o desenvolvimento de tais técnicas foi a tentativa de melhorar
a eficiência energética dos sistemas de comunicação, uma vez
que somente parte das subportadoras são ativadas [1].
Um dos pontos negativos da OFDM convencional é a
presença de altos valores de PAPR (Peak-to-Average Power
Ratio) ocasionados por altos valores de picos de potência. Essa
caracterı́stica indesejável faz com que a amplitude do sinal
transmitido ultrapasse o limiar de saturação de dispositivos
não lineares como amplificadores de potência, ocasionando
distorções ao sinal e podendo prejudicar de forma acentuada
o desempenho na recepção. A imposição de um alto recuo de
potência de entrada (IBO, do inglês Input Back-Off ) é uma
forma comum de tentar contornar o problema. Contudo, essa
Arthur Sousa de Sena e C. Alexandre Rolim Fernandes, Departamento de
Engenharia de Computacão, Universidade Federal do Ceará, Sobral-CE, Brasil, E-mails: arthurss@ymail.com, alexandrefernandes@ufc.br. C. Alexandre
Rolim Fernandes é parcialmente financiado pelo CNPq.

estratégia não é muito interessante, pois provoca uma baixa
SNR (Signal-to-Noise Ratio) no receptor [7].
Além de serem energeticamente eficientes, as técnicas de IM
trazem um benefı́cio adicional, que é a redução significativa
dos picos de potência, proporcionando robustez a dispositivos
não lineares e dispensando a necessidade do uso de altos
valores de IBO. Essa redução dos picos de potência não se
dá devido a uma menor PAPR, mas sim devido à utilização
de menos potência na transmissão. Embora já existam estudos
das técnicas de IM em diversos cenários, como em [3], [4],
[5], [6], até o momento não existem trabalhos que consideram
os efeitos introduzidos por dispositivos não lineares. Além
do mais, a maioria dos trabalhos existentes analisa a técnica
com uma eficiência espectral mais baixa que a OFDM convencional. Neste trabalho, a técnica de IM e a convencional
são comparadas com eficiências espectrais iguais, garantindo
justiça nas análises.
Neste trabalho, os efeitos não lineares dos PAs são levados
em conta e uma expressão teórica fechada para a BEP do
sistema é obtida. A técnica de IM analisada será a ESIMOFDM, originalmente proposta em [1]. A técnica é analisada
considerando um canal linear invariante no tempo do tipo
AWGN e o transmissor é modelado com um PA não linear
sem memória. Para desenvolver a expressão analı́tica para
a BEP, o presente artigo apresenta uma demonstração das
propriedades estatı́sticas do sinal originado da ESIM-OFDM,
permitindo a aplicação da extensão do teorema de Bussgang
na modelagem do PA. Através de simulações de Monte Carlo,
as expressões teóricas são validadas e a robustez do sistema
aos PAs não lineares é comprovada. Alem disso, é realizada
uma comparação de desempenho com a técnica de modulação
convencional OFDM.
O restante do trabalho está organizado como se segue. A
Seção II apresenta detalhes do modelo do sistema considerado
ao longo do artigo. A Seção III faz uma caracterização
teórica da técnica ESIM-OFDM. Na seção IV obtém-se uma
expressão analı́tica para a BEP considerando os efeitos das
distorções não lineares. Na seção V estão contidos os resultados das simulações. E por fim, a Seção VI traz as conclusões
do trabalho.
II. M ODELO DO S ISTEMA
Como mencionado anteriormente, o modelo do sistema
considerado neste trabalho consiste em um sistema multiportadoras ponto-a-ponto com um PA não linear no transmissor e
um canal AWGN. Considera-se que o receptor possui conhecimento do canal e que há sincronia a nı́vel de sı́mbolo. Todas
as etapas usualmente aplicadas no processo de transmissão da
OFDM convencional também são realizadas na ESIM-OFDM.
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Construtor de bloco OFDM utilizado na técnica ESIM-OFDM.

Contudo, diferentemente da técnica convencional, na ESIMOFDM somente metade das subportadoras são ativas, de forma
que o estado delas também é utilizado para enviar uma parte da
informação. Assume-se que o transmissor possui um total de
Ns subportadoras, em que cada subportadora ativa transmite
os sı́mbolos de informação, considerados como sendo i.i.d (independent and identically distributed) e possuindo distribuição
uniforme, gerados por meio de modulação PSK (Phase-Shift
Keying) ou QAM de ordem M , com potência igual a Ps .
No modelo considerado, assume-se como entrada uma
sequência de p bits, em que os primeiros p1 = N2s bits são
utilizados para codificar os ı́ndices das subportadoras. Cada
bit codifica um par de subportadoras, de forma que se o bit
de entrada possuir valor 1, a primeira subportadora será ativa
e a segunda inativa. Por outro lado, caso o bit possua valor
0, a primeira subportadora será inativa e a segunda ativa. Em
outras palavras, os p1 bits são utilizados para determinar quais
subportadoras serão energizadas com a constelação QAM ou
PSK, proveniente dos restantes p2 bits. A Figura 1 ilustra
a realização do processo. Dessa forma, os restantes p2 bits
são enviados para o modulador QAM ou PSK, resultando
como saı́da o vetor de sı́mbolos no domı́nio da frequência
s̄0 = [s̄0 (1), s̄0 (2), . . . , s̄0 (Ns /2)]T . O vetor de sı́mbolos QAM
é então enviado para o construtor do bloco OFDM, tendo
como saı́da o vetor ainda no domı́nio da frequência s̄ =
[s̄(1), s̄(2), . . . , s̄(Ns )]T , em que s̄ é uma versão expandida
de s̄0 de tamanho Ns , resultante das inserções de zeros,
que representam as subportadoras inativas de acordo com a
sequência de bits p1 .
Em seguida, o vetor de sı́mbolos no domı́nio do tempo,
s = [s(1), s(2), . . . , s(Ns )]T , é obtido através da IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform). Com o objetivo de evitar
interferência intersimbólica, é adicionado um prefixo cı́clico
de tamanho L ao inı́cio de s. Antes que o sinal seja realmente
transmitido, ele é enviado para o PA não linear sem memória.
Após a passagem pelo PA não linear, o sinal é transmitido
2
através de um canal AWGN com variância σw
e média nula.
No destino, o prefixo cı́clico é removido e a DFT (Discrete
Fourier Transform) é então calculada, trazendo o sinal de volta
para o domı́nio da frequência, que pode ser representado por:
s̃(n) = s̄pa (n) + w̄(n),

(1)

para n = 1, 2, . . . , Ns , em que s̄pa (n) é o sinal de saı́da
do PA não linear e w̄(n) é o ruı́do AWGN, ambos no
domı́nio da frequência. Dada a recepção de s̃(n), cada par de
subportadoras é então inspecionado, sendo reconhecida como

Para a OFDM convencional, quando Ns é suficientemente
grande e todas as subportadoras possuem a mesma potência, o
vetor de sı́mbolos no domı́nio do tempo pode ser considerado
uma variável aleatória que possui as seguintes caracterı́sticas
[8]: (i) Gaussiana complexa; (ii) média nula; (iii) branca e
(iv) estacionária no sentido amplo. Dessa forma, a extensão
do teorema de Bussgang pode ser aplicada para modelar as
distorções não lineares provocadas pelo PA.
Contudo, diferentemente da OFDM convencional, o sinal ESIM-OFDM no domı́nio da frequência contém tanto
sı́mbolos QAM como elementos nulos. Consequentemente,
a princı́pio, não há garantia de que o sinal no domı́nio do
tempo obedeça às quatro condições supracitadas. Portanto,
faz-se necessária uma análise do sinal para que a extensão
teorema de Bussgang possa ser utilizada. Nesta seção, essa
análise é realizada. Será demonstrado que o vetor de sı́mbolos
no domı́nio do tempo, proveniente da modulação ESIMOFDM, também satisfaz as quatro condições necessárias para
a aplicação do teorema.
Quanto à condição (i), de gaussianidade, se o número
de subportadoras ativas Ns /2 é suficientemente grande, o
Teorema do Limite central pode ser usado para modelar o
sinal no domı́nio tempo da técnica ESIM-OFDM como uma
variável aleatória Gaussiana complexa. Quanto a condição (ii),
de média nula, é fácil perceber que, desde que s̄0 (n) tenha
média nula, s(n) também terá média nula.
Ademais, define-se Rs(k)s(k0 ) como sendo a correlação entre
s(k) e s(k 0 ), com k e k 0 variando de 1 a Ns . Vale ressaltar
que quando k = k 0 , Rs(k)s(k0 ) é igual à variância de s(k),
2
denotada por σs(k)
.
Então, para que as condições (iii) e (iv) sejam verificadas,
os dois seguintes critérios precisam ser atendidos:
1) ∀k = k 0 as correlações precisam ser iguais;
2) ∀k 6= k 0 as correlações precisam ser nulas.
A. Demonstração do Critério 1
Para demonstrar o que se deseja, calcula-se a variância
2
σs(k)
. Como a média de s é nula, obtém-se:


2
Ns −1
NX
s −1
2π
1 X
1 
2
2
E
σs̄(n)
(2)
s̄(n)ej Ns nk  =
σs(k)
=
Ns
N
s
n=0
n=0
2
em que σs̄(n)
é a variância de cada elemento de s̄. Percebe2
se que σs(k) consiste da média das variâncias dos sı́mbolos
no domı́nio da frequência. Dessa forma, considerando que
2
apenas metade das subportadoras são ativas, obtém-se: σs(k)
=
Ps
1 Ns
Ns 2 Ps = 2 . Portando, conclui-se que s satisfaz o primeiro
critério.

B. Demonstração do Critério 2
Para demonstrar que s também satisfaz o segundo critério,
calcula-se a correlação dos sı́mbolos s(k), dada por:
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Rs(k)s(k0 ) =

1
E
Ns

=

1
Ns

"N −1
s
X
n=0
NX
s −1

2π

s̄(n)ej Ns nk

NX
s −1

2π

0 0

#

s̄∗ (n0 )e−j Ns n k

n0 =0
2π

0

2
ej Ns n(k−k ) σs̄(n)
,

n=0

(3)
com 1 ≤ k ≤ Ns , 1 ≤ k 0 ≤ Ns e k 6= k 0 . Em que
2
σs̄(n)
pode assumir valores Ps ou 0, dependendo do estado
da subportadora. O somatório de (3) pode ser reescrito em
dois termos, um termo para n = 2m − 1, representando os
valores ı́mpares, e o outro para n = 2m representando os
valores pares, com 1 ≤ m ≤ N2s , resultando em:
Ns /2
1 X h j N2π 2m(k−k0 ) −j N2π (k−k0 )
s
e
Rs(k)s(k0 ) =
e s
Ns m=1
(4)
i
0
2π
jN
2m(k−k
)
2
2
×σs̄(2m−1) + e s
σs̄(2m) .
Dado que em um par de subportadoras apenas uma delas
2
2
é ativa, se σs̄(2m−1)
= Ps , implica que σs̄(2m)
= 0 e se
2
2
σs̄(2m−1) = 0, implica que σs̄(2m) = Ps . Assim, (4) é reescrita
como:
Ns /2
Ps X j N2π/2 m(k−k0 )
Rs(k)s(k0 ) =
,
(5)
ξe s
Ns m=1
em que ξ é uma variável aleatória binária equiprovável que
0
2π
pode assumir valores 1 ou e−j Ns (k−k ) . Portanto, Rs(k)s(k0 )
também será tratada como uma variável aleatória.
Calcula-se agora a esperança de Rs(k)s(k0 ) , como se segue:
Ns /2
Ps X ¯ j N2π/2 m(k−k0 )
=0
(6)
ξe s
E[Rs(k)s(k0 ) ] =
Ns m=1
Como último passo, calcula-se a variância de R
E[|Rs(k)s(k0 ) |2 ] =

s(k)s(k0 )

:

Ns /2 Ns /2
0
0
2π
Ps2 X X
E[ξξ 0∗ ]ej Ns /2 (m−m )(k−k ) .
2
Ns m=1 0
m =1
(7)

Para m 6= m0 , ξ e ξ 0 são independentes, assim E[ξξ 0∗ ] =
2
E[ξ]E[ξ 0∗ ] = ξ . Para m = m0 , ξ e ξ 0 são iguais, dessa forma
E[ξξ 0∗ ] = E[ξξ ∗ ] = σξ2 . (7) é então reescrita como:
E[|Rs(k)s(k0 ) |2 ] = Ψ + Ω,
em que Ψ e Ω são dados por:
Ψ=

(8)

Ns /2
Ns /2
Ps2 ξ¯2 X j N2π/2 m(k−k0 ) X −j N2π/2 m0 (k−k0 )
s
s
, (9)
e
e
Ns2 m=1
0
m =1

Ω=

Ns /2
Ps2 X 2
Ps2 Ns 2
Ps2 2
σ
=
σ
=
σ .
Ns2 m=1 ξ
Ns2 ξ
Ns ξ

(10)

Os somatórios em (9) são somas de progressões
geométricas finitas que resultam zero. Assim, (8) resume-se
a E[|Rs(k)s(k0 ) |2 ] = σξ2 Ps2 /Ns .
De forma clara, percebe-se que quando Ns → ∞,
E[|Rs(k)s(k0 ) |2 ] → 0. Ou seja, a correlação possui média
nula e variância que tende a zero, o que significa que a
correlação tende a ser nula quando Ns cresce. Assim, para
Ns suficientemente grande, o vetor de sı́mbolos s atende ao

segundo critério. Portanto, pode-se concluir que, para altos
valores de Ns , s é branco e estacionário, o que satisfaz
as condições (iii) e (iv). Dessa forma, demonstra-se que a
extensão do teorema de Bussgang também é válida para
modelar as distorções não lineares na técnica ESIM-OFDM.
IV. P ROBABILIDADE DE E RRO DE B IT
Nesta seção será desenvolvida a expressão fechada de BEP
para a ESIM-OFDM, assumindo a presença de ruı́do AWGN e
não linearidade no PA do transmissor. Com base nos resultados
obtidos na seção anterior, a extensão do teorema de Bussgang
será utilizada para modelar as distorções não lineares ocasionadas pelo PA considerado. O teorema afirma que para um
PA modelado por uma função não linear sem memória cuja
entrada é um sinal Gaussiano complexo, de média nula, branco
e estacionário no sentido amplo, o sinal de saı́da do PA pode
ser expresso por:
spa (k) = ko s(k) + d(k),

(11)

em que d(k) é a distorção não linear no domı́nio do tempo
descorrelacionada de s(k), com variância σd2 , e ko é uma
constante. No domı́nio da frequência, (11) é reescrita como:
¯
s̄pa (k) = ko s̄(k) + d(k),
(12)
¯ são as DFTs de
para 1 ≤ k ≤ Ns , em que s̄pa (k), s̄(k) e d(k)
pa
s (k), s(k) e d(k), respectivamente. Pode ser demonstrado
¯ também é uma variável aleatória Gaussiana complexa
que d(k)
branca. Sendo assim, o PA pode ser visto como mais um canal
AWGN. Pode-se, dessa forma, reescrever o sinal recebido no
domı́nio da frequência, expresso em (1), como:
¯ + w̄(k).
s̃(k) = ko s̄(k) + d(k)
(13)
Logo, pode-se afirmar que cada par de subportadoras será
corrompido tanto pelo ruı́do AWGN como pela distorção não
linear, que como dito anteriormente, pode ser vista como um
segundo ruı́do AWGN. Note que até mesmo as subportadoras
inativas serão corrompidas pela distorção não linear. Isso
possibilita utilizar um estratégia semelhante à de [1] para se
obter a expressão de BEP levando em consideração os efeitos
das distorções não lineares. Como cada par de subportadoras
se comporta de forma independente, a BEP geral do sistemas
será dada através da análise de apenas uma par, sem perda de
generalidade.
Calcula-se a probabilidade condicional de se detectar corretamente a subportadora inativa do par, lembrando que a
subportadora ativa é determinada pela máxima potência do
par recebido. Então, define-se κ como sendo uma variável
que recebe 1 se a detecção for realizada corretamente, ou 0
caso contrário. Seja s̃ = x + jy a representação complexa
do sı́mbolo recebido na subportadora ativa de um dado par.
Assim, fazendo com que a região de detecção, em que κ = 1,
seja a superfı́cie delimitada pela circunferência de raio |s̃|
centrada em zero, a probabilidade de se detectar corretamente a
subportadora inativa no par, dado que s̃ foi recebido, será dada
pela integral de superfı́cie da distribuição Gaussiana sobre a
região de detecção, como se segue:
2
2
− a2 +b 2
Z √|s̃|2 Z √|s̃|2 −b2
e σw +σd
P (κ = 1|s̃) = √
√
2 dadb, (14)
2
− |s̃|2 − |s̃|2 −b2 π(σw + σd )
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fazendo uma mudança de variáveis para coordenadas polares
e utilizando alguns resultados de [9], obtém-se:
2
Z 2π Z √|s̃|2 − σ2r+σ2
e w d
P (κ = 1|s̃) =
rdrdφ
2 + σ2 )
π(σw
0
0
d
−

|s̃|2
2 +σ 2
σw
d

.

(15)

Define-se µ(l), como sendo o l-ésimo sı́mbolo da
constelação QAM. Dado que os sı́mbolos QAM são uniformemente distribuı́dos, a probabilidade de que µ(l) tenha
sido transmitido é a mesma para todo os M sı́mbolos. Dessa
forma, a função densidade de probabilidade (PDF, do inglês
Probability Density Function) de s̃ será dada pela média das
PDFs das distribuições Gaussianas, centradas em cada um dos
M sı́mbolos, dada por:
2
2
2
2
M
1 X e−[(x−<{ko µ(l)}) +(y−={ko µ(l)}) ]/(σd +σw )
,
ρ(s̃) =
2 + σ2 )
M
π(σw
d
l=1
(16)
em que <{µ(l)} e ={µ(l)} são as partes reais e imaginárias
de µ(l), respectivamente. Pode-se, assim, obter a probabilidade não condicional de se detectar corretamente o par de
subportadoras, como se segue:
Z ∞Z ∞
P (κ = 1) =
ρ(s̃)P (κ = 1|s̃)dxdy,

−∞

= 1−

−∞
M
X

1
2M

1

2

2

e− 2 ko |µ(l)|

2
/(σd2 +σw
)

. (17)

l=1

Logo, a probabilidade não condicional de haver erro na
detecção será dada pelo complemento de (17), dada por
1 − P (κ = 1), o que resulta:
P (κ = 0) =

M
1 X − 1 ko2 |µ(l)|2 /(σd2 +σw2 )
.
e 2
2M

(18)

l=1

Como mostrado em [1], a expressão de BEP para a ESIMOFDM é composta pela soma de duas contribuições: pela
BEP da porção de informação modulada nos ı́ndices das
subportadoras, equivalente a 1/(log2 (M ) + 1) dos bits enviados, que será denotada por PbIM , e pela BEP da porção
transmitida através da modulação QAM, representada por
PbQAM . Como uma detecção errada das subportadoras também
ocasiona erros na demodulação QAM, a porção PbQAM , além
do erro dos dados modulados nos sı́mbolos QAM, também terá
contribuição de PbIM . A informação modulada nos sı́mbolos
QAM equivale à fração de log2 (M )/(log2 (M ) + 1) de todos
os bits. Dessa forma, obtêm-se:
PbIM =

Probabilidade de Erro de Bit

= 1−e

M
X
2
2
2
1 2
1
e− 2 ko |µ(l)| /(σd +σw )
(log2 (M ) + 1)2M

(19)

log2 (M )
ΥQAM
log2 (M ) + 1
!
M
1 X − 1 ko2 |µ(l)|2 /(σd2 +σw2 )
2
× 1−
e
,
2M

(20)

l=1

PbQAM = PbIM +

l=1

em que ΥQAM é a expressão de BEP para a modulação QAM
na presença de AWGN, definida em [10]. Logo, para um
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Fig. 2. Curvas de BEP, teórica e simulada, versus SNR por bit para diferentes
ordens de modulação da técnica ESIM-OFDM.

cenário com distorção não linear e presença de ruı́do AWGN,
a expressão completa para a BEP do sistema ESIM-OFDM
pode ser escrita como:
PbESIM = PbIM + PbQAM .

(21)

V. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÕES
Através de simulações numéricas, os resultados desenvolvidos nas Seções III e IV são validados nesta seção. Com o
propósito de comparação, tanto a OFDM convencional como
a ESIM-OFDM são simuladas. Os transmissores possuem
um PA não linear do tipo soft-clipping [11], com limiar de
saturação Asat = 1. Para esse modelo de PA, expressões
fechadas para ko e σd2 são fornecidas em [8]. Considera-se um
canal AWGN. Além disso, é utilizado Ns = 512 e potência
de transmissão Ps = 0.5. As simulações foram realizadas
para várias ordens de modulação QAM. Os resultados foram
obtidos através de 2 × 104 iterações de Monte Carlo.
A Figura 2 mostra as curvas de BEP do sistema ESIMOFDM para diversas modulações. Para cada ordem de
modulação são plotadas duas curvas, a teórica, obtida através
de (21), e a resultante das simulações de Monte Carlo.
Percebe-se que as curvas teóricas e simuladas obtidas são
muito próximas. Isso valida o desenvolvimento teórico realizado, comprovando que a extensão do teorema de Bussgang
realmente pode ser utilizada para modelar as distorções não
lineares para essa técnica de IM. Através desse gráfico, já
é possı́vel se obter uma ideia da robustez do sistema no
cenário considerado. Percebe-se que apenas para uma ordem
de modulação alta, 256-QAM, a curva da BEP apresenta um
patamar de saturação. Para ordens mais baixas, a técnica se
comporta de forma semelhante a um cenário linear.
Uma forma justa de comparar o desempenho das técnicas de
modulação ESIM-OFDM e OFDM convencional é igualando
suas eficiências espectrais, fazendo com que ambas transmitam
com a mesma taxa de transferência. Isso se faz possı́vel
aplicando uma ordem de modulação QAM maior na ESIMOFDM. Para ser mais preciso, para que a igualdade aconteça,
se a OFDM convencional utilizar uma ordem de 2k , a ESIMOFDM requer uma ordem de 22k−1 , para k = 1, 2, . . . , n. A
Figura 3 mostra os resultados da comparação entre as curvas
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Fig. 3. Comparação das curvas de BEP entre OFDM e ESIM-OFDM para
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Fig. 4. CDF empı́rica dos picos de potência da OFDM e ESIM-OFDM, com
eficiências espectrais iguais.

de BEP das duas técnicas, para diferentes taxas de transmissão.
A robustez e a grande vantagem que a ESIM-OFDM obtém
sobre a OFDM em um cenário de não linearidade fica ainda
mais claro através dessa figura. Pode-se perceber que para uma
mesma taxa de transmissão, em altas SNRs, a ESIM-OFDM
obtém desempenho melhor que a OFDM, mesmo tendo uma
ordem de modulação mais alta. É possı́vel notar que para a
taxa de transmissão de 2048 bits/sı́mbolo, em torno de 12 dB,
a BEP da ESIM-OFDM ultrapassa o desempenho da OFDM e
continua diminuindo sem que haja saturação, enquanto que a
OFDM converge para um patamar próximo a 10−3 . Para SNRs
acima de 17 dB, a BEP da ESIM-OFDM com 128-QAM se
torna melhor até que a OFDM com 8-QAM, que possui taxa
de transmissão de apenas 1536 bits/sı́mbolo.
O motivo dessa forte imunidade às distorções não lineares
fica bem esclarecido quando se analisa a CDF (Cumulative
Distribution Function) empı́rica dos picos de potência do sinal
de entrada no PA, mostrada na Figura 4. É perceptı́vel a
grande distância entre as CDFs das duas técnicas. Pode ser
visto que a técnica ESIM-OFDM consegue obter uma redução
significativa dos picos de potência. Essa caracterı́stica é a
responsável por proporcionar a robustez do sistema a cenários
não lineares, oferecendo taxas de erro bem mais baixas que as

obtidas na OFDM convencional, sem a necessidade do uso de
altos valores de IBO. Além disso, esse comportamento faz com
que uma quantidade menor de energia seja utilizada, tornando
a técnica ideal para aplicações em dispositivos com restrições
de potência.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, foi realizada uma análise de desempenho da
técnica de modulação ESIM-OFDM, considerando os efeitos
introduzidos por um PA não linear em um canal AWGN. Para
a modelagem das distorções não lineares, uma caracterização
estatı́stica do sinal proveniente da técnica foi desenvolvida.
A partir das demonstrações realizadas, a expressão para a
BEP foi então calculada. Os resultados obtidos através de
simulações de Monte Carlo foram bastante consistentes, validando o desenvolvimento teórico realizado. Além do mais,
foi realizada uma comparação de desempenho entre a OFDM
convencional e a ESIM-OFDM. Para garantir justiça na
comparação, as eficiências espectrais das duas técnicas foram
igualadas. Mostrou-se que a ESIM-OFDM tem desempenho
de BEP bastante superior que a OFDM convencional, mesmo
para ordens de modulações mais altas, no cenário considerado.
Portanto, ficou claro que além de ser energeticamente mais
eficiente, a técnica é uma forte candidata para ser aplicada
em sistemas de comunicação com caracterı́sticas não lineares, proporcionando uma baixa taxa de erros para a mesma
eficiência espectral utilizada na técnica convencional. Em
trabalhos futuros, pretende-se generalizar o desenvolvimento
realizado para cenários mais complexos com desvanecimento
e redes cooperativas, assim como expandir as análises para
outras técnicas de IM.
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Seleção de Relay com Amplificadores de Potência
não Lineares em Sistemas OFDM Cooperativos
Syllas Rangel C. Magalhães e C. Alexandre Rolim Fernandes

Resumo— Este artigo apresenta duas novas técnicas de seleção
de relays em sistemas de comunicação cooperativos OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) com amplificadores
de potência (PAs, Power Amplifiers) não lineares, considerando
relays do tipo amplifica e encaminha (AF, Amplify-and-Forward).
O primeiro método proposto leva em conta a capacidade de
canal e a quantidade de subportadoras ativas por relay. Já a
segunda técnica proposta leva em conta, além da capacidade,
um parâmetro relacionado à quantidade de distorção não linear
inserida pelo PA. Resultados de simulações numéricas são apresentados para avaliar o desempenho das técnicas propostas.
Palavras-Chave— seleção de relays, comunicação cooperativa,
OFDM, PA não linear, capacidade.
Abstract— This paper presents two new relay selection techniques for cooperative OFDM communication systems with nonlinear PAs and considering AF protocol. The proposed techniques
are based on a classical per-subcarrier relay selection technique
that maximizes the channel capacity. The first proposed method
considers not only the channel capacity, but also the number
of active subcarrier per relay. The second proposed technique
takes into account, besides the channel capacity, a parameter
related to the amount of nonlinear distortion introduced by the
PA. Numerical simulation results are presented to validate the
performance of the proposed techniques.
Keywords— relay selection, cooperative communication,
OFDM, nonlinear PA, capacity.

I. I NTRODUÇ ÃO
Muitos sistemas de comunicação sem fio modernos têm
utilizado OFDM como técnica de transmissão multiportadora.
Tal uso se deve, principalmente, à eficiência espectral, baixa
complexidade de implementação e ao combate à seletividade
em frequência promovidos pela técnica [1]. No entanto, a
OFDM tem como uma de suas principais desvantagens a
introdução de picos de potência no sinal transmitido. Essa caracterı́stica indesejada pode fazer com que a amplitude do sinal
transmitido atinja o limiar de saturação dos amplificadores de
potência, causando distorções no sinal e, consequentemente,
prejudicando sua detecção [2].
Na literatura existem várias técnicas de redução de PAPR
(do inglês, Peak-to-Average Power Ratio), definida como a
razão entre a potência de pico e a potência média do sinal. Grande parte das técnicas existentes são baseadas em
modificações no sinal. Em [2], [3] são apresentadas diversas
técnicas de redução de PAPR.
Por outro lado, a diversidade cooperativa emergiu como uma
tecnologia promissora para sistemas de comunicação sem fio
devido à sua capacidade de explorar a diversidade espacial
Syllas Rangel C. Magalhães e C. Alexandre Rolim Fernandes, Departamento de Engenharia da Computação, Universidade Federal do Ceará, SobralCE, Brasil, E-mails: syllasrangel@alu.ufc.br, alexandrefernandes@ufc.br. C.
Alexandre Rolim Fernandes é parcialmente financiado pelo CNPq.

sem a necessidade de múltiplas antenas [1]. Os sistemas
cooperativos são capazes de emular um conjunto de antenas de
forma distribuı́da, permitindo que um ou mais nós parceiros
(relays) retransmitam a informação da fonte para o destino. Em
uma rede sem fio podem haver dezenas ou mesmo centenas de
relays, sendo, portanto, imprescindı́vel a adoção de uma boa
técnica de seleção de relay para o êxito na implementação de
uma rede cooperativa eficiente [4].
Diversos trabalhos tem considerado a seleção de relay em
sistemas cooperativos [4]-[10]. Em [5] e [6] é feita uma
revisão bibliográfica das técnicas de seleção de relay nesses
sistemas. Em [6] são discutidas as classificações das técnicas
de seleção, apresentando caracterı́sticas e funcionalidades de
cada esquema. Técnicas de seleção de relays do tipo AF são
tratadas em [4], em que algumas vantagens desses sistemas são
apresentadas e comprovadas através de resultados numéricos.
A seleção de relay em sistemas cooperativos OFDM também é
amplamente tratada na literatura. Em [7] duas novas estratégias
de seleção de relay são propostas, em que múltiplos relays do
tipo AF são considerados em um sistema cooperativo OFDM.
A primeira estratégia proposta por [7], chamada de RSM1, é baseada na seleção por subportadora, que considera o
“melhor” relay, baseado na PEP (do inglês, Pairwise Error
Probability), para cada subportadora. Já a segunda técnica
(RSM-2) foi baseada na seleção de apenas um relay. Foi
mostrado que o método baseado na seleção por subportadora
tem uma performance melhor que RMS-2. [8] e [9] também
analisam a seleção de relay por subportadora em sistemas
OFDM cooperativos. Em [9] é mostrado que a performance
de outage ótima é atingida quando o método de seleção por
subportadoras é utilizada.
Apesar de haver uma literatura extensa na área de seleção
de relay em sistemas OFDM, estas técnicas não levam em
conta o problema das distorções não lineares presente em
sistema OFDM. Ou seja, apesar de muitos trabalhos tratarem da seleção de relay, estes, em geral, não consideram a
influência dos picos de potência. Em [10] são propostos dois
esquemas de seleção de relays que levam em consideração a
PAPR, porém ambos os esquemas são baseadas na seleção de
todas as subportadoras de um relay, diferentemente do que é
considerado no presente trabalho.
Este trabalho propõe duas técnicas de seleção de relays,
baseadas na seleção por subportadora, que objetivam, não
somente a maximização da capacidade, mas também a redução
das distorções não lineares inseridas por PAs. A primeira
técnica proposta busca a redução do número máximo de
subportadoras ativas por um único relay, o que, de acordo com
[2], garantirá uma redução nas potências de pico. Já a segunda
técnica é baseada no resultado de [11], em que foi mostrado
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Fig. 1.

Modelo de sistema cooperativo OFDM-AF com múltiplos relays

que o desempenho de um sistema OFDM cooperativo AF só
é afetado de forma significativa por um PA não linear quando
a taxa de transmissão for maior que um certo parâmetro
que depende do modelo de PA utilizado. Este parâmetro
desempenha um papel semelhante à capacidade de um canal,
razão pela qual ele foi denominado em [11] de “Capacidade do
PA”. Na técnica aqui proposta o objetivo é reduzir a quantidade
de subportadoras em cada relay apenas para que a capacidade
do canal associada a cada relay esteja abaixo da “capacidade
do PA”. Ou seja, tenta-se distribuir as subportadoras entre os
relays de forma que as não linearidades introduzidas pelos PAs
possam ser desprezadas.
O restante do trabalho está organizado como segue. Seção
II apresenta detalhes do modelo de sistema considerado. A
Seção III introduz e detalha as técnicas de seleção de relays
propostas. Na Seção IV são mostrados os resultados das
simulações. E por fim, a Seção V traz as principais conclusões
do trabalho.
II. M ODELO DE S ISTEMA
A Figura 1 mostra um modelo simplificado do cenário utilizado neste trabalho. Considera-se um modelo de sistema de
comunicação OFDM cooperativo AF composto por uma fonte
(F), K relays em paralelo e um destino (D). Na primeira fase
de transmissão o nó fonte envia a informação para os K relays,
que por sua vez, na fase 2, retransmitem a informação para
o nó destino. Ainda durante a primeira fase de transmissão é
realizada uma seleção dos relays por subportadora.
Todo o processamento é concentrado na fonte, que possui
conhecimento de todos os parâmetros dos enlaces. Assume-se
que todos os nós são equipados com uma única antena operando em modo half-duplex e que os canais são independentes,
com desvanecimento do tipo Rayleigh seletivo em frequência.
Além disso, toda informação transmitida é modulada utilizando sı́mbolos M-QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
e todas as N subportadoras do nó fonte possuem a mesma
potência de transmissão Ps .
Assume-se uma transmissão downlink, em que a fonte é
uma estação base com PA de maior qualidade e os relays
são unidades móveis, com menos recursos de hardware e de
processamento. Faz-se então a consideração de que a fonte
possui PA linear e que os K relays possuem PA não linear.
Assim, o sinal recebido, no domı́nio da frequência, pela nésima subportadora do k-ésimo relay pode ser expresso por:
p
(SR)
(SR)
(SR)
Ps Xn + Nn,k ,
(1)
Yn,k = Hn,k
(SR)

identicamente distribuı́do (i.i.d.), com distribuição uniforme.
Em todas as variáveis acima, assume-se que n ∈ N =
{1, . . . , N }, sendo N o conjunto de todas as subportadoras
e que k ∈ K = {1, . . . , K}, sendo K o conjunto de todos os
relays.
Nos relays, considera-se que todas as subportadoras transmitem com a mesma potência Pr . Pode-se expressar o sinal
transmitido pela n-ésima subportadora do k-ésimo relay como:
(R)
(SR)
qn,k = gn,k Yn,k , em que gn,k é o ganho do relay e n ∈ Nk ,
assumindo Nk como o conjunto de todas as subportadoras
selecionadas para o relay k, com N1 ∪ N2 ∪ · · · ∪ NK = N e
N1 ∩N2 ∩· · ·∩NK = ∅. Para todo n do k-ésimo relay, tal que
n∈
/ Nk , temos gn,k = 0. Ou seja, apenas um dos relays irá
transmitir na n-ésima subportadora, de modo que os dados de
todas subportadoras cheguem ao destino. As subportadoras são
selecionadas de acordo com os critérios de seleção empregados
por um dos métodos descritos na Seção III.
Após o cálculo da transformada discreta de Fourier inversa
(Inverse Discrete Fourier Transform - IDFT) e a inserção
(R)
do prefixo cı́clico, o sinal qn,k foi amplificado por um PA,
modelado como uma função sem memória F (·) . Dessa forma,
(R)
o 
sinal amplificado
pode ser expresso como [1]: ũn0 ,k =

(R)

F q̃n0 ,k , para 1 ≤ n0 ≤ N +Mcp , em que Mcp é o tamanho
(R)

(R)

do prefixo cı́clico e q̃n0 ,k e ũn0 ,k são, respectivamente, o sinal
na entrada e na saı́da do amplificador de potência no domı́nio
do tempo.
O sinal no domı́nio da frequência recebido no destino, na
segunda fase da transmissão, pela n-ésima subportadora do
k-ésimo relay é dado por:
(RD)

Yn,k
(RD)

(R)

(RD) (R)

(RD)

= Hn,k un,k + Nn,k ,

(2)

(RD)

em que Hn,k , un,k e Nn,k são, respectivamente, a resposta
em frequência, o sinal transmitido no domı́nio da frequência
e o ruı́do aditivo do canal relay-destino.
III. T ÉCNICAS DE S ELEÇ ÃO DE R ELAYS
Nesta seção, inicialmente é apresentada uma técnica de
seleção de relays clássica, baseada na capacidade por portadora. Em seguida são apresentadas duas novas técnicas que,
além da capacidade dos canais sem fio, levam em consideração
as distorções introduzidas pelos PAs dos relays. As duas
técnicas propostas são baseadas na premissa de que quanto
menor o número de subportadoras ativas em um relay menor
será a potência do sinal transmitido e, consequentemente,
menor será a distorção causada pelos PAs [2].
Todas as técnicas estudadas a seguir pressupõem a
existência de um nó central com conhecimento perfeito de todos os canais envolvidos e que realiza as operações necessárias
à escolha das subportadoras que serão utilizadas por cada relay
na transmissão. O nó central será responsável por repassar
a informação relacionada à escolha das subportadoras para
todos os relays envolvidos na transmissão através de canais
de controle.

(SR)

em que Hn,k e Nn,k são, respectivamente, a resposta
em frequência e o ruı́do aditivo gaussiano branco (Additive
White Gaussian Noise - AWGN) do canal fonte-relay, Xn é
o sinal de informação transmitido, assumido independente e

A. Seleção por Subportadora Baseada em Capacidade
Neste método clássico de seleção é escolhido o melhor
relay, com objetivo da maximização da capacidade ou, equi-
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Fig. 2.

Diagrama de blocos da Técnica Proposta 1

valentemente, da razão sinal-ruı́do (SNR, do inglês Signalto-Noise Ratio) para cada subportadora [9]. Utilizando esta
técnica, em geral, múltiplos relays são selecionados (no
máximo N ), já que as subportadoras transmitidas devem ser
selecionadas de forma que a performance de outage ótima
seja atingida [9], com probabilidade de outage definida como:
Prob[Ctot < Cth ], em que Ctot é a capacidade total do sistema
e Cth é uma capacidade limiar. Para a n-ésima subportadora,
o critério de seleção é dado por:
Rsel (n) = arg max(SNRn,k ),

(3)

k∈K

em que Rsel (n) indica o relay selecionado para transmitir a nésima subportadora e SNRn,k é a SNR instantânea do enlace
fonte-relay-destino na subportadora n do k-ésimo relay que,
para o protocolo AF de ganho variável, é dada por [12]:
(SR)

SNRn,k =
(SR)

(RD)

SNRn,k SNRn,k
(SR)

(RD)

SNRn,k + SNRn,k

,

(4)

+1

entretanto, sem aumentar a probabilidade de interrupção. Assim, é mais provável que nenhum relay possua uma potência
de transmissão grande o suficiente para que as distorções não
lineares se tornem relevantes.
A TP1 é uma heurı́stica que visa resolver o problema posto
em (5). O funcionamento da TP1 é ilustrado na Figura 2.
A primeira etapa desta solução é a Técnica Convencional
(TC), em que os relays são selecionados de modo a obter a
maior capacidade global Ctot (desconsiderando a influência do
amplificador de potência). Caso a restrição de capacidade não
seja atendida ou todas as subportadoras estejam igualmente
distribuı́das entre os relays (Lmax = N/K) o algoritmo
proposto não fará mais nada, ou seja, ele alocará as portadoras
de acordo com a TC, buscando o arranjo que maximize Ctot .
Caso contrário, uma matriz de trocas será gerada. A matriz de
trocas Mn,i,j conterá a perda de capacidade para a troca da
n-ésima subportadora do i-ésimo relay para o j-ésimo relay,
assim, matematicamente temos:
(SRD)

(RD)

em que SNRn,k e SNRn,k são, respectivamente, as SNRs
instantâneas nos links fonte-relay e relay-destino. Uma vantagem desta técnica é a baixa complexidade computacional que,
no pior caso será O(N K). Ao longo do trabalho este método
será referido como “Técnica Convencional”.
B. Técnica Proposta 1
A primeira técnica proposta (Técnica Proposta 1 - TP1)
tem como objetivo principal a minimização da quantidade
de subportadoras transmitidas pelo relay que possui o maior
número de subportadoras ativas. Isto se deve ao fato de as
distorções não lineares introduzidas pelos PAs serem maiores
quando a potência é elevada [2]. Quando a potência é pequena,
as distorções não lineares se tornam desprezı́veis. Assim,
sendo Lmax a quantidade de subportadoras selecionadas no
relay com a maior quantidade de subportadoras ativas, o
objetivo da TP1 é minimizar Lmax , sem alterar a probabilidade
de outage do sistema. Dessa forma, o problema consiste em:
min(Lmax ),

(5)

sujeito a Ctot ≥ Cth , em que Cth é a capacidade limiar do
sistema e Ctot é a capacidade total, dada por [10]:
N
B X
Ctot =
log (1 + SNRn,k̂ )
(6)
2N n=1 2
em que k̂ representa o relay selecionado para transmitir a nésima subportadora, B é a largura de banda total do sistema e
SNRn,k̂ é dada por (4). O termo 1/2 em (6) é introduzido
devido ao compartilhamento do canal em 2 intervalos de
tempo. Dessa forma, se Lmax é minimizado, as subportadoras
estarão distribuı́das entre os relays de forma mais uniforme,

Mn,i,j = Cn,j
(SRD)

(SRD)

− Cn,i

(7)

(SRD)

em que Cn,i
e Cn,j
são, respectivamente, a capacidade
total instantânea da n-ésima subportadora quando o relay i é
selecionado e quando o relay j é selecionado, com i, j ∈ K.
Uma estratégia adotada para diminuir o tempo de processamento do algoritmo foi eliminar da matriz Mn,i,j todas as
possibilidades de troca para o relay Rmax (relay com Lmax
subportadoras selecionadas). Como o objetivo da técnica é
minimizar Lmax , nenhuma subportadora adicional deve ser
alocada para o relay Rmax . Assim, após a geração da matriz, o
algoritmo trocará iterativamente as subportadoras selecionadas
do relay com maior número de subportadoras ativas, de acordo
com os critérios:
̂ = arg min(Mn,Rmax ,j ),
(8)
j

n̂ = arg min(Mn,Rmax ,j ),
n

(9)

em que ̂ é o relay que passará a transmitir na subportadora
n̂, com n̂ ∈ NRmax , em que NRmax é o conjunto de todas
as subportadoras selecionadas para o relay Rmax e j ∈ K0 ,
em que K0 é o conjunto de todos os relays aptos a receber as
subportadoras de Rmax (relays que não foram eliminados da
matriz de trocas). A cada iteração, antes de realizar a troca,
é verificado se a mudança na capacidade do sistema quebra a
condição Ctot > Cth . Caso a capacidade total do sistema, após
a troca, passe a ser menor que a capacidade limiar, a mudança
não é feita e o algoritmo termina. Caso contrário, um novo
teste é realizado e dois novos caminhos podem ser tomados.
Caso a troca resulte em um relay com mais subportadoras
ativas que o relay Rmax , a mudança não é feita e todas as
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Fig. 3.

Diagrama de blocos da Técnica Proposta 2

possibilidades de troca para o relay escolhido são eliminadas.
Caso contrário, a alteração é feita e o elemento Mn̂,Rmax ,̂ é
eliminado da matriz de trocas. Após essa etapa, caso ainda
existam trocas a serem feitas, o relay Rmax é recalculado e
o algoritmo entra em loop até que alguma das condições de
parada sejam satisfeitas.
Devido às constantes buscas na matriz de trocas, esta
técnica apresenta complexidade computacional no pior caso
O(N 2 K 2 ), maior que na Técnica Convencional. Entretanto,
como será visto mais à frente, seu uso se justifica em cenários
com a presença de PAs não lineares devido a diminuição da
distorção não linear, inserida pelo PA, que a técnica promove.
Esta diminuição vem do fato de as subportadoras estarem
distribuı́das entre os relays de forma mais uniforme, sem afetar
a probabilidade de interrupção.
C. Técnica Proposta 2
Inspirado nos resultados obtidos em [11], esta subseção
propõe uma segunda heurı́stica para seleção de relays por
subportadora, chamada de Técnica Proposta 2 (TP2). Essa
técnica usa uma medida direta da quantidade de distorção não
linear introduzida pelo PA. Em [11] foi demonstrado que a
distorção não linear provinda do PA só afeta o desempenho
de um sistema OFDM cooperativo AF de forma significativa
quando Cth está acima de um certo parâmetro que depende
do modelo de PA. Este parâmetro desempenha um papel
semelhante à capacidade de um canal, razão pela qual ele foi
denominado em [11] de “Capacidade do PA”, e é definido da
seguinte forma:
N
B X
(P A)
(P A)
(D)
log (1 + |αk |2 Pk
/Pk )
(10)
Ck
=
2N n=1 2
(D)

em que αk e Pk são, respectivamente, a constante complexa
e a potência da distorção não linear introduzida pelo PA em
(P A)
cada relay. Pk
é a potência total na entrada do PA no relay
k, com k ∈ K. Para certos modelos de PA, existem expressões
(D)
(P A)
analı́ticas para αk e Pk [13]. Quanto maior Pk
, maior
(D)
(P A)
será Pk . Assim, de acordo com [11], se Ck
é menor que
Cth , então o sistema OFDM será afetada de forma significativa
pelo PA.
Baseado neste resultado, a TP2 tenta minimizar a quantidade
de relays cuja capacidade do PA é menor do que a capacidade
dos canais sem fio, visto que, para estes relays, o sistema
será limitado pelas distorções do PA [11]. Além disto, a
TP2 possui a restrição de não alterar a probabilidade de
interrupção. Ou seja, o objetivo da TP2 é reduzir a quantidade
de subportadoras ativas em cada relay apenas o suficiente

para que a influência do PA seja desprezı́vel, sem alterar a
probabilidade de interrupção.
Dessa forma, definindo como Q a quantidade de relays que
possuem a capacidade do PA menor que a capacidade do canal
sem fio, o problema a ser resolvido por esta técnica consiste
em:
min (Q)
(11)
sujeito a Ctot ≥ Cth , com a menor perda de capacidade
possı́vel e com o menor número de subportadoras ativas em
cada relay.
A Figura 3 mostra o diagrama de blocos da TP2. Assim
como na TP1 o primeiro passo desta solução é a TC, seguida
pelo teste inicial (Ctot < Cth ou subportadoras igualmente
distribuı́das?). Caso a resposta ao teste inicial seja sim, o
algoritmo não prossegue, caso contrário a matriz de trocas
é gerada de acordo com (7).
Após o cálculo da “capacidade” dos PAs de cada relay, é
calculada a capacidade total do canal sem fio para todos os
relays. Caso nenhum relay possua capacidade total maior que
a “capacidade” do seu PA o algoritmo para. Caso contrário,
é denominado Rmax o relay com a maior diferença entre
sua capacidade total e a “capacidade” do seu PA. As trocas
possı́veis para os relays que possuem a capacidade maior que
a de seus respectivos PAs são eliminadas da matriz de trocas.
Em seguida, é verificado qual troca oferece a menor perda de
capacidade. Caso não resulte em Ctot < Cth , a troca é feita e
o algoritmo entra em loop, como mostra o diagrama de blocos.
Caso contrário, o algoritmo termina.
Essa técnica, assim como a TP1, apresenta complexidade
computacional no pior caso O(N 2 K 2 ), já que ela também é
baseada em uma matriz de trocas, que deve ser constantemente
consultada durante as iterações. Entretanto, dado que Ctot 
Cth e que os relays não estão distribuı́dos igualmente, a
TP1 terá complexidade computacional no melhor caso igual a
Ω(N 2 K 2 ), porém, nessa situação, a TP2 apresenta complexidade computacional no melhor caso Ω(N K 2 ). Essa técnica
tem a vantagem de se adaptar com facilidade a diferentes
cenários, já que ela é baseada em uma medida direta da
quantidade de distorção não linear inserida pelo PA. Assim
a TP2 tende a dar resultados próximos do caso em que um
PA linear é utilizado e a Técnica Convencional é aplicada.
IV. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Nesta seção, resultados de simulações computacionais de
Monte Carlo são apresentados com o intuito de avaliar o
desempenho das técnicas propostas. Quando não indicado em
contrário de forma explicita, considera-se que o sistema é
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Fig. 4.
Comparação entre as SERs da Técnica Convencional, Técnica
Proposta 1 e Técnica Proposta 2 com o caso linear.

Fig. 5.
Comparação entre as SERs da Técnica Convencional, Técnica
Proposta 1 e Técnica Proposta 2 com o caso linear para Asat = 1.

simulado com canais seletivos em frequência sob desvanecimento do tipo Rayleigh de resposta ao impulso tamanho 4,
prefixo cı́clico de tamanho 3, modulação 16-QAM, N = 1024
subportadoras, K = 4 relays do tipo AF, posicionados entre
a fonte e o destino, com posição em relação a fonte iguais
a 0, 05, 0, 3, 0, 5 e 0, 95, respectivamente, considerando a
distância fonte-destino igual a 1, Ps = Pr = 0, 5 W e
Cth = 4. Além disso, considera-se que o PA nos relays
são representados pelo modelo soft-clipping [1] e que todos
possuem a mesma amplitude de saturação Asat = 1, 3 V. Foi
analisado o comportamento da taxa de erro de sı́mbolo (SER,
do inglês Symbol Error Rate) do sistema.
A Figura 4 mostra a SER em função da SNR para todas as
técnicas consideradas neste trabalho. Claramente, para o caso
em que o amplificador de potência não linear é adotado, a
técnica que forneceu melhores SERs foi a TP2. Isto se deve
ao fato de a TP2 objetivar reduzir o número de subportadoras
ativas em cada relay apenas o suficiente para que os efeitos
da não linearidade do PA sejam desprezı́veis, provocando
dessa forma uma menor perda na capacidade total do sistema.
Como pode ser observado, a TP2 obteve resultados muito
próximos do caso em que um PA linear é utilizado. Apesar de
a TP1 tender a equilibrar as potências entre todos os relays,
uma queda na capacidade total do sistema é experimentada,
ocasionando, dessa forma, um aumento na SER. Entretanto,
se comparada ao caso em que a TC é utilizada com PA não
linear, a TP1 consegue ganhos na SER para altas SNRs.
A Figura 5 mostra o comportamento da SER nos métodos
propostos para um menor valor de amplitude de saturação
dos PAs (Asat = 1 V). Como pode ser observado, a TP2
continua fornecendo as melhores SERs, entretanto, como neste
caso a quantidade de distorção não linear gerada pelo PA
será maior, a TP2 tende a se distanciar do caso em que o
PA linear é utilizado com a Técnica Convencional. Já a TP1
tende a fornecer SERs próximas as da TP2. Novamente, em
ambas as técnicas melhorias significativas são fornecidas em
comparação com a Técnica Convencional.
Vale mencionar que em todas as técnicas aqui discutidas
a probabilidade de outage não é afetada, já que as duas
técnicas propostas não permitem que se diminua a capacidade
do sistema para um valor abaixo de Cth .

Em ambas as técnicas foram obtidas melhorias significativas
na SER, em comparação com a TC. Particularmente, a TP2
se mostrou a mais eficiente, já que com esta técnica foi
possı́vel se obter SERs muito próximas do caso linear, sem
mudança na probabilidade de outage. Além disso, a TP2
oferece complexidade computacional menor ou igual a TP1.
Em trabalhos futuros, pretende-se realizar uma análise
teórica do impacto da TP2 na SER e comparar os métodos
aqui propostos com técnicas convencionais de redução de
PAPR. Além disto, pretende-se adaptar as ideias das técnicas
propostas para outros métodos de seleção de relay.

V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho foram propostas duas novas técnicas de
seleção de relay em sistemas OFDM cooperativos. As técnicas
aqui propostas objetivam reduzir os efeitos dos PAs não
lineares sem alterar a probabilidade de outage do sistema.
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Resource Allocation for OFDMA Systems
and Energy Harvesting Communications
in Multi-User Offline Scenarios
Jair A. de Carvalho∗ , Juno V. Saraiva∗ , F. Rafael M. Lima∗† , Tarcı́sio F. Maciel† and F. Rodrigo P. Cavalcanti†

Abstract— We formulate the resource allocation problem of
maximizing throughput in an OFDMA (Orthogonal Frequency
Division Multiple Access) downlink network where the BS (Base
Station) adapts the power allocation according to non-causal
(offline) knowledge of the harvested energy and channel state.
The offline case is important from a theoretical point of view
since it provides a bound on the performance of the online
problem (causal). Differently from previous work, that consider
a continuous relation between SNR (Signal-to-Noise Ratio) and
transmit data rate, we employ a discrete mapping that depends
on the required MCSs (Modulation and Code Schemes). Also, we
propose a heuristic algorithm that provides near-optimal results
and achieves a good complexity/performance trade-off.
Keywords— Resource Allocation, Rate Maximization, OFDMA,
MCS, Energy Harvesting, Heuristic.

I. I NTRODUCTION
Energy harvesting communications are powered by renewable energy sources and experiment an unlimited lifetime
[1]. However, such energy source presents a stochastic nature
since it depends on environmental conditions that determine
the amount of power available to perform transmissions.
Differently from communication devices that work with fixed
power supplies and have assurance of power availability,
EH (Energy Harvesting) devices save any unused energy in
a storage component such as a rechargeable battery. Then,
because batteries have finite storage capacity, we subject our
problem to the battery capacity constraints, that limit the
available power to the maximum value supported by the
battery. Moreover, we apply the energy consumption causality
constraints that limit the used energy to the quantity available
at the moment, despite the knowledge of future energy arrivals.
Both restrictions are known as energy harvesting constraints,
and are present in several works [1]–[4].
Many options of EH sources are available, for example:
solar radiation, natural wind, radio frequency waves, vibration
and thermal energy [1], [2]. Hence, in our study we considered
a BS powered by a photovoltaic system similar to [12].
Also, our EH model follows a first-order stationary Markov
chain, supported by studies on solar energy in [12]–[14]. The
main advantages of EH systems include long term operation
without stable power supplies, decreased need of cabling and
component replacements, and consequently smaller cost per
∗ Computer Engineering Department, Federal University of Ceará, Sobral, Brazil. E-mails: jair.alves.carvalho@gmail.com, juno vs@hotmail.com.
† Wireless Telecommunications Research Group (GTEL), Federal University
of Ceará, Fortaleza, Brazil. Emails: {rafaelm, maciel, rodrigo}@gtel.ufc.br.

project. All these features are present in EH communications,
and motivated the authors of this paper to investigate EH
scenarios related to wireless communications.
More specifically, our problem is in an offline setting,
that means previous knowledge of the EH profile and full
CSI (Channel State Information) at the BS. Even though
previous knowledge of channel gain and harvested energy is
very hard to obtain in practice, solutions for offline scenarios
serve as performance benchmarks to more realistic situations
and offer important insights on the development of solutions
to the online scenario, where energy arrivals and channel
gains are not known beforehand. Furthermore, RRA (Radio
Resource Allocation) appears as a fundamental functionality
in order to improve the use of the scarce radio resources when
network nodes are powered by energy harvesters [2], since the
main purpose of RRA consists in intelligently distribute the
available resources on the goal to satisfy requirements or to
optimize services. In this article we consider the RRA problem
of maximizing the system throughput, that is a typical and
important problem studied in the literature [1]–[4].
II. S TATE OF THE A RT AND C ONTRIBUTIONS
Generally, cooperative communications and relay networks
have been studied in literature, and specially in EH scenarios
[1], [8], [9]. The authors in [1] analyze a source, relay, destination network in offline (previous knowledge of EH profile)
and online (only casual information) situations, and propose
a solution for the online case through convex optimization.
The studies in [8], [9] present, respectively, optimal and
heuristic solutions for power allocation problems with relay
selection. Moreover, OFDMA systems and EH technology are
the main topics in [5], where the authors develop resource
allocation algorithms for a hybrid EH base station, powered
by fixed and renewable sources. Similarly, [6] introduces a
self-sustainable approach for OFDM receivers in the context
of green networks. Long-established studies in [2], [4] give the
foundations of rate maximization in EH systems, and more
recent work in [10], [11] consider cognitive radio networks
(CRNs) powered by energy harvesters, where [10] optimize
spectral efficiency and [11] focus on secrecy performance.
Finally, the paper in [7] investigates a promising trend in
wireless communications, that includes RF (Radio Frequency)
EH for mobile devices in cloud-based networks.
Though the aforementioned works provide relevant contributions, all these studies support the unrealistic assumption
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of continuous mapping between SNR and transmit data rate,
but, in real systems, the set of possible throughput values
is discrete and finite. Therefore, we implement a discrete
mapping through MCSs, where the achievable transmit rates
are determined by modulation levels and channel coding. Also,
unlike the authors in [1]–[11], who employ a continuous mapping due to the ease of using convex optimization methods,
our problem becomes entirely combinatorial with the use of
discrete MCSs, which increases the computational complexity
of the optimal solution. On the other hand, the papers in [1]–
[3] assume an EH profile with discrete values from a finite set.
However, empirical measurements in [12]–[14] demonstrate
that the harvested energy assume continuous values in practice.
Then, the study in [13] proposes the design of a quantizer in
order to work with discrete values of harvested energy. Such
quantization process is acceptable because some harvesters
collect an approximately constant amount of energy throughout the time [13], what justifies the use of low order quantizers.
Since our problem is combinatorial, we prefer to enhance
diversity by adopting an EH model that accepts continuous
values over a finite range, thus, providing a more precise model
because other approaches are prone to quantization error.
Lastly, as far we know, the problem of rate maximization for
multi-carrier and multi-user systems in EH communications
with discrete MCSs has not been studied in literature, so, we
present a heuristic algorithm to tackle the problem in offline
scenarios and evaluate performance of the proposed solution.
Hence, our contributions can be summarized to:
•
•
•

Mathematical formulation of resource allocation problem
with realistic model for link adaptation (discrete MCSs);
More precise EH model based on Markov processes with
states represented by continuous intervals;
Heuristic solution (offline case) that provides close-tooptimal results at low computational cost.
III. S YSTEM M ODELING

Our scenario consists of a BS located in the center of a
circular cell of radius R that transmits to J users. Moreover,
the system has a total of N OFDM subcarriers, and allows M
possible MCS levels per subcarrier. In our problem, information is transfered through T transmission time intervals (TTIs),
and for each TTI the BS harvest Hi units of energy, where i
represents the i-th TTI. Assuming that γm is the needed SNR
to achieve the m-th MCS level, and that αi,n,j denotes the
channel gain between subcarrier n and user j for the i-th TTI,
we define
σ 2 γm
,
(1)
pri,n,j,m =
αi,n,j
as the required power to user j transmit in the subcarrier n
at the TTI i with the MCS m. Also, note that σ 2 is the noise
power at the receiver in the bandwidth of a subcarrier. Other
important variables are the maximum energy storage capacity
of the battery, Bmax , and the transmit data rate of the mth MCS level, rm , necessary to define the discrete mapping
γm ←→ rm for the link adaptation, where γm < γm+1 and
rm < rm+1 .

On the matter of harvest dynamics we consider a Markov
model for solar radiation, and according to [13], [14], we
can assume a first-order stationary Markov chain. Basically,
stationarity means that the states and transition probabilities
do not vary over time. By first-order process we mean that the
current state is the only and direct cause of the next one. These
assumptions simplify the model, since we have a memoryless
system with only one matrix of transition probabilities that
works for any instant in time. This is not the case for wind
energy [13], that needs a generalized Markov model.
Firstly, let S be the number of states in our model, and
P the square matrix of transition probabilities of order S.
Then, we define Pl,k as the probability of transition from
state l to state k. We also define the vector v = [v1 , . . . , vS ]
where vk represents the probability of finding the system in
state k after a large number of transitions, which is called
marginal probability. Finally, following a model similar to
[14], the harvested energy Hi is a random number from
an uniform distribution belonging to a continuous interval
[(k − 1)(Hmax /S), k(Hmax /S)] for k = 1, . . . , S, where
Hmax is the maximum energy that can be harvested, and each
interval represents the S possible states of the Markov chain.
This representation of states as continuous intervals simulates
the actual behavior of the harvested energy, that presents a
continuous nature in practice, thus, being an improvement over
the studies in [1]–[3] that consider discrete values of energy.
IV. P ROBLEM F ORMULATION AND O PTIMAL S OLUTION
Before showing the problem formulation, we define xi,n,j,m
as the binary decision variable that assumes 1 when subcarrier n with MCS m is assigned to user j at the i-th
TTI. Furthermore, our goal is to determine pai,n , that is the
allocated power to subcarrier n at interval i, and the subcarrier
assignment n ←→ j, with T = {1, . . . , T }, N = {1, . . . , N },
J = {1, . . . , J}, and M = {1, . . . , M } being the set of all
TTIs, subcarriers, users, and MCS levels, respectively, where
i ∈ T , n ∈ N , j ∈ J and m ∈ M. The total data rate from
T transmission time intervals is given by
rtotal =

T X
N X
J X
M
X

rm xi,n,j,m .

(2)

i=1 n=1 j=1 m=1

Since, for a certain TTI i, a subcarrier n can assume only
one MCS m and be assigned to a single user j, we write this
restriction as
J X
M
X
xi,n,j,m = 1, ∀i, ∀n.
(3)
j=1 m=1

Once we determined a feasible configuration for xi,n,j,m ,
the allocated power to subcarrier n at TTI i can be written as
pai,n =

J X
M
X

pri,n,j,m xi,n,j,m , ∀i, ∀n,

(4)

j=1 m=1

and we can finally define the energy consumption causality
constraints given by
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t X
N
X
i=1 n=1

pai,n ≤

t
1X
Hi , t = 1, . . . , T.
τ i=1

(5)
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The constraints in equation (5) mean that the BS cannot
use energy packets which are yet to arrive, and that the
used transmit power at TTI t cannot exceed the harvested
power until that TTI. The constant τ consists in a factor to
convert energy in/from power, i.e., the corresponding energy
is obtained by multiplying τ by the power. Lastly, we need
to consider that the harvested energy is being stored in the
battery, and that a remaining amount of energy is always left
over. In many situations, a considerable quantity of energy will
be saved for next transmissions, and the next energy packet
added to this saving can exceed the battery capacity. In order
to assure that energy will not be wasted we define
t+1
X
i=1

Hi − τ

t X
N
X

pai,n ≤ Bmax , t = 1, . . . , T − 1,

(6)

i=1 n=1

as the battery capacity constraints. Now, we have to maximize
the system throughput by solving the optimization problem:
max
x

T X
N X
J X
M
X

rm xi,n,j,m ,

(7)

i=1 n=1 j=1 m=1

subject to
Equations (3), (4), (5) and (6),

(8a)

xi,n,j,m ∈ {0, 1}, ∀i, ∀n, ∀j, ∀m.

(8b)

The problem described above is an ILP (Integer Linear
Programming) mathematical optimization, that in general is
a NP-hard problem. Algorithms based on BB (Branch and
Bound) methods provide optimal results at the cost of high
computational complexity, specially when the number of
constraints and variables is increased. Hence, we obtained
the optimal solution through the IBM ILOG CPLEX solver
[15]. Due to the high computational complexity to obtain
the optimal solution, we propose in the next section a lowcomplexity algorithm to solve the problem.
V. H EURISTIC S OLUTION
A classical and optimal bit loading algorithm for point-topoint links with deterministic power supply is the HH (Hughes
Hartogs) solution [16]. The main idea of this algorithm is to
raise the MCS level of the subcarriers that need less power
to reach the next level. This procedure is repeated in iterative
manner while there is available transmit power or until all
subcarriers achieve the maximum MCS level. Naturally, the
HH algorithm could not be applied in a EH system since using
all the available power on the battery at TTI i, represented
by bi , is not the best option. In this section, we propose a
solution that limits to li the maximum used power per TTI i.
And instead of starting to load the subcarriers that require the
least power, the heuristic begins loading the subcarriers with
smaller cost per bit, defined by ci,n,m . Firstly, we calculate
pri,n,j,m using its definition in equation (1), and in the next
a
step we determine an initial power allocation qi,n
by taking
the minimum required power of the last MCS level among all
users. Consequently, we obtain an initial subcarrier assignment
ui,n , and define psi,n,m as the required power for the users
selected in this assignment.

Algorithm 1 HH-Based Heuristic Power Allocation
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:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:

Calculate pri,n,j,m using equation (1)
a = min(pr
qi,n
i,n,j,M : ∀j ∈ J ), ∀i, ∀n
ui,n = argmin(pri,n,j,M : ∀j ∈ J ), ∀i, ∀n
psi,n,m = pri,n,j,m , ∀i, ∀n, ∀m, for j = ui,n
for i ← 1 to T do
for n ← 1 to N do
m=M
PN
a > 1
a
while qi,n
k=1 qi,k do
N
m=m−1
a = ps
qi,n
i,n,m
end while
λi,n = m
end for
end for
P
a
qi = N
n=1 qi,n , ∀i
AdjustReq(q, λ, ps , q a )
∆rm−1 = rm − rm−1 , for m = 2, . . . , M
∆psi,n,m−1 = psi,n,m − psi,n,m−1 , ∀i, ∀n, for m = 2, . . . , M
ci,n,m = ∆psi,n,m /∆rm , ∀i, ∀n, for m = 1, . . . , M − 1
ci,n,M = ∞, ∀i, ∀n
∆psi,n,M = ∞, ∀i, ∀n
b1 = h1 + b0
pai,n = 0, ∀i, ∀n
λi,n = 1, ∀i, ∀n
λi,1 = 0, ∀i
for i ← 1 to T do
di = 0
if i < T thenP
PT
PT
di = (bi T
t=i+1 ht )/
t=i qt
t=i+1 qt − qi
if di < 0 then di = 0
end if
if hi+1 + di > bmax then di = bmax − hi+1
end if
end if
li = bi − di spow = 0 p = 0 n = 1
while spow < li do
pai,n = pai,n + p
λi,n = λi,n + 1
n = argmin(ci,k,1 : ∀k ∈ N )
p = ∆psi,n,1
ci,n,m = ci,n,m+1 , for m = 1, . . . , M − 1
∆psi,n,m = ∆psi,n,m+1 , for m = 1, . . . , M − 1
spow = spow + p
end while
if i < T then
P
a
f = (hi+1 + bi − N
k=1 pi,k ) − bmax
if f > 0 and spow < bi then pai,n = pai,n + p
λi,n = λi,n + 1
else if f > 0 then aux = hi+1 + bi − bmax
AdjustPA(λ, u, pa , pr , i, aux)
end if
P
a
bi+1 = hi+1 + bi − N
n=1 pi,n
end if
end for P
PN
rtotal = T
i=1
n=1 rm , for m = λi,n

The for loop from lines 5 to 14 decreases the MCS level
of a subcarrier n until its power becomes smaller than the
average over all subcarriers in TTI i. Then, the resulting
MCS is stored in λi,n , and after the loop ends we calculate
qi , that is the total power requirement for each TTI. In line
16 we call the procedure AdjustReq, that reduces the MCS
level in overloaded carriers until the power requirement qi
gets smaller than the average over all transmissions. This
procedure is shown in Algorithm 2. These adjustments give a
more accurate estimation of the power to be used in practice,
because it is not worthy to spend resources in subcarriers
that require much power to achieve a higher modulation level.
Alternatively, we prefer to save power for subcarriers that, in
future transmissions, will experience more favorable channel
conditions. Continuing Algorithm 1, we compute the data rate
increase ∆rm and the incremental power matrix ∆psi,n,m in

325
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Algorithm 2 Adjust Requirement

Algorithm 3 Adjust Power Allocation

1: procedure AdjustReq(q, λ, ps , q a )
2:
for i ← 1 to T doP
T
3:
while qi > T1
t=1 qt do
a : ∀k ∈ N )
4:
n = argmax(qi,k
5:
m = λi,n − 1
a = ps
6:
qi,n
i,n,m
7:
λi,n = m
PN
a
8:
qi = n=1 qi,n
9:
end while
10:
end for
11: end procedure

1: procedure AdjustPA(λ, u, pa , pr , i, aux)
2:
gn = sortdesc(αi,n,j : ∀j ∈ J ), ∀n, where gn = {gn,j : ∀j}
3:
wn = argsortdesc(αi,n,j : ∀j ∈ J ), ∀n, wn = {wn,j : ∀j}
4:
f =1
5:
while f > 0 do
6:
n = argmax(gk,2 : ∀k ∈ N )
7:
m = λi,n
8:
j = wn,2
9:
ui,n = j
10:
pai,n = pri,n,j,m
11:
wn,j = wn,j+1 , for j = 2, . . . , J − 1
12:
gn,j = gn,j+1 , for j = 2, . . . , J − 1
13:
gn,J = 0
P
a
14:
f = aux − N
n=1 pi,n
15:
end while
16: end procedure

order to determine the efficiency ratio ci,n,m , that measures the
cost per bit for each MCS leap. Since the rate increase ∆rm is
not uniform as m grows, the first subcarriers to be loaded are
chosen by evaluating ci,n,m , which is an improvement over
performing a selection through ∆psi,n,m as the HH algorithm
proposes [16]. Moreover, we set the last increment in ci,n,M
and ∆psi,n,M to infinity for indicating that the final MCS level
has been reached. Then, in line 21 we initialize the power
allocation pai,n to zero, and define the value of b1 (available
power at TTI 1) as the sum between h1 (available power at
TTI 1 resulting from the conversion to power of the harvested
energy H1 ) and b0 (the initial power at the battery). Next, the
MCSs λi,n are set to one except for λi,1 , that is set to zero
because it always starts incremented by 1 in line 35.
Furthermore, we finally run the for loop from lines 23 to
51, that calculates for every i < T the power decrease di
applied to bi in order to compute the power limit li to be
spent on the i-th TTI. The calculation of di in line 26 is an
intuitive result, since the greater the available power bi and
the requirements for other transmissions (qt for t > i) are,
the greater is the decrease applied to bi and lower will be
li . On the other hand, the bigger the requirement qi and the
available power for future transmissions (ht for t > i) are, the
smaller is the value of di and higher will be li . In fact, the
expression in line 26 is the solution of equation (bi − di )/qi =
(hi+1 + di − di+1 )/qi+1 = · · · = (hT + dT −1 )/qT for di . This
equation means that the ratio between available power and
required power must be the same for each TTI, thus, applying
the principle of reserving more power to the TTI that needs
it the most. The condition in line 27 is necessary to enforce
the energy consumption causality constraints, because when
di < 0, this would mean to take power from energy packets
still not accessible. And the extra condition in line 29 adjusts
di to prevent the violation of the battery capacity constraints.
Thereafter, the while loop from lines 33 to 41 applies
the HH-based method described previously in the beginning
of this section, and obtains the power allocation pai,n for
TTI i and the corresponding MCSs λi,n . Nevertheless, we
need to calculate f , that represents the battery overflow in
case the current power allocation is enforced. This becomes
necessary because the power increase p is discrete, and the
sum of the allocated power never equals li . If the overflow
f > 0 and the power sum spow does not exceed what is
available in the battery, we employ the last power increment
p chosen previously. This ensures that f ≤ 0 because of the
condition in line 29, as spow surpasses li guarantees that the
battery power limit bmax will be observed. Our final option

to eliminate the overflow is to call the procedure AdjustPA,
that gradually increases the power consumption by changing
the user to subcarrier assignment stored in ui,n . Since the
achieved MCS is kept the same when changing users, this
procedure has the disadvantage of raising the consumed power
without improving the data rate. However, this is necessary to
always comply with the restrictions in equation (6). This raise
in power is gradual because we choose the users with greater
gains in the second column of gn,j (the first column contains
values already selected). Given large enough values for N
and J the loop in procedure AdjustPA is guaranteed to finish
and the problem constraints are imposed. This procedure is
presented in Algorithm 3, where sortdesc is a function that
returns a vector sorted in descending order and argsortdesc
returns the indices corresponding to the sorted values. Lastly,
the battery level is updated in line 49 by adding the remaining
amount to the next harvested value, and after the for loop ends
the total data rate is computed in line 52.
VI. S IMULATION R ESULTS
On the goal to compare optimal and heuristic solutions, we
performed simulations of the proposed model with M = 16, N
= 15, J = 10, and T = 3 to 12. Our choice to vary T is justified
by the fact that decisions related to power saving become
more difficult as T increases. The results were obtained by
running 3,000 instances for each set AT = {T, N, J, M },
counting to a total of 30,000 instances analyzed. The mapping
through MCSs is D = {(γ,r): (0,0), (0.3,25), (0.4,39), (0.6,63),
(0.9,101), (1.4,147), (2.1,197), (3.5,248), (5.1,321), (7.8,404),
(12.3,458), (19.1,558), (28.8,655), (42.7,759), (79.4,859),
(109.6,933)}, with r in bps. Other important constants were
defined as hmax = 112 mW, bmax = 208 mW, σ 2 = 4.74
× 10−16 W, with αi,n,j ranging from 10−8 to 10−10 . Also,
the number of states of our Markov model is S = 7, with
each state being an interval of length 16 mW. Initially, the
simulation distributes uniformly J = 10 users inside a circular
area of radius R = 467 m, and establishes a minimal distance
of 70 m between user and BS in order to avoid near-field
effects. Then, we define the Markov chain initial state k
based on the marginal probabilities in v, and determine the
succession of states using the transition probabilities Pl,k for
obtaining all the values of hi . After that, we build the matrices
necessary to specify the ILP described in section IV, and
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Fig. 1. Average data rate versus number of TTIs, for M = 16, N = 15,
J = 10, T = 3 to 12, hmax = 112 mW, bmax = 208 mW, and S = 7.

Fig. 2. Average rate difference versus number of TTIs, for M = 16, N = 15,
J = 10, T = 3 to 12, hmax = 112 mW, bmax = 208 mW, and S = 7.

solve the optimization problem through the CPLEX solver,
that returns the values of xi,n,j,m . The total throughput of
the system is calculated according to equation (2). The suboptimal solution is obtained next by running Algorithm 1, and
by applying HH algorithm we obtain a result denoted as naive
solution. Figure 1 shows the results for ten different values
of T , where the performance metric is the average data rate
over all the 3,000 instances evaluated by each solution. And
as T increases the difference between optimal and heuristic
grows, since the error of estimating qi in procedure AdjustReq
is greater as T becomes larger. However, our results remain
very close to optimal as the plot indicates. In fact, the average
difference between optimal and heuristic solutions exceeds 1
kbps only for T = 12, as indicated by Figure 2. The best
results are obtained for T = 3, with average difference of
just 110 bps. The naive solution (HH) has poor performance
when compared to optimal solution, as Figure 2 shows that the
difference for T = 12 is greater than 3.5 kbps. Furthermore,
the complexity/performance gain is high, since for T = 8 the
average execution time of a single scenario is 1338 ms for
optimal solution, and only 16.7 ms for heuristic, that is 80
times faster in this case. All these results were obtained from
a Windows 10 computer with a 2.4 GHz core i7 intel processor
using the software CPLEX.
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Bernoulli-Gaussian Distribution with Memory as a
Model for Power Line Communication Noise
Victor Fernandes, Weiler A. Finamore, Moisés V. Ribeiro, Ninoslav Marina, and Jovan Karamachoski

Abstract— The adoption of Additive Bernoulli-Gaussian Noise
(ABGN) as an additive noise model for Power Line Communication (PLC) systems is the subject of this paper. ABGN is a
model that for a fraction of time is a low power noise and for the
remaining time is a high power (impulsive) noise. In this context,
we investigate the usefulness of the ABGN as a model for the
additive noise in PLC systems, using samples of noise registered
during a measurement campaign. A general procedure to ﬁnd the
model parameters, namely, the noise power and the impulsiveness
factor is presented. A strategy to assess the noise memory, using
LDPC codes, is also examined and we came to the conclusion that
ABGN with memory is a consistent model that can be used as for
the evaluation of the noise effect on the digital communication
over PLC channel even when the PLC system uses the memorydependent (i.e. error control codes) consistency that do not hold
when using the (memoryless) ABGN model.
Keywords— power line communication, power line noise model,
Bernoulli-Gaussian noise, noise with memory, impulsive noise

I. I NTRODUCTION
The Power Line Communication (PLC) channel is perturbed
by noise which is commonly considered to be a stochastic
process. For a given percentage of the time it is in an impulsive
state (high or “strong” noise power) and for the remaining time
is on the background state (low or “weak” noise power). The
characterization of the noise perturbing PLC channel (hereafter
called PLC noise) has been the subject of studies and some
models have been proposed in order to mimic the measured
PLC noise behavior without the need to realize a measure
campaign [1]–[3]. A widely accepted model is the Middleton
Class A, which assumes that the noise impulsiveness level is
classiﬁed in an inﬁnite number of states [4]. As shown in [5],
the Two-state, Middleton Class A model can be as good as the
general Middleton Class A, agreeing with the fact that a twostate model offers a good balancing between the usefulness
and simplicity.
By reviewing the literature, we note that the Middleton
Class A model was not evaluated when memory-dependent
tool is taken into account. This is an important issue because
the noise model must be able to capture the behavior of PLC
noise when error control code is used. Moreover, it would be
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very useful to come up with a as simple as possible models
of PLC noise, similar to the additive white Gaussian noise
(AWGN) model.
In this regard, we introduce the deﬁnition of a simple and
useful mathematical model for the noise perturbing the data
transmission over PLC channel that would be a helpful tool.
With this goal in mind, an investigation of the usefulness of
what we call additive Bernoulli-Gaussian noise (ABGN) as a
model for the noise perturbing the digital communication over
PLC channel is discussed. The ABGN is a discrete-time and
memoryless model that is equivalent to the continuous-time
Two-state, Middleton Class A model. Moreover, a comparison
performance analysis of the digital communication system
when the transmission is perturbed by the measured noise and
by the noise generated according to ABGN model is discussed.
Due to the limitation of ABGN model to handle memorysensitive procedures, we propose a more sophisticated model,
which takes into account the memory that is intrinsic to the
nature of the PLC noise. This model is so-called ABGN with
memory (ABGNM) and it is suitable for PLC systems that
make use of any memory-dependent tool (e.g., error control
codes).
Based on the presented analyses, we came up to the
conclusion that the ABGN model is a good model for the
PLC noise when the digital communication system does not
use any memory-sensitive procedure. However, it does not
mimic the system performance with measured noise when it
has memory, which is a similar behavior of Middleton Class A
model. Finally, we show that the ABGNM model can mimic
the measured PLC noise, resulting in a similar performance
for both measured and synthetic noises even when the digital
communication system has any memory-dependent tool (e.g.,
error control codes).
II. C OMMUNICATION S YSTEM M ODEL
A digital communication system in which a modulated
signal is transmitted through a medium is, in its simplest
form, modeled by a channel, where the input signal at the
receiver is y(t) = s(t) + w(t). This corresponds to modeling
a transmission medium by the channel in which s(t) is the
channel input (modulated signal), w(t) represents the noise
perturbing the transmission, and y(t) is the channel output. In
this section, we focus on a digital communication system with
a binary phase shift keying (BPSK) modulator, transmitting a
string of bits, which its ith bit is represented by {ui } (i ∈ Z
and ui ∈ {0, 1}). The modulated signal is expressed by
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s(t) =

∞


(1 − 2ui )p(t − iT ) cos 2πfc t,

i=−∞

(1)
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in which the formatting pulse is p(t) with energy equal to one,
T is the signaling interval, and fc is the modulating frequency.
A. White Gaussian Noise
The channel output (receiver input) y(t) = s(t) + w(t),
representing the input signal added to the noise, is the observation that will be used by the receiver to estimate the
information that has been sent. The noise perturbing the digital
communication is, in many situations, modeled as a zero
mean stochastic process W (t) with power spectral density
SW (f ) = N0 /2, rendering a value (at the decider input)
with variance σ02 = N0 /2. This is the simple AWGN(σ02 )
model which have been extensively used to model different
communication channels. The energy-per-bit Eb at the receiver
input and the ratio Eb /N0 , of the energy-per-bit and the noise
parameter (a parameter of interest to characterize the state of
the system), can be easily calculated from (1).
In such digital communication systems, assuming perfect
synchronization, the continuous signal y(t) is processed by
the receiver as follows:
yo (t) = y(t)2 cos 2πfc t
r(t) = yo (t) ∗ p(T − t)
r(t) = ([s(t) + w(t)]2 cos 2πfc t) ∗ p(T − t)
∞

r(t) =
(1 − 2ui )q(t − iT ) + 2w(t) cos 2πfc t ∗ p(T − t)
i=−∞

rn = r(t)|t=nT
∞

=
(1 − 2un )δn−i + wn .

B. Bernoulli-Gaussian Noise
The ABGN is a discrete-time and memoryless model that is
equivalent to the continuous-time Two-state Middleton Class A
model. In this model, besides the background noise power,
characterized by N0 , two other parameters: α (which characterizes how much stronger than the background noise the
impulsive noise is) and p (which characterizes the percentage
of time that only background noise is present) are used when
specifying the ABGN(N0 , p, α) model.
A digital communication system in which a modulated
signal is transmitted over a PLC channel is, in its simplest
form, modeled as having the signal s(t), at the channel input
and yP LC (t) = s(t) + wP LC (t) is the channel output, where
wP LC (t) is the PLC additive noise.
As discussed in [7], the received and ﬁltered PLC noise
can be modeled as a stochastic process V (t). At the receiver
end (at the input of the decider), at a given time instant t1 ,
V (t1 ) can be a zero mean “weak” Gaussian rv with variance
σ02 and, at a distinct time instant t2 , V (t2 ) can be a zero mean
“strong” Gaussian rv with variance σ12 = α2 σ02 , (α > 1).
V (t1 ) and V (t2 ) are independent rvs. The noise component
sequence {Vn }, which can be modeled as an ABGN(σ02 , p, α),
is deﬁned as follows [8]:
Deﬁnition # 1 (ABGN(σ02 , p, α)): Let {Un } be the nth
sample of a sequence of Bernoulli rv with P[Un = 1] = p
(and, of course, P[Un = 0] = 1 − p) and {Wn } be a sequence
of i.i.d. Gaussian rv with zero mean and variance σ02 . The
sequence of rvs, {Vn }, with the nth sample given by

(2)

Vn = Un Wn + α(1 − Un )Wn ,

i=−∞

where ∗ denotes linear convolution, p(t) ∗ p(−t) = q(t)
fulﬁll the 1st criterion of Nyquist for having free intersymbol
interference, δn is the impulse sequence, and wn is the nth
discrete-time noise sample. Note that zn = 1 − 2un + wn is
mapped by a decider into a sequence u
n = (1−sgn(zn ))/2, in
which sgn(zn ) = −1, if zn < 0 and sgn(zn ) = 1, otherwise.
If the noise is absent, then the probability of having the random
n , which model the sent and received
variables (rvs) Un and U
n = Un ] = 1.
bits taking the same value, would be P[U
The noise component wn is, however, always present and
the performance of this digital communication system
(and all digital communication systems transmitting over a
transmission medium modeled as an AWGN channel, for that
matter) is analyzed by examining the plot with the horizontal
n = Un ],
and vertical axis labeled by Eb /N0 and Pe = P[U
respectively, the latter being the probability of error between
the bits delivered to the destination and the transmitted ones.
If we assume that the noise component sequence {wn }
is modeled as a sequence of independent and identically
distributed (i.i.d.) zero mean Gaussian rvs with variance σ02 =
N0 /2, then the probability of error expression in this situation,
as it is widely known, is
 
Eb
,
(3)
Pe = Q
σ02
where Q(x) 

√1
2π

∞
x

2

e−t

/2

dt.

in which α > 1, is an

ABGN(σ02 , p, α).

(4)



Every sample Vn = αWn corresponding to Un = 0, is
called a strong variance noise component of the ABGN. These
samples are, zero mean, Gaussian rvs with variance α2 σ02 . The
remaining samples Vn = Wn , corresponding to Un = 1, are
Gaussian rvs with zero mean and variance σ02 referred to as
background noise components. The variance of the ABGN,
which models the PLC noise is thus
σ 2 = pσ02 + (1 − p)α2 σ02 .

(5)

Let us now consider that a string of bits has been transmitted
over a PLC system and the signal delivered to the receiver is
a BPSK modulated signal with energy per bit equal to Eb .
We are interested in the performance of the power line digital
digital communication system which transmits bits through a
binary input channel (with input x ∈ {+1, −1}) perturbed by
noise components modeled as ABGN(σ02 , α, p). At the input
of the decider there will be a signal y = x + V , which is
modeled as the sum of x and a zero mean Gaussian rv V
which, with probability p has variance σ02 and, with probability
1 − p has variance α2 σ02 . The probability of error in the PLC
system as a function of Eb /N0 , is given by the well known
expression [7]


 
Eb
Eb
α,p
+ (1 − p)Q
.
(6)
Pe = pQ
σ02
α2 σ02
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The plot of Pe2.7,0.76 versus Eb /N0 (green line), is depicted
in Fig. 1 together with two other probability of error curves:
Pe versus Eb /N0 for p = 1 (σ = σ0 ) and Pe versus Eb /N0 for
p = 0 (σ = ασ0 ). In the same ﬁgure we present, from results
obtained in our simulations, the curve of bit error rate (BER)
versus Eb /N0 for a digital communication system impaired
by ABGN(σ02 , 0.76, 2.7).
100

10

Pe (p = 1)
Pe (p = 0)
Pe (p = 0.76, α = 2.7)
BER measured

-1

Deﬁnition # 2 (ABGNM(σ02 , p, α, L)): Let {Un } be the
n sample of a sequence of Bernoulli rvs with P[Un = 1] =
1 − P[Un = 0] = p and {Wn } be a sequence of i.i.d. Gaussian
rvs with zero mean and variance σ02 and L ∈ Z+ . Then, the
sequence of rvs, {Z }, with the th sample given by
th

Z = Un W + α(1 − Un )W ,

in which α > 1,  = nL + j, n ∈ Z+ , and j ∈ Z+
(0 ≤ j ≤ L − 1), is an ABGNM(σ02 , p, α, L). 
If we let L = 1, we get  = n and we have the strict sense
ABGN (i.e., memoryless) case in which

BER, Pe

Zn = Un Wn + α(1 − Un )Wn .
10-2

(8)

D. Measured Noise

10-3

10-4

10-5

(7)
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Fig. 1: Probability of error, Pe , vs Eb /N0 performance of a digital communication system which transmits a BPSK signal through (1) an AWGN(σ02 )
channel (-◦-), (2) an AWGN(2.72 σ02 ) channel (--), and (3) of a system
in which a BPSK signal is transmitted through a channel corrupted by
an ABGN(σ02 , 0.76, 2.7) (—). The BER vs Eb /N0 of a simulated system
perturbed by measured noise with parameters estimated to be p = 0.76 and
α
 = 2.7 (-∗-) is also shown.

As remarked in [7], when the value of Eb /N0 is low, both
the reference model (AWGN(σ02 )) and ABGN(σ02 , 0.76, 2.7)
exhibit a performance which are equivalent. On the other hand,
when comparing the two models at large values of Eb /N0 ,
one can see that the required Eb to communicate over PLC
channel is quite larger than the AWGN(σ02 ) (about 8 dB, as
depicts Fig. 1).
Also, Fig. 1 shows a comparison among the values of
Pe2.7,0.76 and the BER curve of the measured noise (solid
magenta line with dots), which has estimated parameters
(
α, p) = (2.7, 0.76). These curves shows that theoretically
and simulation obtained results are in good agreement.
C. Bernoulli-Gaussian Noise with Memory

Sequences of samples obtained by measuring the noise over
indoor electric power grids were used to compare practical
and theoretical results. The notation {
z } will be used when
referring to a sequence of samples of the PLC measured noise.
We then consider the channel perturbed by our measured
noise {
z } and the performance of the system which transmit
bits over a channel perturbed by {žn } a sequence of rv
synthetically generated according to the mathematical model
ABGN(σ02 , p, α) in (4).
In [9], authors compare theoretically calculated Pe performance of digital communication systems (impaired by independent random noise variables) with the BER performance
obtained by simulating the transmission over a channel with
synthetic noise. They reached the obvious conclusion that the
results are equivalent, in the same lines that we can draw the
conclusion, comparing the plot of Pe (theoretically calculated)
and BER (obtained with synthetic noise and Monte Carlo
simulation) are equivalent (of course the theoretical probability
of error values and the BER results obtained by simulation are
to be in good agreement).
An issue of great concern, when using a noise model, is
how to ﬁnd the model parameters given the samples of the
measured noise. To assess how well can the ABGN model
mimic the behavior of practical systems we need to ﬁnd
the ABGN parameters from the sequence of measured noise
samples. A procedure proposed to ﬁnd the ABGN parameters
of a given sequence {
z } is discussed next.
B ERNOULLI -G AUSSIAN
PLC NOISE
Performance (BER vs Eb /N0 ) like those in Fig. 1, can
be easily obtained once the parameters σ02 , p and α, are
known. In practice, the values of the parameters for a given
sequence (
z1 , . . . , z . . . , zM ), of M noise samples obtained
by measurements are not known. The procedure described
succinctly next (details of this procedure are presented in
[8]), speciﬁes how to classify each measured noise sample
z as either the realization of a weak rv (1 − Un )Wn or the
realization of a strong rv αUn Wn . By doing so, we partition
this sequence and ﬁnd the estimates σ
02 , α
, and p.
This procedure is derived from the classical decision problem in which, upon receiving a string, drawn from known
III. D ETERMINATION

OF THE

PARAMETERS OF MEASURED

For digital communication systems which use error control
codes, this ABGN model is too simplistic since it fails
to capture the noise memory which, if we closely observe
the measured PLC noise, is present. The Bernoulli-Gaussian
model can be extend to include the effect of the noise memory
which, as it will be seen, affects the performance of digital
communication systems that use error control codes. The
extension used here assumes that memory keeps the noise, for
a multiple of L (the memory length), in either the background
state (weak noise) or in the impulsive state (strong noise). We
start thus deﬁning an ABGN with memory (ABGNM) with
four parameters, σ02 , p, α and L, as follows:
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distributions (of the rvs Un and Wn ) with known values of
σ02 , α, and p, one has to ﬁnd a threshold τ ∗ , that minimizes
the probability of taking the wrong decision.
n and
Let us say that the decision is modeled as a rv U
that the decision rule declares an observed sample z to be
a sample from a weak noise if z ≤ τ ∗ (i.e., stating that
n = 0) or, otherwise, to be a strong noise sample (i.e., stating
U
n = 1). It can be shown that the probability of wrong
that U
n = Un ]) for a general
decision (i.e., the probability Pd = P[U
τ is
Pd = 2pQ

τ
σ0

− 2(1 − p)Q

τ
ασ0

+ (1 − p).

(9)

The optimal threshold τ ∗ that minimizes (9), the probability
of making a wrong decision, is τ ∗ = σ0 λ∗ , in which
λ∗ = α

2 ln(αp/(1 − p))
.
α2 − 1

THE

ABGN
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Based on (9) and (10), it is clear that σ0 , α, and p must be
known or estimated.
IV. F INDING
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Fig. 2: (a) Measured PLC noise (
z ), (b) synthetic noise samples (žn ), and
respective histograms, (c) and (d).

PARAMETERS

To ﬁnd an estimate of the parameters (
σ02 , α
, p), an exhaustive search algorithm has been set up to solve this problem
(ﬁnding the optimal threshold). At this point, there was no
attempt to make the algorithm faster or more efﬁcient. This
issue that is not crucial, is left for further investigation. To
validate the procedure (before running the algorithm on measured data {
z }) we apply the code on synthetically generated
data {žn }. The estimates α
 and p so obtained were rather
close to the chosen values used to generate the synthetic noise.
This gives an indication that the developed theory as well as
the numerical algorithm are a reliable tool for estimating the
ABGN(σ02 , p, α) parameters for the model of noise measured
in electric power grids.
The algorithm was used to obtain the PLC noise parameters
by using a sequence of samples measured in electric power
grids. A segment of such measured samples is exhibited
in Fig. 2(a). Details of the measurement campaign can be
found in [10]. Running the algorithm with the measured data
lead us to the estimated values (
α, p) ≈ (2.7, 0.76). Also
shown in this ﬁgure is a plot of synthetically generated ABGN,
according to (4), with α̌ = 2.7 and p̌ = 0.76. Corresponding histograms are also presented (just as illustrations). To
assess the ﬁtness of the ABGN model we next compare the
performance (BERα,p vs Eb /N0 ) of a system with BPSK
modulation corrupted by PLC noise (i.e., measured noise) and
p
0 ) of the system corrupted
vs Eb /N
the performance (BERα,
by synthetic memoryless noise generated with parameters
0 , L = 1). The
equal to the estimated parameters, i.e., (
α, p, N
rationale behind the assessment is: if the ABGN model is a
fair model, we will get theoretical performance curves Peα,p
p
and simulation performance curves BERα,
similar in nature.
The derived parameters are reﬂected in the curves in Fig. 1.
p
, using the
As it is seen, the theoretical error probability Peα,
parameters obtained by the algorithm in [8] is close to the
simulated BER obtained by measurements (green solid line).

This limited analysis would lead us to the conclusion
(not always true), that the ABGN(σ02 , p, α) would be a fair
mathematical model for the noise over the PLC channel.
We expect ABGN(σ02 , p, α) to be a fair noise model when
evaluating the performance of systems that bears no memory
(like for instance QAM modulation with symbol-by-symbol
decisions). It is important to highlight that digital communication systems with block processing, in general, are impacted
by the noise memory. We discuss next the noise memory effect
and suggests a procedure to setup a model that takes in account
the noise memory.
V. LDPC

TO FIND

PLC

NOISE MEMORY

The memoryless ABGN model (L = 1) is too simplistic
since it neglects the noise memory and it is not adequate thus
for digital communication systems which use error control
codes and are sensitive to the noise memory. This same
sensitivity can help us to evaluate the parameter L of the
measured PLC noise, allowing to setup an ABGN model with
memory which can be a useful tool when investigating the
performance of any digital communication system.
The memory parameter can be estimated by ﬁtting the BER
performance curve of the system perturbed by the measured
noise to those performance curves obtained by analytical
methods or by simulating the data transmission perturbed by
the synthetic noise generated by means of (7) and several
values of L.
Figs. 3 and 4 illustrate the performance curves obtained by
the digital communication system disturbed by an ABGNM
 (from the measured noise of
model for estimate σ
02 , p, α
Fig. 2), several values of L, and an irregular LDPC(n, k)
code with rate k/n = 1/2 (k = 800) and k/n = 1/2
(k = 2500), respectively. From these plots we conclude that
the digital communication system design can be conducted by
modeling the power line noise as an ABGNM(σ02 , p, α, L) with
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wrong) conclude that the ABGN model could be a good ﬁt
to the measured noise. However, it is a good ﬁt only for
digital communication systems with memoryless procedures
and the memory, L = 100 for LDPC(800, 1600) or L = 10
for LDPC(2500, 5000), has to be taken into account.

100

BER, Pe

10-1
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BER measured - no code
BER measured - LDPC
Pe (p = 0)
Pe (p = 1)
L = 1000
L = 100
L = 10

10-4
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Fig. 3: Probability of error, Pe , performance of a BPSK digital communication
systems for p = 0 (--) and p = 1 (-◦-), BER performance of BPSK system
using measured noise samples with (—) and without (-∗-) implementation of
LDPC code with k = 800, n = 1600, and BER performance of BPSK system
coded by the same LDPC code, impaired by synthetic noise of memory length
L = 10(--), 100(--), 1000(--).
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BER measured - LDPC
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VI. C ONCLUSION
The use of a mathematical channel model is of paramount
importance when investigating new modulation schemes and
new error control codes for digital communication systems.
The AWGN(σ02 ) channel model, for instance, is a simple model
that has been extensively used to compare the performance
of many such modulation and coding schemes. Many models
to represent the noise impairing the transmission over PLC
systems have been proposed [2], [7] but to the best of our
knowledge, ﬁnding a noise model (the noise model parameters
consequently) that best mimic the measured data has not
received due attention. We have investigated the usefulness
of ABGNM as a model to study PLC system and came to
the conclusion that it can be used as the basis for the investigation of the PLC noise effect over digital communication.
A procedure to ﬁnd the model parameters namely σ02 (the
background noise power), p (the probability that the noise is
in the background state), α (the impulsiveness factor) and L
(the channel memory size) has been presented.
Although the question of which noise model to adopt has not
been entirely settled, we claim that the design of PLC systems
can be conducted by modeling the asynchronous component of
the PLC noise as a channel impaired by ABGNM(σ02 , p, α, L)
with the procedure proposed in this paper. This model yet
capturing the PLC noise behavior more accurately than the
plain, L = 1, ABGN(σ02 , p, α), relies on some measurement
to accurately tune the model. A more sophisticated model,
in which the parameter L is free to be a random variable is
currently under investigation.
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Estratégias de Transmissão para uma Rede com
Canal Retransmissor Multidirecional
Marcio Henrique Doniak1 , Richard Demo Souza2 e Bartolomeu F. Uchôa-Filho3 .

Resumo— Um modelo de rede com canal retransmissor (mRC)
que é amplamente empregado na literatura, é estendido para
representar um maior número de cenários, como uma rede
veicular (VANET). No sistema proposto, g-mRC, três estratégias
de transmissão são apresentadas e avaliadas em termos da taxa
efetiva máxima para diferentes números de usuários. Resultados
numéricos mostram que a melhor estratégia é aquela em que
todos os usuários do sistema transmitem simultaneamente na fase
de acesso múltiplo. E cada estratégia apresenta um número de
usuários que maximiza a taxa efetiva. O modelo e as estratégias
apresentados podem ser utilizados em diversos cenários práticos.
Palavras-Chave— Multiway relay channel; Effective Rate;
VANET.
Abstract— A multiway relay channel (mRC) which is widely
employed in the literature is extended to represent a larger number of practical scenarios, such as a vehicular network (VANET).
For the proposed system, g-mRC, three transmission strategies
are presented and analyzed in terms of maximum effective rate,
for different numbers of users. Numerical results show that the
best strategy is the one in which all users transmit simultaneously
in the multiple access phase. Each strategy presents an optimal
number of users which maximizes the effective rate. The system
model and the transmission strategies presented can be useful in
several practical scenarios.
Keywords— Multiway relay channel, Effective Rate, VANET.

I. I NTRODUÇ ÃO
O uso de retransmissores em redes de comunicação sem fio
vem se tornando muito comum graças aos diversos benefı́cios
que essa prática pode proporcionar, tais como uma ampliação
do alcance dos usuários, uma melhor coordenação das transmissões, uma maior eficiência energética e uma maior taxa
de transferência de informação [1]. Diversas aplicações fazem
uso deste conceito, como as redes de sensores sem fio, as
redes de satélites e as redes ponto-a-ponto [1], [2]. Outro
sistema que explora a retransmissão é a rede veicular ad hoc
(VANET), que tem como principais gargalos a alta velocidade
e a grande densidade de usuários (veı́culos), além de um
ambiente altamente dinâmico [3].
Recentemente, Gündüz et al. [1] propuseram um modelo
de sistema com canal retransmissor multidirecional (mRC), no
qual diversos usuários que fazem parte de um mesmo cluster
desejam trocar informação entre si. Vários clusters podem coexistir numa mesma região. É assumido que nenhum par de
usuários no sistema pode se comunicar diretamente. Assim,
1 Área de Telecomunicações, Instituto Federal de Santa Catarina, Campus
São José, São José-SC, Brasil; 1,2,3 Departamento de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, Brasil; E-mails:
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o retransmissor assume um papel fundamental para habilitar
as desejadas trocas de informação. Assume-se também que os
usuários operem em modo full-duplex, ou seja, que possam
enviar e receber sinais simultaneamente. O foco principal do
trabalho é a obtenção dos limites fundamentais em termos de
taxas de transferência.
Mais recentemente, Su et al. [2] consideraram o mesmo sistema proposto em [1] porém assumindo que todos os usuários
da rede se comuniquem diretamente entre si. Em ambos os
trabalhos são propostas e analisadas diferentes estratégias para
a troca de informação entre os usuários, sempre consistindo
em duas fases: uma fase de transmissão (também chamada
fase de acesso múltiplo (MAC)), na qual os usuários enviam
suas mensagens, e numa fase de difusão (BC), na qual o retransmissor difunde sinais processados a todos os usuários. Na
fase MAC dessas estratégias, diferentes números de usuários
são convocados a transmitir suas mensagens simultaneamente
num mesmo intervalo de tempo (TS). Quanto maior o número
de transmissões simultâneas menor será o número de TS para
completar a fase. Por outro lado, maior será a complexidade
do processamento de sinais nos receptores e menor será a taxa
de transmissão que permita a recuperação da informação no
retransmissor, o que pode requerer um número adicional de
TS até que todas as trocas de informação desejadas sejam
realizadas com sucesso.
Outros trabalhos recentes que consideram o mesmo sistema
em [1], [2] restringem o número de usuários transmitindo
simultaneamente a dois. Estes trabalhos buscam otimizar a
escolha dos pares de usuários a transmitir simultaneamente e
a ordem em que as transmissões são realizadas na fase MAC.
Por exemplo, em [4], cada um dos M usuários da rede deve
transmitir com os demais pelo menos uma vez. O preço que
se paga com esta estratégia é que ela precisa de (M 2 −M ) TS
para completar troca de informações dentre todos os usuários.
Em outra estratégia, apresentada em [5], o usuário que possui
o melhor enlace com o retransmissor é eleito para participar de
todas as transmissões da fase MAC, com o intuito de auxiliar
os demais usuários. Assim, esta estratégia precisa de M − 1
TS para a fase MAC e, em particular, outros M − 1 TS para a
fase BC, de modo que no total 2(M −1) TS sejam necessários
para que todos os usuários troquem suas informações entre si.
Essa grande quantidade de TS é reduzida para apenas M TS
em uma das estratégias introduzidas.
Neste artigo, expandimos o modelo mRC em [1] de modo
a representar um maior número de cenários práticos. No
modelo proposto, que será descrito em detalhes mais adiante,
os usuários são distribuı́dos em clusters, e dentro destes os
usuários se organizam em subclusters. Os usuários dentro de
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um mesmo cluster desejam trocar mensagens entre si, porém
apenas os usuários dentro de um mesmo subcluster conseguem
se comunicar diretamente. Usuários de subclusters diferentes
se comunicam apenas através do retransmissor. Um cenário
tı́pico que pode ser representado por este modelo proposto,
e que não pode ser representado pelos modelos descritos
anteriormente, é o de uma rede de veı́culos que trafegam numa
área urbana em vias que se cruzam em algum ponto, no qual
o retransmissor deve ser instalado. Veı́culos numa mesma via
(mesmo subcluster) se comunicam diretamente entre si, mas
veı́culos que trafegam em vias distintas (distintos subclusters)
se comunicam apenas através do retransmissor.
Adicionalmente, este artigo apresenta três estratégias de
transmissão diferentes, que são comparadas em termos de taxa
efetiva máxima expressa em bits de informação por sı́mbolo
complexo [6]. Para isso, considera-se que o retransmissor
usa a técnica decodifica-e-encaminha (DF) [6] para processar e encaminhar os sinais recebidos. Os sinais sobrepostos
podem ser detectados, por exemplo, aplicando a técnica de
máxima verossimilhança (ML) [7]. O retransmissor combina
os sinais utilizando a técnica de codificação de rede (NC) sobre
GF(2) [6], [8], que é seguida pelos usuários para separar os
sinais combinados.

Fig. 1.

Modelo de sistema mRC generalizado (g-mRC).

Todos os canais são i.i.d. com distribuição Gaussiana complexa (desvanecimento Rayleigh, plano, lento), com média
zero e variância unitária. O ruı́do de cada canal é do tipo
Ruı́do Aditivo Gaussiano Branco (AWGN), com média zero e
variância σ02 = N0 /2 por dimensão.

II. M ODELO G ERAL DE S ISTEMA

III. E STRAT ÉGIAS DE T RANSMISS ÃO

Considere um sistema de comunicação sem fio com diversos usuários trocando informações entre si por meio de um
retransmissor. Todos os usuários bem como o retransmissor
operam no modo full-duplex1 . Neste modelo geral de sistema
proposto, os usuários são dispostos em subclusters e estes, por
sua vez, em clusters. Todos os usuários de um cluster desejam
trocar informação entre si. Os usuários de um subcluster
são agrupados por estarem próximos o suficiente para se
comunicarem diretamente entre si. Porém, eles só conseguem
se comunicar com os usuários de outro subcluster através do
retransmissor. Este modelo geral de sistema está ilustrado na
Fig. 1 e representa uma generalização do modelo apresentado
em [1], sendo aqui denotado pela sigla g-mRC.
Na notação do g-mRC, V é o número de usuários por
subcluster, Q é a quantidade de subclusters por cluster e W
é a quantidade de clusters na rede. Cw representa o w-ésimo
cluster na rede, Cw,q indica o q-ésimo subcluster dentro do
w-ésimo cluster, e Uw,q,v indica o v-ésimo usuário dentro do
q-ésimo subcluster pertencente ao w-ésimo cluster, em que
w ∈ W = {1, ..., W }, q ∈ Q = {1, ..., Q} e v ∈ V =
{1, ..., V }. Quando implicado pelo contexto, um usuário pode
ser indicado apenas pela variável v. O canal (upload) formado
desde o usuário Uw,q,v até o retransmissor é denotado por
hw,q,v . O canal (download) formado a partir do retransmissor
até o usuário Uw,q,v é denotado por gw,q,v,t , em que t indica
o TS no qual o retransmissor encaminha o sinal aos usuários.
E o canal estabelecido a partir do usuário v até o usuário v 0
de um mesmo subcluster é denotado por hw,q,v,v0 .
1 É importante destacar que a tecnologia full-duplex, há até algum tempo
inviável, hoje se tornou disponı́vel em nı́vel comercial. Em [9], os autores
demonstram, inclusive com experimentos práticos, que cancelamentos de autointerferência da ordem de 100 dB são factı́veis.

A definição da estratégia de transmissão tem uma influência
direta no desempenho da rede, porque ela irá definir a quantidade de TS necessários para completar a troca de informações
entre os usuários do cluster, e também a complexidade que o
retransmissor terá em decodificar os sinais recebidos simultaneamente.
Nesta seção são introduzidas três estratégias de transmissão,
que serão posteriormente comparadas. Por simplicidade, as
estratégias serão descritas com base em um sistema com um
único cluster, e assim o ı́ndice w será suprimido. Para mais
de um cluster, as transmissões a partir de diferentes clusters seriam compartilhadas no tempo (time-sharing). Também
considera-se que cada cluster conta com dois subclusters,
portanto Q = 2 e Q = {1, 2}. E o número total de usuários
no sistema será portanto M = 2V .
Por fim, deve-se mencionar que o número de TS indicado a
seguir para cada estratégia considera que todas as transmissões
(ponto-a-ponto, MAC e BC) sejam bem sucedidas. Porém,
a análise de taxa efetiva que será apresentada na Seção IV
considera os possı́veis insucessos dessas transmissões.
A. Estratégia de Transmissão em Pares
Na estratégia de transmissão em pares, denotada por pairwise-mRC, somente dois usuários transmitem simultaneamente por vez. Na fase MAC, em cada TS um usuário de
cada um de dois subclusters é selecionado para transmitir seu
sinal. Portanto, o retransmissor recebe uma sobreposição dos
dois sinais transmitidos, e os demais usuários de cada um
dos dois subclusters envolvidos nesta transmissão recebem o
sinal enviado pelo seu vizinho de subcluster que participou da
transmissão neste TS. Ao final da fase MAC, o retransmissor
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terá conhecimento dos sinais de todos os M usuários do
sistema, enquanto que cada usuário terá conhecimento dos
sinais de todos os V usuários do seu subcluster, faltando
receber os V sinais pertencentes aos usuários dos subclusters
vizinhos.
Na fase BC, o retransmissor, após decodificar os sinais recebidos, envia combinações lineares (sobre GF(2)) aos usuários.
Da teoria de NC [8], com conhecimento dos V sinais do seu
subcluster, cada usuário será capaz de decodificar os sinais
de todos os usuários do sistema a partir da transmissão pelo
retransmissor de V sinais codificados.
Com esta estratégia, são necessários M
2 TS para a fase MAC
M
e 2 TS para a fase BC, totalizando M TS para que os usuários
do cluster troquem suas informações entre si.
B. Estratégia de Transmissão em Massa
Na estratégia de transmissão em massa, denotada por massive-mRC, todos os usuários devem transmitir seus sinais
simultaneamente no primeiro TS. Portanto, o retransmissor
recebe uma sobreposição de M sinais, e cada usuário, uma
sobreposição de V − 1 sinais transmitidos pelos seus vizinhos
de subcluster. Ao final do primeiro TS, todos os usuários
já conhecem os V sinais do seu próprio subcluster, faltando
receber os V sinais pertencentes aos usuários do subcluster
vizinho.
A fase BC é idêntica à da estratégia pairwise-mRC. Dessa
forma, a estratégia massive-mRC usa apenas V + 1 TS para
que todos os usuários tenham trocado suas informações entre
si.
C. Parcialmente em massa
Na estratégia de transmissão parcialmente em massa, denotada por partial-mRC, alguns usuários, sendo pelo menos
um de cada subcluster, são selecionados para transmitirem
seus sinais simultaneamente. Desta forma, o retransmissor
recebe menos sinais quando comparado ao esquema massivemRC, diminuindo sua complexidade e melhorando a taxa
de transmissão. A quantidade de usuários no cluster que
transmitem simultaneamente é P , em que 2 ≤ P ≤ M
2 . Note
que o caso P = 2 recai na estratégia pairwise-mRC, que foi
considerada separadamente por questão de conveniência. O
fato de a utilização de valores de P na faixa M
2 < P < M não
gerar uma redução adicional no número de TS na fase MAC
justifica o valor máximo de P igual a M
2 nesta estratégia.
Para fins de ilustração, considere uma rede com V = 3
usuários por subcluster, totalizando M = 6 usuários no
cluster. Nesse caso, P = 3 é uma opção. No primeiro TS
dois usuários do subcluster C1,1 e um do subcluster C1,2 são
selecionados para transmitirem seus sinais, e no segundo TS,
os usuários remanescentes transmitem. Desta forma, haverá
uma sobreposição de apenas 3 sinais no retransmissor e de no
máximo 2 sinais nos usuários.
Note que foi considerada uma distribuição balanceada da
quantidade de sinais transmitindo simultaneamente por subcluster. Assim, assume-se que P = M
2 e a fase MAC sempre
terá 2 TS. Mais uma vez, a fase BC é idêntica à das estratégias
apresentadas anteriormente. A quantidade de TS necessária

para esta estratégia é L + M
2 , em que L é o número de TS
da fase MAC e é dado por L = d M
P e, e neste artigo foi
considerado L = 2.
IV. TAXA E FETIVA M ÁXIMA
As estratégias de transmissão serão agora avaliadas quanto
à taxa efetiva máxima, definida em [6] para um sistema de
comunicação com apenas 2 usuários trocando informações
entre si através de um retransmissor (TWRC). Esse conceito
é aqui generalizado para o sistema de comunicação com
múltiplos usuários como apresentado na Fig. 1.
A. Taxa de Mensagem
Assume-se que cada usuário possui a mesma quantidade de
bits de informação, B, para transmitir. Esse bloco de bits é
dividido em K pacotes de informação, cada um contendo k =
B/K bits. Cada pacote de informação é codificado, resultando
num pacote de n sı́mbolos complexos. A taxa de mensagem,
r, é definida em [6] como:


bits de informação
k
.
(1)
r=
n
sı́mbolo complexo
B. Taxa Efetiva
A taxa efetiva, R, é definida em [6] como:


B
bits de informação
R=
nN
sı́mbolo complexo

(2)

em que N é o número total de pacotes transmitidos até que
os B bits de informação sejam decodificados com sucesso.
Naturalmente, a quantidade N depende da qualidade do
canal, e portanto é uma variável aleatória. Sendo p a probabilidade de sucesso na recuperação de um pacote codificado
transmitido, a quantidade esperada de transmissões necessárias
para que toda a informação seja decodificada com sucesso é
dada por E[N ] = K
p . É importante observar que p depende da
qualidade do canal bem como da taxa de mensagem escolhida.
Considerando que os pacotes codificados sejam suficientemente longos, no caso do canal ponto-a-ponto podemos obter
p como p(r) = P (r < C), em que C é a capacidade do canal
pelo qual os pacotes são transmitidos [6]. Dessa forma, a taxa
efetiva pode ser reescrita como [6]:


bits de informação
.
(3)
R(r) = p(r) · r
sı́mbolo complexo
A equação (3) mostra a taxa efetiva como uma função da
taxa de mensagem mas também da probabilidade de sucesso,
que é uma função decrescente de r. Portanto, existe um valor
ótimo para a taxa r para qual R(r) assume o seu valor
máximo, chamado de taxa efetiva máxima [6]:
R∗ (r) = max {p(r) · r}.
r>0

(4)

O valor da taxa de mensagem que maximiza a taxa efetiva é
chamado de taxa de mensagem ótima, e é dado por:
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Para a análise de taxa efetiva das estratégias de transmissão
propostas para o sistema da Fig. 1, devemos separar as fases
MAC e BC por duas razões: 1) Caso o insucesso ocorra
na fase BC, não é necessário repetir a fase MAC. 2) As
otimizações de taxas em (4) e (5) são independentes nas duas
fases, permitindo inclusive a adoção de taxas de mensagens
ótimas distintas.
A taxa efetiva do massive-mRC2 , das fases MAC (denotada
por 1) e BC (denotada por 2), são dadas por:
R1 =

M kK
1
1 · n1 K ·
p1

e
R2 =

= M · r1 · p1 (r1 ) (MAC)

A região de capacidade para a estratégia de transmissão em
massa é dada por:
{ (rq,v ), ∀q ∈ Q, ∀v ∈ V :
!
X X
2
rq,v < C
|hs,u | ,

X X
q∈S v∈U

s∈S u∈U

∀ S ⊆ Q, ∀ U ⊆ V ,
!
X

(6)

rq,v < C

v∈U

X

|hq,u,v0 |

u∈U


rq,v < C |gq,v,t |2 , ∀t ∈ {(M/2) + 1, . . . , M }}
(11)

M kK
M
1
· n2 K ·
2
p2

= 2 · r2 · p2 (r2 ) (BC)

(7)

A região de capacidade para a estratégia de transmissão
parcialmente em massa é dada por:
{(rq,v ), ∀q ∈ Q, ∀v ∈ V :
X
X
r2,u0
r1,u +

A taxa efetiva global do massive-mRC é obtida por:
R=

, ∀ U ⊆ V \{v 0 } e v 0 ∈ V ,

2

M kK
R1 R2
=
1
M
1
R1 + R2
1 · n1 K ·
+
· n2 K ·
p1
2
p2

(8)

u0 ∈U 0

u∈U

!
<C

As diferentes probabilidades de sucesso para as fases MAC e
BC, p1 (r1 ) e p2 (r2 ), respectivamente, são obtidas conforme a
estratégia de acordo com região de capacidade.

X

2

|h1,u |

!
+C

X

∀ U ⊆ {1, ..., dV /2e}, ∀ U 0 ⊆ {1, ..., bV /2c};
X
X
r1,u +
r2,u0
u0 ∈U 0

u∈U

!
<C

A capacidade (instantânea) de um canal com ruı́do AWGN
com relação sinal-ruı́do média (SNR) é dada por [7]:
∆

C(x) = log2 (1 + x · SNR) [bits/s/Hz].

q∈S

rq,v

{ (rq,v ), ∀q ∈ Q, ∀v ∈ V :
!
X
<C
|hs,v |2 , ∀ S ⊆ Q,
s∈S

rq,v < C |hq,v,v0 | , ∀v ∈ V , v 6= v,

< C |gq,v,t |2 , ∀t ∈ {(M/2) + 1, . . . , M }}
2

rq,v
2 Para



0

as demais estratégias, o cálculo é semelhante.

0

(10)

X

2

|h1,u |

!
+C

X

2

|h2,u0 |

,

u0 ∈U 0

u∈U

∀ U ⊆ {dV /2e + 1, ..., V }, ∀ U 0 ⊆ {bV /2c + 1, ..., V };
!
X
X
2
rq,u < C
|hq,u,v0 | ,

(9)

Segundo [7], a região de capacidade da fase MAC para
os M usuários é descrita pelas (2M − 1) restrições, sendo
uma para cada subconjunto não vazio do conjunto de usuários,
M = {1, ..., MMAC }, em que MMAC é o número de usuários
participando da transmissão simultânea. Como a fase MAC
de cada estratégia de transmissão apresentada possui uma
quantidade distinta de usuários transmitindo simultaneamente,
a região de capacidade para cada uma delas será diferente. A
região de capacidade da fase BC é a mesma para todoas as
estratégias, e é basicamente a capacidade do canal ponto-aponto para o enlace downlink até cada usuário.
A seguir são apresentadas as equações que definem a região
de capacidade para cada estratégia. Por simplicidade, será
considerado apenas 1 cluster com 2 subclusters na rede, e
por isso o ı́ndice w que indica o cluster será suprimido e
assumiremos Q = {1, 2}.
A região de capacidade para a estratégia de transmissão em
pares é dada por:

,

u0 ∈U 0

u∈U

V. R EGI ÃO DE C APACIDADE

X

|h2,u0 |

2

u∈U

u∈U

∀ U ⊆ {1, ..., dV /2e}\{v 0 }, v 0 ∈ V ;
!
X
X
rq,u < C
|hq,u,v0 |2 ,
u∈U 0
0

rq,v

u∈U 0

∀ U ⊆ {1, ..., bV /2c}\{v 0 }, v 0 ∈ V ;

< C |gq,v,t |2 , ∀t ∈ {(M/2) + 1, . . . , M }}
(12)

Ao atender os requisitos definidos nesta seção os sinais
transmitidos estarão dentro da região de capacidade e a
comunicação é dita confiável, portanto, a probabilidade de erro
tende para zero.
VI. R ESULTADOS
Para avaliar o desempenho das estratégias apresentadas,
foram realizadas simulações considerando uma VANET com
M = 4, 6 e 8 veı́culos na rede. A Fig. 2 mostra o desempenho
de cada estratégias para as diferentes quantidades de veı́culos
na rede. Como a estratégia Pairwise para 4 veı́culos é um
caso especial da Partial, então, ela foi omitida na figura. O
desempenho foi medido em termos da taxa efetiva máxima,
que representa a taxa limite que cada veı́culo pode transmitir
de forma que todos consigam trocar suas informações entre
si.
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10

Taxa Efetiva Máxima

Por fim, deve ser mencionado que quanto menor o número
de usuários, melhor será o desempenho de taxa efetiva máxima
de cada estratégia de transmissão. Este fato pode ser explorado
na formação dos subclusters.

Partial (M=4)
Partial (M=6)
Partial (M=8)
Massive (M=4)
Massive (M=6)
Massive (M=8)
Pairwise (M=6)
Pairwise (M=8)

8

VII. C ONCLUS ÕES
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Taxa efetiva máxima considerando M = {4, 6, 8} usuários.

Fig. 2.

Os resultados apresentados na Fig. 2 mostram que a estratégia de transmissão Massive é a que apresenta o melhor desempenho dentre todas. A figura revela ainda que a estratégia
Massive tem uma melhora mais expressiva do que as demais
à medida que a SNR cresce.
Outro fato que se pode constatar na Fig. 2 é que a medida
que o número de veı́culos aumenta na rede a estratégia
Pairwise fica mais distante da estratégia Massive. Isso ocorre
porque aumenta a diferença entre a quantidade de TS usadas
pelas estratégias à medida que se aumenta o número de
veı́culos.
A Fig. 3 mostra o resultado da taxa de mensagem ótima
das fases MAC e BC para cada estratégia de transmissão
com 6 usuários. Note que, apesar de apresentar menor taxa
de mensagem ótima, a estratégia Massive é a que obteve a
melhor taxa efetiva máxima (ver Fig. 2). Este resultado mostra
a relevância que o ganho de multiplexação, maior na estratégia
Massive, exerce sobre o resultado da taxa efetiva máxima.
Taxa de Mensagem Ótima para 6 usuários
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Este trabalho introduziu um modelo geral (g-mRC) de
uma rede de transmissão com diversos usuários e um canal
retransmissor. Topologias definidas no estado da arte podem
ser modeladas a partir do g-mRC. Três novas estratégias de
transmissão para este sistema foram propostas e analisadas
em termos de taxa efetiva máxima, definida em [6]. As
restrições para definir a região de capacidade para cada uma
das estratégias propostas também foram detalhadas.
A partir de resultados de simulações obtidos concluiu-se
que a estratégia de transmissão Massive é a que apresenta o
melhor desempenho. Porém, para valores de SNR menores
do que 40 dB sua diferença para a estratégia Pairwise, a que
apresentou o pior desempenho, é de apenas R∗ ≤ 1 bit de
informação por sı́mbolo complexo. Essa diferença diminui
com a diminuição do número de veı́culos. A estratégia de
transmissão parcialmente em massa é um meio termo entre
a Massive e a Pairwise, obtendo um desempenho próximo
ao da Massive, principalmente para uma quantidade maior de
veı́culos.
O uso dessas estratégias de transmissão se mostram promissoras não somente em VANETs, mas também em redes de
sensores sem fio, que podem ser usadas para melhorar a
automação industrial, por exemplo. Desse modo, o modelo
de sistema e as estratégias apresentados podem servir para
diversas aplicações práticas.
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On the Encoding Capacity of Some Non-Abelian
Group Codes
Jorge Pedraza Arpasi

Abstract—In this work we study group codes over non-Abelian
groups which are extensions. Extension of groups is a generalization of semi-direct product and direct product of groups. For
channels having as its input alphabet a signal set, one-to-one
matched to a non-Abelian group which is an extension, is given a
definition of encoding capacity adapted from an existent one that
covers the Abelian group case. By using this adapted definition,
formulas to compute the encoding capacity of the channel, are
derived. Two important examples of application are given.
Keywords—Symmetric channels, non-Abelian group codes, Encoding capacity.

I. I NTRODUCTION
Group codes provide the possibility to use more spectrally
efficient signal constellations while keeping many good qualities of binary-linear codes [1]. Also for channels with certain
symmetric properties, like MPSK-AWGN channels, codes over
algebraic structures with weaker algebraic structure than fields
have better properties [2]. The concept of group code over
a group G, that will be used in this work, is in the sense of
[1], [2], [3], that is, a group code C is a subgroup of GN ,
N
}|
{
z
N
where G = G ⊕ G ⊕ · · · ⊕ G with ⊕ representing the direct
product of groups. Equivalently the group code C is the image
of an encoder mapping
φ : U → GN ,

(1)

that must be an injective group homomorphism. Then the
uncoded set U is also a group and isomorphic with C.
In this paper we propose a constructive definition of encoding capacity of channels (X , Y, p(y|x)) having its input alphabet X bijectively matched with an extension group
G = Zηpr1 ⊠ Zp2 . Following [1], from which is adapted this
definition, this encoding capacity is also called G-capacity and
it is denoted by CG . Roughly speaking the formula to calculate
CG is a minimal choice among weighted capacities, in the
Shannon sense, of the sub-channels induced by the sub-groups
of G. The channel capacity C = max H(Y ) − H(Y |X), with
pX (x)

weight one, is a candidate to be CG . Then always CG ≤ C.
When CG = C then it is said that the encoding capacity
achieves the channel capacity.
To give examples of application we use two symmetric
channels. The first is a three-dimensional channel with group
code over the dihedral group of 8 elements. The input alphabet
of this channel is a parameter dependent signal set. It is shown
Federal University of Pampa - UNIPAMPA Alegrete-RS, Brazil, E-mail:
jorgearpasi@unipampa.edu.br.
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that for some values of the parameter the channel capacity
is not achieved. The second example is a four-dimensional
symmetric channel with group code over the quaternions group
of 8 elements.
A. Contributions
We summarize the contributions of this paper as follows:
• It is shown that for a group extension G = H ⊠ K
the direct product power can be distributed over the
components of the extension, that is, GN ∼
= HN ⊠ KN
(Section II).
• It is constructed a definition of the encoding capacity,
called G-capacity, for group codes over G = Zηpr1 ⊠
Zp2 for channels (X , Y, p(y|x) where X is one-to-one
matched with G. This definition is an adaptation from
[1] which is for the Abelian group case (Section III).
II. D IRECT PRODUCT POWER OF EXTENSION OF GROUPS
A group G with normal subgroup H ⊳ G such that the
quotient group G/H is isomorphic with a group K is said to
be an extension of H by K [4]. Since each element g ∈ G is
in a unique lateral class Hk ∈ G/H then g can be written as a
“ordered pair” g = hk. This determines a group isomorphism
between G and H × K. The semi-direct product and direct
product of groups are particular cases of extension of groups.
In this article the extension H by K will be represented by
the symbol “box-times”: H ⊠K. The group operation on these
pairs are performed with the rule g1 g2 = (h1 k1 )(h2 k2 ) =
h1 (k1 h2 k1−1 )k1 k2 , where k1 h2 k1−1 , denoted in the literature
about algebra as hk21 , is in H and k1 k2 ∈ K. It can be
shown that when hk21 6= h2 , for some h2 or else some k1 ,
then G ∼
= H ⊠ K is a non-Abelian group.
Proposition 1: For an integer N ≥ 1, if G = H ⊠ K then
GN = (H ⊠ K)N ∼
= HN ⊠ KN .
Proof: For the case N = 2, define ϕ : G2 → (G/H)2
as ϕ(g1 , g2 ) = (g1 H, g2 H). Then ϕ((g11 , g12 ) ∗ (g21 , g22 )) =
ϕ(g11 g21 , g12 g22 ) = (g11 g21 H, g12 g22 H). On the other side
ϕ(g11 , g12 ) ∗ ϕ(g21 , g22 )= (g11 H, g12 H) ∗ (g21 H, g22 H) =
(g11 g21 H, g12 g22 H), which shows that ϕ is a group homomorphism. Clearly ϕ is surjective with kernel ker(ϕ) = H 2 .
Therefore, H 2 is a normal subgroup of G2 = (H ⊠ K)2
and by the fundamental theorem of group homomorphisms,
G2 /H 2 ∼
= (G/H)2 ∼
= K 2 . For N > 2, suppose (H ⊠
K)N −1 ∼
= H N −1 ⊠K N −1 . Then defining ϕ : GN → (G/H)N
as ϕ(g1 , g2 ) = (g1 H N −1 , g2 H), where g1 ∈ GN −1 and
g2 ∈ G, we can show, analogously to the case N = 2,

that ϕ is a surjective group homomorphism with kernel H N .
Therefore H N is a normal subgroup of GN = (H ⊠ K)N and
GN /H N ∼
= (G/H)N ∼
= KN .
Some important finite non-Abelian groups are extensions
H ⊠ K, where both H and K are Abelian or else cyclic. For
example, the dihedral group Dn is an extension Dn = Zn ⊠Z2 ,
where Zn is the cyclic group {0, 1, . . . , n−1}. The generalized
quaternions Q2n is also an extension Q = Z2n−1 ⊠Z2 . Also the
alternant group A4 , which is non-abelian and has 12 elements
is an extension Z22 ⊠ Z3 . These and other extensions have
representations in the families of orthogonal matrices O(2, R),
O(3, R), O(4, R) ∼
= O(2, C), where R is the real field and C
is the complex field. So, this matrix representation possibility
together with the distribution of the exponent (H ⊠ K)N ∼
=
H N ⊠ K N makes that group extension may be very suitable
for group codes over channels whose input alphabet is matched
to G.

Since each

k
j−l
pi ij Zpjij

CODES OVER EXTENSIONS

1

and



G(l) = 

r
X
j=1

j−l1j

p1



21
Z p2 ,
H(pj )  ⊠ p1−l
2
1

(4)

where H = Zηpr1 and H(pj ) is the subgroup of elements of H
1
with order pj1 .
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l

p11j

#

⊠

p1

p1

j=1

η
l1m = max{l11 , l12 , . . . , l1r }. With this G(l) ∼
= Z l1m ⊠ Zpl21
p1
2
which shows that it is a subgroup of G. Therefore, U (l) is a
subgroup code over the sub-channel (G(l), Y, p(y|g)), that is:

U (l) ⊂ G(l)N .

(5)

The encoding rates of U (l) and U can be calculated by
ri X
2
log(|U (l)|)
1 X
=
lij kij log(pi )
N
N j=1 i=1

(6)

and
ri X
2
1 X
R=
jkij log(pi ),
N j=1 i=1

where r1 = r and r2 = 1.
P
jkij log(pi )
αij
then
If αij =
log(|U |)
αij
j log(pi )

1 and kij

=

log(|U |) . Thus,

Rl = R

X lij
i,j

R

=

(7)

i,j

1

j=1

Z

j=1

k1j

p2

From here, the group code C or else the uncoded group U must
have the structure:


U = Zkp111 ⊕ Zkp212 ⊕ · · · ⊕ Zkpr11r ⊠ Zkp221 ,

where k11 + k12 + · · · + k1r ≤ N η and k21 ≤ N .
Then each subgroup 
U of GN is determined by the array k

k11 , k12 , . . . , k1r
.
=
k21
Let (X , Y, p(y|x)) be the channel with X one-to-one
matched with G. Then, as it was said before, the channel
can be represented by (G, Y, p(y|g)). The subgroups of G
will induce sub-channels that will have their respective subgroup codes of U . To show how are these subgroup codes
over
it will be used arrays of integers l=
 these sub-channels

l11 , l12 , . . . , l1r
such that lij ≤ j for all i, j. Then, let
l21
U (l) and G(l) be groups defined by the Following formulas:


r
M
j−l
k
p1 1j Zpj1j  ⊠ p21−l21 Zkp221
(3)
U (l) = 

, then U (l) ∼
=

r
L

if lij = j for all i, j then U (l) = U . On the other hand, for
j−l
G(l), we have that H(pj ) = p1r−j Zηpr1 , then p1 1j H(pj ) =
1
1
r
P
r−l
j−l1j
η
η
∼
j
p1 1j Zηpr1 ∼
Z
Z
H
p
,
where
.
Hence
=
l1m
l1j
1
(p1 ) =

E NCODING CAPACITY OF CHANNELS WITH GROUP

In this section we study group codes over G and channels
(X , Y, p(y|x)) such that: 1) G and X are one-to-one matched
and 2) G is an extension G = Zηpr1 ⊠ Zp2 , where p1 and p2 are
prime numbers that do not need to be different.
If G = Zηpr1 ⊠ Zp2 , by the Proposition 1, GN must have the
form:
η
N
GN = ZN
(2)
pr1 ⊠ Zp2 .

l

piij

"

Zkl2121 which shows that U (l) is a subgroup of U . Moreover

Rl =
III.

∼
= Z

i

kij

j

αij .

Let Cl be the capacity of (G(l), Y, p(y|g)), then
P
lij
j αij = Rl ≤ Cl . Therefore:
i,j

R ≤ min
l







Cl
P lij
i,j

j





αij 


.

(8)

Finally considering the family of probability
P arrays (αij )
αij = 1, we
where i = 1, 2 and j = 1, 2, . . . , ri such that
i,j

make the adaptation, for the extension group Zηpr1 ⊠ Zp2 case,
of the Definition 20 of [1]:
Definition 1: For the extension G = Zηpr1 ⊠ Zp2 , the Gencoding capacity of the G-symmetric channel (G, Y, p(y|x),
x ∈ G, is:




 C

l
CG = max min P lij
.
(9)

(αij ) l 
α


ij
j
i,j


Let C be the capacity of the channel, that is, C is the maximal
mutual information H(Y )−H(Y |X). For the maximal case of
l where lij = j, for all i, j, we have Gl = G and the respective

capacities are the same: Cl =C. Hence min
l

Therefore;
CG ≤ C.





Cl
P
i,j

lij
j




αij 

The action of

≤ C.
(10)

When CG = C then it is said that the G-encoding capacity of
the G-symmetric channel achieves the capacity of the Channel
[1].
lρ  be
the
array
 Lemma 1: Let
1, 2, . . . , ρ − 1, ρ, ρ, . . . , ρ
, for some 1 ≤ ρ ≤ r.
l21
≤ P lCijl
Then P Clρlρ
for each array l = (lij ) such that
ij
j

αij

j

αij

i,j

i,j

max{l11 , l12 , . . . , l1r } = ρ.
j−l
Proof: Since each subgroup p1 1j H(pj ) from (4) is equal
1

r−l
p1 1j Zpr1

ρ

then G(l ) = G(l). Thus the capacities of the subto
channels determined by these subgroups must be also equal,
that is, Clρ and Cl .
ρ
ρ
r
P
P
P l1j
α1j
α1j + ρ
+
On the other hand,
j αij =
j
l21 α21 . Then,

ρ

r
P

j=ρ+1

ρ
P lij

i,j

α1j (

ρ−l1j
j )

j

i,j

αij -

≥ 0.

P lij
i,j

j

j=1

αij =

ρ
P

j=ρ+1

α1j (1 −

j=1

l1j
j )

+

The Lemma 1 allow us to simplify the formula (9) to:





 Cρ 

l
.
(11)
CG = max
min
ρ
P lij

(αij ) ρ={1,2,...,r} 


α
ij


j
i,j

IV.

Fig. 1. The tri-dimensional constellation X8β and the action of the D4 group

T WO EXAMPLES OF NON -A BELIAN GROUP CODES
OVER SYMMETRIC CHANNELS

Given a group G and a set X , it is said that G acts over
X when a) g1 (g2 x) = g1 g2 (x) for all g1 , g2 ∈ G and for all
x ∈ X, b) ex = x, for all x ∈ X , e is the identity element of G
[5], [4]. The action is transitive when for all x1 , x2 ∈ X there
is g ∈ G such that x2 = gx1 . Forney in [3] calls a signal set
X as geometrically uniform set when X enjoys the transitive
action of a group G of isometric matrices. The action of G on
X is said to be simply transitive if for all x1 , x2 ∈ X there is
an unique g ∈ G such that x2 = gx1 . Another type of action
is the so called isometric action. For the case where X is a
continuous subset of Rn , it is said that G acts isometrically on
X when it preserves Euclidean distances, that is, kxk = kgxk,
for all g ∈ G and for all x ∈ X . For the case where X is a
finite set, any group action is isometric action [1].
Definition 2: Let G be a group. Let X and Y be sets with
joint probability distribution pXY (x, y) and conditional probability distribution pY |x (y) denoted as p(y|x). A memoryless
channel (X , Y, p(y|x)) is said to be G-symmetric if
• G acts simply transitively on X ,
• G acts isometrically on Y,
• p(y|x) = p(gy|gx) for all g ∈ G, for all x ∈ X , for all
y ∈ Y. [1]
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The simply transitive action of G over X implies that G and
X are one-to-one matched, thus we can use the formulas (9)
or else its simplified version (11) to compute the G-capacity
of G-symmetric channels.
A. The dihedral case 3D
The group of symmetries of the square D4 is a nonAbelian group that is an extension Z4 ⊠ Z2 where Z4 =
{a, a2 , a3 , e} and Z2 = {b, e}. The generators a of Z4
and b of Z2 also generate D4 with the group operation
k1
given by (ah1 bk1 ) ∗ (ah2 bk2 ) = ah1 +3 h2 bk1 k2 . For in1
stance (a2 b) ∗ (ab) = a2+3 .1 b1+1 = ae = a. Thus,
D4 = {e, a, a2 , a3 , b, ab, a2 b, a3 b}. This finite group has a
representation in O(3, R), the set of orthogonal
 0 −1 0 matrices of
3
the space R , via the mapping a 7→ 1 0 0 and b 7→
0 0 1


√
0
1 1
2
1 −1 √
0
. With this representation is easy to verify
2
0 0 − 2

that D4 acts simply transitively on the tri-dimensional signal
set X8β defined by:
X8β


q

q
β2
1
jkπ/4
k
;
, 1+β
= xk =
2 (−1)
1+β 2 e
k = 0, 1, 2, . . . , 7;

0 ≤ β < ∞;

j=

√


−1 .

(12)

Alternatively, this constellation also can be described in terms
of spherical coordinates as;

X8β = (cos ϕk cos θ, sin ϕk cos θ, (−1)k sin θ)

π
ϕk = kπ
;
k
=
0,
1,
2,
.
.
.
,
7;
0
≤
θ
<
4
2 , (13)
where θ = arctan(β). The Fig. 1 shows this constellation for
the case β = 1 or else θ = π/4. For the extreme case β = 0 the
3-D constellation X8β turns into the 8PSK constellation on the
XY -plane. On the other side, when β → ∞ the constellation
X8β approaches to {(0, 0, 1), (0, 0, −1)}. If the signal set X8β
is transmitted over an AWGN channel where the noise has

kyk2

1
probability density p(y) = (2π)3/2
e− 2σ2 , y ∈ R3 , then the
σ3
conditional probability transitions of the channel are


ky − xk k2
1
exp
−
p(y|xk ) =
2σ 2
(2π)3/2 σ 3

Using again the matrix representation of D4 it can be shown
that p(gy|gxk ) = p(y|xk ) for all g ∈ D4 , and xk ∈ X8β ,
y ∈ R3 . Therefore this X8β is a D4 -symmetric channel.
By implementing
 the formula (4) for the generic array

l11 , l12
results the generic subgroup G(l) =
l =
l21
Z2 . 
(22−l11 Z2 + 22−l12 Z4 ) ⊠ 21−l21 
1 1
Particularly, the array (lij ) =
yields the subgroup
1
G(l) = (2Z2 + 2Z4 ) ⊠ Z2 = 2Z4 ⊠ Z2 = {e, a2 }γ{e, b} =
{e, b, a2 , a2 b}. The sub-constellation matched to this subgroup
is {x0 , x1 , x4 , x5 }.


1 1
yields the subgroup
Analogously the array l =
0
(2Z2 + 2Z4 ) ⊠ 2Z2 = 2Z4 ⊠ {e} = {e, a2 } ⊠ {e} = {e, a2 }
matched to the sub-constellation {x0 , x4 }. Then, by the
Lemma 1, to estimate the G-capacity with the formula
 (11)

1 1
it will be sufficient to consider the arrays l110 =
,





0
1 1
1 2
1 2
l111 =
, l120 =
and l121 =
. These
1
0
1
arrays with its matched subgroups G(lijk ), and its matched
sub-constellations X (lijk ) are organized in the Table I.
ρ
1

2

Array lijk
1 1
 0

1 1
1


1, 2
 0

1 2
1

Sub-group G(lijk )

Sub-Constell. X (lijk )

2Z4 ⊠ {0} = {e, a2 }

{x0 , x4 }

is the entropy of the random variable Y of the output of the
sub-channel with probability density
λlijk (y), y ∈ R3 , and
R
H(p0 )√= H(Y |X = x0 ) = − R3 p(y|x0 ) log(p(y|x0 ))dy =
3 log( 2πeσ), where log = log 2. Thus we can write
√
Clijk = H(λlijk ) − 3 log( 2πeσ).
(16)
All the probability density functions λl to compute the
capacities of the sub-channels are showed in the Table II
lijk
l110
l111
l120
l121

TABLE II.
OF THE

λlijk
λl110
λl111
λl120
λl121

=
=
=
=

1
2 (p0
1
4 (p0
1
4 (p0
1
8 (p0

+ p4 )
+ p1 + p4 + p5 )
+ p2 + p4 + p6 )
+ p1 + · · · + p7 ) = λ

O UTPUT PROBABILITY DENSITIES OF THE SUB - CHANNELS
D4 - SYMMETRIC CHANNEL , WHERE pk := p(y|xk )

The implementation of the formula (16) with the triplequad
command of the software Octave [6] to compute the capacities
of (15), shows that the achievement of the channel capacity
depends on β. For some β0 such that 0.32 < β0 < 0.72, if β <
β0 then the channel capacity is achieved, on the contrary, if
β > β0 then the channel capacity is not achieved. Some results,
for fixed noise level σ = 0.5, of these computations are shown
in the Table III. For instance, for β = 1 the channel capacity is
not achieved: 3H(λl120 )−2H(λ) = 2.6603 < H(p0 ) = 3.1423
3C
that means l2120 < C. It is interesting notice the behavior of
the entropies as β → +∞. H(λl110 ) → H(λl120 )− → H(p0 )+
whereas H(λl111 )− → H(λ)− . On the other hand for β = 0
the X8β signal set becomes the 8PSK constellation. In [7], by
using the dblquad command of Octave, it was shown that the
8PSK-AWGN channel with group code over D4 achieves the
channel capacity.

2Z4 ⊠ Z2 = {e, b, a2 , a2 b}

{x0 , x1 , x4 , x5 }

Z4 ⊠ {0} = {e, a, a , a }

{x0 , x2 , x4 , x6 }

0.32

0.72

1.00

1.3

3.07

Z 4 ⊠ Z 2 = D4

❳❳
❳❳ β
H(lijk ) ❳❳
❳

X

H(λl121 ) = H(λ)
H(λl120 )
H(λl111 )
H(λl110 )

4.7709
4.5040
4.4523
4.0214

4.8902
4.2875
4.6046
3.9424

4.8323
4.1083
4.6113
3.8580

4.6903
3.8831
4.5498
3.7305

4.2731
3.3825
4.2545
3.3630

2

3

TABLE I.
lijk ARRAYS , G(lijk ) SUBGROUPS AND X (lijk )
SUB - CONSTELLATIONS FOR THE D4 - SYMMETRIC CHANNEL

Then applying the formula (11), the G-capacity of this
channel is;

Cl111
Cl110
,
,
CD4 = max min
α11 + α212 α11 + α212 + α21
(αij )

Cl120
, C = Cl121 ; (14)
α11 + α12
where Clijk is the capacity of the sub-channel which has Xlijk
as its input alphabet.
By choosing α11 = 0, α12 = 2/3, and for α21 = 1/3 and
combining the formulas (10) and (14) we obtain
C ≥ CD4 ≥ min{3Cl110 ,

3Cl111
2

,

3Cl120
2

, C}.

(15)

Since the channel is symmetric the capacities Clijk can be
computed with the formula H(λlijk )−H(p0 ), where H(λlijk )
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TABLE III.
E NTROPIES OF THE OUTPUT RV OF THE SUB - CHANNELS
β
OF THE D4 - CHANNEL WITH CONSTELLATION X8 AND FIXED NOISE
LEVEL σ = 0.5

B. The quaternions case 4D
The group of quaternions Q8 is also a non-Abelian
group that can be expressed as an extension Z4 ⊠ Z2 .
If a is the generator of Z4 and b is the generator of Z2 , then the group operation of Q8 is given
k1
by (ah1 bk1 )∗ (ah2 bk2 ) = ah1 +3 h2 +ξ(k1 ,k2 ) bk1 k2 , where
0 if k1 + k1 ≤ 1
. For instance (a2 b) ∗ (ab) =
ξ(k1 , k2 ) =
2 if k1 + k2 = 2.
1
a2+3 .1+2 b1+1 = a3 e = a3 . In this way, the complete list
of elements is {e, a, a2 , a3 , b, ab, a2 b, a3 b}. This finite group
has a representation in O(2, C) ∼
= O(4, R) via the mapping




√
j 0
0 1
, where j = −1 ∈ C, and b 7→
,
0 −j
−1 0
where 1 ∈ R. Choosing the initial point x0 = (1, 0) ∈ C2 we
have that ax0 = (j, 0), bx0 = (0, 1) and so on. The complete
matching list determined by the simply transitive action of Q8
over X is shown in the table IV.

a 7→



Q8
e
a2
b
a2 b

gx0

X

7→
7→
7
→
7→

x0
x2
x4
x6

=
=
=
=

(1, 0)
(−1, 0)
(0, −1)
(0, 1)

T HE ACTION OF Q8

TABLE IV.

gx0

Q8

7→

a
a3
ab
a3 b

7→

X

7
→
7→
7→
7→

x1
x3
x5
x7

=
=
=
=

(j, 0)
(−j, 0)
(0, j)
(0, −j)

OVER THE SIGNAL SET

1

2

Sub-group Q8 (lijk )

Sub-Constell. X (lijk )

2Z4 ⊠ {0} = {e, a2 }

{x0 , x2 }

2Z4 ⊠ Z2 = {e, b, a , a b}

{x0 , x4 , x2 , x6 }

Z4 ⊠ {0} = {e, a, a2 , a3 }

{x0 , x1 , x2 , x3 }

Z 4 ⊠ Z 2 = Q8

X

2

2

=
=
=
=

1
2 (p0
1
4 (p0
1
4 (p0
1
8 (p0

+ p2 )
+ p4 + p2 + p6 )
+ p1 + p2 + p3 )
+ p1 + · · · + p7 ) = λ

O UTPUT PROBABILITY DENSITIES OF THE SUB - CHANNELS
Q8 - SYMMETRIC CHANNEL , WHERE pk := p(y|xk )

i

∼ H N ⊠ K N . We did not
shown that if G = H ⊠ K then GN =
make an adaptation for extensions like:


ri
s M
M
η 
Zpij
⊠ Zp ,
G=
j
i=1 j=1

i

which would be a truly generalization of the Abelian case,
because the analyzed examples D4 and Q8 did not require
such a general formula, also because we do not found, for
this general case, a simple proof showing that U (l) ⊂ G(l)N
which is a critical fact to fit in the sub-codes U (l) over the
sub-channels (G(l), Y, p(y|g)), g ∈ G(l).
In the dihedral 3D example it was numerically shown
that the channel capacity is not achieved. The same X8β AWGN channel with group code over the cyclic group Z8
was exhibited in [1] as an example where the G-capacity does
not achieve the channel capacity. A possible explanation for
this common behavior of this channel could be in the internal
group structure of Z8 and D4 . Both Z8 and D4 have a unique
subgroup isomorphic to Z4 : 2Z8 ⊂ Z8 and G(l120 ) ⊂ D4 .
Whatever the sub-constellation matched to 2Z8 it will be also
matched to G(l120 ). Therefore, the capacities of the respective
sub-channels will be the same.
For the four-dimensional channel with group code over Q8 ,
remains as an unsolved problem whether the channel capacity
is achieved or not.
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Reticulados LDPC com Codificação e Decodificação
Eficiente e uma Generalização da Construção D0
Paulo Ricardo Branco da Silva e Danilo Silva

Resumo— Neste artigo são propostos algoritmos de codificação
e decodificação com tempo linear para reticulados LDPC multinı́vel baseados na Construção D0 . Além disso, uma generalização
da Construção D0 é proposta, a qual resulta em uma nova classe
de reticulados multinı́vel. A partir desta construção, são projetados reticulados LDPC que alcançam desempenho comparável ao
de reticulados polares no canal AWGN sem restrição de potência.
Palavras-Chave— Construção D0 , reticulados, códigos LDPC,
códigos multinı́vel, decodificação multiestágio.
Abstract— We propose linear-time encoding and decoding algorithms for multilevel LDPC lattices based on Construction D0 .
Moreover, a generalization of Construction D0 is proposed
which leads to a new class of multilevel lattices. Based on this
construction, two-level LDPC lattices are designed that achieve
performance comparable to that of polar lattices in the powerunconstrained AWGN channel.
Keywords— Construction D0 , lattices, LDPC codes, multilevel
codes, multistage decoding.

I. I NTRODUÇ ÃO
Um dos principais desafios na área de codificação de canal
é encontrar códigos capazes de alcançar a capacidade do canal
com ruı́do aditivo gaussiano branco (AWGN) e que possam
ser codificados e decodificados de forma computacionalmente
eficiente. Uma ferramenta poderosa para esse fim são os
códigos de reticulado, os quais também são úteis para diversas
outras aplicações (veja [1] e suas referências).
Um código de reticulado C = Λ ∩ R consiste da intersecção
entre um reticulado Λ ∈ Rn (arranjo regular de pontos no
espaco euclidiano) e uma região delimitadora R ⊆ Rn . Sabese que Λ deve ser escolhido como um reticulado bom para
codificação AWGN (empacotamento), ou seja, a região de
Voronoi em torno de cada ponto deve conter uma esfera com
fração de volume suficientemente grande para minimizar a
probabilidade de erro [1]. Conjuntamente, a escolha dos pontos
do reticulado deve minimizar o consumo de potência para uma
dada taxa de informação. Uma solução é escolher R como uma
região aproximadamente esférica, possivelmente a região de
Voronoi de um sub-reticulado [2]; outra é escolher uma região
mais simples, como um hipercubo, mas utilizar as palavras
de C de forma não-equiprovável, de forma a aproximar uma
distribuição esférica em n dimensões [3].
Recentemente, ambos os problemas foram simultaneamente
resolvidos pela primeira vez com o uso de códigos de reticulado baseados em códigos polares [4]. O esquema proposto
utiliza uma codificação multinı́vel de códigos binários com
Paulo Ricardo Branco da Silva e Danilo Silva¸ Centro Tecnológico,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, Brasil, E-mails:
pauloricardo.branco@gmail.com, danilo@eel.ufsc.br.

decodificação multiestágio, o que permite uma implementação
eficiente sob modulação 2L -PAM, com complexidade de
decodificação O(Ln log n). Em contraste, a maioria dos reticulados propostos na literatura para esse fim são p-ários (onde p é
primo) [1], exigindo códigos lineares p-ários com modulação
p-PAM, o que dificulta tanto o projeto dos códigos quanto
sua implementação para p > 2. A codificação multinı́vel com
decodificação multiestágio é útil pois reaproveita a experiência
acumulada na teoria e prática de códigos binários.
Apesar de provadamente assintoticamente ótimos, códigos
polares são computacionalmente menos eficientes que códigos
LDPC, os quais podem ser decodificados com complexidade
linear pelo algoritmo Belief Propagation [5]. Assim, construir
reticulados LDPC multinı́vel com desempenho comparável ao
dos reticulados polares parece ser um problema importante.
Reticulados multinı́vel são construı́dos algebricamente
através da Construção D e da Construção D0 . Descrevem
o reticulado a partir das matrizes geradoras e das matrizes de verificação de paridade, respectivamente, dos códigos
componentes [6]. A primeira é usada na construção dos
reticulados polares em [4]. Reticulados LDPC multinı́vel com
a Construção D0 foram propostos em [7] e estudados posteriormente em [8]; no entanto, estes trabalhos consideram
apenas uma decodificação conjunta dos códigos componentes,
a qual tem complexidade exponencial em L. A decodificação
multiestágio de reticulados LDPC é considerada em [9], mas
a construção proposta se baseia na Construção D, essencialmente inviabilizando uma codificação eficiente.
Este artigo propõe reticulados LDPC com codificação e
decodificação eficientes. Um desafio de projeto é que a
Construção D0 tradicional exige não apenas códigos componentes aninhados, mas também matrizes de verificação
de paridade aninhadas, uma restrição que aparentemente se
mostra incompatı́vel com o projeto ótimo de distribuição de
graus. Para contornar este problema, uma nova Construção D0
é proposta que relaxa essa restrição. Esta contribuição pode
ser de interesse independente do ponto de vista matemático.
Resultados de simulação mostram que os reticulados propostos atingem desempenho ligeiramente superior ao dos
reticulados polares, e isto com complexidade de codificação
e decodificação de apenas O(Ln). Embora este artigo trate
apenas do problema da codificação AWGN sem restrição de
potência, os resultados podem, em princı́pio, ser estendidos
para o cenário com restrição de potência através das técnicas
em [2] ou [3]. Provas são omitidas por limitação de espaço.
II. C ONCEITOS B ÁSICOS
A seguir revisamos conceitos básicos sobre reticulados e seu
uso em comunicações. Para maiores detalhes, veja [1], [6].

343
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A. Reticulados
Um reticulado Λ ∈ Rn é um subgrupo discreto de Rn . Isto
significa que é fechado sob combinações lineares inteiras e
que pode ser definido pelo conjunto Λ = {x ∈ Rn : x =
uG, u ∈ Zn } e pela operação de soma +, onde G ∈ Rn×n
é uma matriz geradora de Λ.
Um quantizador de reticulado de mı́nima distância euclidiana QΛ : Rn → Λ é definido por x 7→ arg minλ∈Λ kx − λk,
com empates decididos de forma sistemática. A região
de Voronoi de Λ (em torno de 0) é definida como
V(Λ) , {x ∈ Rn : QΛ (x) = 0}, cujo volume é denotado
por V (Λ). A operação modulo-Λ é definida como
x mod Λ , x − QΛ (x) ∈ V(Λ).

(1)

onde Pe (C, σ 2 ) é a probabilidade de erro para o código C
quando usado no canal em (3).
D. Construção D0
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, e sejam h1 , . . . , hmL −1 ∈ {0, 1}n e


h1


(6)
H` =  ... 
hm`

B. Figuras de Mérito
Define-se a probabilidade de erro Pe (Λ, σ 2 ) de um reticulado Λ ⊆ Rn 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 V(Λ).
Já que a densidade de Λ é inversamente proporcional a
V (Λ), pode-se definir a razão volume-ruı́do (VNR) como [1]

` ×n
Fm
2

tais que ϕ (H` ) ∈
seja a matriz de verificação de
paridade de C` , para ` = 0, . . . , L − 1.
A aplicação da Construção D0 [6] resulta no reticulado
Λ = {x ∈ Zn : hj xT ≡ 0 (mod 2`+1 ),
m`+1 < j ≤ m` , 0 ≤ ` ≤ L − 1}.
Observa-se que Λ = C + 2L Zn , onde

2/n

V (Λ)
.
(2)
2πeσ 2
Como mostrado em [10], [1], se Pe (Λ, σ 2 ) ≈ 0, então necessariamente γΛ (σ) > 1. Este limite fundamental é conhecido
como limitante da esfera. Por outro lado, para todo σ 2 > 0
e todo Pe > 0, existe uma sequência de reticulados com
Pe (Λ, σ 2 ) ≤ Pe tal que limn→∞ γΛ (σ) = 1. Tais reticulados
são ditos bons para codificação AWGN.

C = Λ ∩ [0, 2L )n

γΛ (σ) ,

C. Codificação sem Restrição de Potência
Uma forma prática de abordar o problema da codificação
AWGN sem restrição de potência é através da partição em dois
nı́veis proposta por Forney [10]. Dado um reticulado Λ ⊆ Rn ,
escolhe-se primeiramente um sub-reticulado Λ0 ⊆ Λ tal que a
operação modulo-Λ0 (assim como a enumeração de elementos
de Λ0 ) seja de fácil implementação. Dessa forma, Λ pode ser
particionado como Λ = C + Λ0 , onde C = Λ ∩ V(Λ0 ).
Para transmitir um ponto x ∈ Λ, escolhe-se independentemente c ∈ C e λ0 ∈ Λ0 e transmite-se x = c + λ0 . Seja
y = x + z a saı́da do canal, onde z ∈ Rn é ruı́do aditivo.
A decodificação a partir de y procede da seguinte maneira.
Primeiramente, calcula-se
y mod Λ0 = c + z mod Λ0

y0 = y − ĉ = (c − ĉ) + λ0 + z

III. D ESCRIÇ ÕES A LTERNATIVAS PARA A C ONSTRUÇ ÃO D0
Nesta seção são fornecidas descrições alternativas para a
Construção D0 , as quais são centrais para o restante do artigo.
As proposições 1 e 2 são resultados que derivamos a partir da
definição da Construção D0 .
Proposição 1 (Descrição matricial): Seja Λ um reticulado
definido por (7). Então

Λ = x ∈ Zn : H` xT ≡ 0 (mod 2`+1 ), 0 ≤ ` ≤ L − 1 .
(9)
Lema 1: Sejam H0 , . . . , HL−1 matrizes satisfazendo (6).
Se H`−1 xT ≡ 0 (mod 2` ), então H` xT ≡ 0 (mod 2` ).
Proposição 2 (Codificação sequencial): Seja C um código
de reticulado definido por (8). Todo vetor x ∈ C pode
ser gerado sequencialmente da seguinte forma. Para cada
` = 0, 1, . . . , L − 1, escolhe-se x` ∈ {0, 1}n satisfazendo

(3)

(4)

e um decodificador para Λ0 é aplicado, obtendo a estimativa
λˆ0 ∈ Λ0 e consequentemente x̂ = ĉ + λˆ0 .
Pode-se mostrar que
Pe (Λ, σ 2 ) ≤ Pe (C, σ 2 ) + Pe (Λ0 , σ 2 )

(8)

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.

H` xT
` ≡ s`

0

eliminando a influência de λ . Em seguida, aplica-se um
decodificador para C para o canal equivalente modulo-Λ0
descrito acima, obtendo a estimativa ĉ ∈ C. Finalmente, ĉ
é subtraı́do de y, resultando em

(7)

onde s` ∈ {0, 1}

(mod 2)

(10)

m`

é calculado como
!
P`−1
−H` i=0 2i xT
i
s` =
mod 2
(11)
2`
PL−1
e assumindo s0 = 0. Finalmente, faz-se x = `=0 2` x` .
Alternativamente, pode-se descrever o procedimento mencionado na Proposição 2 como sendo a escolha, para
` = 0, . . . , L − 1, de x` ∈ C` (s` ), onde

(5)
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C` (s` ) = {x` ∈ {0, 1}n : H` xT
` ≡ s`

(mod 2)}.

(12)
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IV. C ODIFICAÇ ÃO E D ECODIFICAÇ ÃO
Nesta seção, mostramos que, se códigos componentes admitem codificação e decodificação eficientes, então a mesma
afirmação é válida para o código de reticulado correspondente.
A. Codificação Sistemática
Seja ` ∈ {0, . . . , L−1} e suponha que, para i = 0, . . . , `−1,
os vetores xi ∈ C(si ) tenham sido previamente calculados.
Dado um vetor de informação u ∈ {0, 1}k` , deseja-se
deter
minar o vetor p ∈ {0, 1}m` tal que x` = u p ∈ C` (s` ).
Primeiramente, note que s` em (11) sempre pode ser calculado eficientemente, uma vez que H` é uma matriz esparsa.
Suponha que, possivelmente através de permutações de
linha e coluna, H` possa ser expressa na forma


A B T
H` =
(13)
C D E
onde A ∈ {0, 1}(m` −g)×(n−m` ) , B ∈ {0, 1}(m` −g)×g ,
T ∈ {0, 1}(m` −g)×(m` −g) é triangular inferior, C ∈
{0, 1}g×(n−m` ) , D ∈ {0, 1}g×g e E ∈ {0, 1}g×(m` −g) . Para o
caso s` = 0, i.e., quando se deseja obter H` xT
` ≡ 0 (mod 2),
é mostrado em [11] que o cálculo de p pode ser realizado
com complexidade O(n + g 2 ). Tal complexidade pode ainda
ser reduzida para O(n) caso H` admita uma estrutura especial
quase-cı́clica, o que de fato se verifica em praticamente todos
os códigos LDPC utilizados na prática [12].
Para s` genérico, podemos reescrever (10) como
T

H0` x0` ≡ 0 (mod 2),

(14)

onde H0` = [−s` H` ] e x0` = [1 x` ]. Assim, observamos
que H0` pode ainda ser expressa na forma
 0  (13),
 com o
A
A
primeiro bloco de colunas substituı́do por
,
0 = −s`
C
C
 0



0
0
enquanto x` = u p , com u = 1 u , o que não altera
a ordem de complexidade. Na verdade, assumindo que s` já
tenha sido calculado, observa-se facilmente das Tabelas I e II
de [11] que as únicas alterações no algoritmo de [11] são o
acréscimo de apenas m` adições.
Sob essas hipóteses, conclui-se que o código de reticulado
C admite codificação sistemática com complexidade O(Ln).
B. Decodificação Multi-Estágio
PL−1 `
Seja x =
`=0 2 x` ∈ C o vetor transmitido, onde
x` ∈ {0, 1}n , e y = x+z o vetor recebido, onde z é um vetor
de ruı́do gaussiano branco de variância σ 2 por componente.
A decodificação multi-estágio de C pode ser feita da seguinte forma, a qual é inspirada em [10]. Suponha que os
vetores x` tenham sido corretamente decodificados para i =
0, 1, . . . , ` − 1. Calcula-se
!
P`−1
y − i=0 2i xi
mod 2.
(15)
y` =
2`
É fácil ver que

z
y` = x` + ` mod 2
2

(16)

o que pode ser interpretado como a transmissão de x` ∈ C` (s` )
através de um canal modulo-2 sujeito a ruı́do aditivo z/2` . Em
particular, a decodificação de máxima verossimilhança seria
dada por x̂` = argmaxx` ∈C` (s` ) p(y` |x` ).
Para se decodificar com baixa complexidade e desempenho
próximo do ótimo, é possı́vel usar o algoritmo iterativo Belief
Propagation, o qual possui complexidade O(n) para matrizes
esparsas e um número fixo de iterações. O algoritmo tem como
entrada um vetor LLR ∈ Rn com a log-likelihood ratio (LLR)
de cada componente y`j do vetor recebido y` , definida como


p(y`j |x`j = 0)
, j = 1, . . . , n.
(17)
LLRj = ln
p(y`j |x`j = 1)
Porém, o algoritmo assume palavras códigos x` pertencentes a um código linear, e não a um código afim como C` (s` ).
Podemos reaproveitar este algoritmo para o problema em
questão fazendo uso do código linear alongado C`0 ⊆ Fn+1
de2
finido pela matriz de verificação de paridade H0` = [−s` H` ],
a qual continua sendo uma matriz esparsa. Nesse caso, as
palavras códigos admissı́veis devem ser restringidas às da
forma x0` = [1 x` ], conforme (14). Para impor esta restrição,
é suficiente fornecer como vetor de LLRs o vetor


LLR0 = ∞ LLR
(18)
indicando que se tem certeza de que o primeiro sı́mbolo da
palavra código é igual a 1.
Conclui-se que a decodificação de C pode ser realizada com
complexidade O(Ln). Pelo limitante da união, a probabilidade
de erro satisfaz
Pe (C, σ 2 ) ≤ Pe (C0 , σ 2 ) + · · · + Pe (CL−1 , σ 2 )

(19)

onde Pe (C` , σ 2 ) é a probabilidade de erro de C` no canal (16).
V. G ENERALIZAÇ ÃO DA C ONSTRUÇ ÃO D0
Uma grande limitação da Construção D0 é a necessidade
de que não apenas os códigos componentes, mas também as
matrizes H` sejam aninhadas, i.e., H` deve ser uma submatriz
de H`−1 . Isto dificulta o projeto de códigos LDPC, pois exige,
por exemplo, que o grau médio dos nós de variável do código
C`−1 seja significativamente superior ao do código C` , o que
entra em conflito com o projeto ótimo de códigos LDPC.
A princı́pio, poderı́amos eliminar completamente esta
restrição e redefinir a Construção D0 pela expressão (9).
Porém, com essa abordagem não haveria garantia da cardinalidade de C, muito menos da possibilidade de codificação
sequencial, o que descaracterizaria a construção.
Ao invés disso, podemos relaxar a restrição de aninhamento
de matrizes H` e ainda assim preservar as caracterı́sticas
da Construção D0 . O ingrediente crucial é o Lema 1: se
esta propriedade é válida, então a codificação sequencial
(Proposição 2) torna-se possı́vel e a cardinalidade de |C| se
mantém como consequência imediata desta.
A forma mais simples de satisfazer a propriedade do Lema 1
é exigindo que H` seja uma submatriz de H`−1 . No entanto,
é fácil ver que, para que a propriedade seja satisfeita, basta
que H` ≡ FH`−1 (mod 2` ), onde F é alguma matriz inteira.
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Definição 1 (Construção D0 Generalizada): Seja H` ∈
Z
para ` = 0, . . . , L − 1, tal que H` ≡ F` H`−1
(mod 2` ), para algum F` ∈ Zm` ×m`−1 . O reticulado

Λ = x ∈ Zn : H` xT ≡ 0 (mod 2`+1 ), 0 ≤ ` ≤ L − 1
m` ×n

é dito ser obtido pela Construção D0 generalizada aplicada a
H0 , . . . , HL−1 . Equivalentemente, Λ = C + 2L Zn , onde
C = Λ ∩ [0, 2L )n é um código de reticulado.
É imediato verificar que o conjunto Λ definido acima é de
fato um reticulado.
A ênfase da Definição 1 está nas matrizes H` , ao invés dos
códigos componentes. A interpretação através de códigos componentes aninhados pode ser recuperada tomando-se C` ⊆ Fn2
` ×n
. Possui, portanto,
como o espaço nulo de ϕ(H` ) ∈ Fm
2
dimensão k` = n − m` , para ` = 0, . . . , L − 1. Claramente,
temos C0 ⊆ C1 ⊆ · · · ⊆ CL−1 .
O principal resultado desta seção é o teorema a seguir.

Particionar cada j-ésima linha de H em tj linhas signi0
fica produzir uma nova matriz H0 ∈ {0, 1}m ×n tal que
(1)
(t )
(1)
(t )
P(H0 )
=
(P1 , . . . , P1 1 , . . . , Pm , . . . , Pmm ), onde
(tj )
(1)
Pj , . . . , Pj formam umaPpartição de Pj , para todo j. Em
m
particular, |P(H0 )| = m0 = j=1 tj .
Verifica-se para quaisquer H e H0 satisfazendo a definição
0
acima que existe uma matriz F ∈ {0, 1}m×m tal que H =
FH0 . Ou seja, as posições não-nulas da j-ésima linha de F são
(t )
(1)
os ı́ndices das linhas de H0 correspondentes a Pj , . . . , Pj j .
Além disso, observa-se que os pesos das colunas de H0 são
idênticos aos de H, em virtude da definição de partição.
A. Exemplos
Em ambos os exemplos

0 1
1 0
H0 = 
0 0
0 0

Teorema 3: Seja C um código de reticulado satisfazendo a
Definição 1. Então C admite codificação sequencial
PL−1segundo a
Proposição 2. Além disso, R = n1 log2 |C| = i=0 R` , onde
R` = k` /n = (n − m` )/n.

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
1
0

1
0
0
0

0
0
1
0


0
1
.
0
0

1) Combinação linear genérica: Sejam


5 48 21 88
F1 =
29 49 31 13


F2 = 3 7


0 1 0 0 1 1 1 0
H1 = F1 H0 mod 2 =
1 1 1 1 1 1 1 1


H2 = F2 H1 mod 4 = 3 2 3 3 2 2 2 3 .

É fácil ver que os resultados da Seção IV se mantém válidos
para a Construção D0 generalizada.
VI. PARTICIONAMENTO DE E QUAÇ ÕES DE PARIDADE
No projeto de códigos LDPC, a grande vantagem da
Construção D0 generalizada está em permitir que os códigos
componentes possuam distribuições de graus idênticas (ou
próximas). Por exemplo, podemos escolher todos os códigos
componentes como códigos LDPC regulares com grau de nó
de variável dv = 3, o que de antemão sabemos que resultará
em um desempenho razoavelmente bom. Isto é impossı́vel de
obter com a Construção D0 tradicional.
(`)
(`)
Sejam hj e fj a j-ésima linha das matrizes H` e F` ,
para todo `. Para que os graus de nós de variável do código
C` sejam iguais aos do código C`−1 basta que (i) para todo
j, não ocorra soma de coeficientes não-nulos na combinação
(`)
(`)
linear hj = fj H`−1 , isto é, que os coeficientes não-nulos
das linhas de H`−1 efetivamente somadas estejam em posições
disjuntas, e além disso que (ii) cada linha de H`−1 seja somada
uma única vez em todo o cálculo de H` . Esta última condição
equivale a exigir que cada coluna de F tenha exatamente um
coeficiente não-nulo. Vale notar que, seguindo essa regra, é
suficiente que todas as matrizes H` e F` sejam binárias.
Uma forma prática de satisfazer a regra descrita acima é
seguir o caminho inverso: começar da matriz HL−1 e produzir
cada H`−1 a partir de H` através do particionamento de
equações de paridade. Mais precisamente, cada linha de H`−1
é transformada em duas ou mais linhas H` , com coeficientes
não-nulos em posições disjuntas, de tal forma que, quando
estas linhas são somadas, obtém-se a linha original de H`−1 .
Matematicamente, seja P(H) = (P1 , P2 , . . . , Pm ) a função
que mapeia uma matriz H ∈ {0, 1}m×n aos conjuntos Pj , j = 1, 2, . . . , m, cada qual constituı́do pelos
ı́ndices das posições não-nulas da j-ésima linha de H.

a seguir, seja

A Construção D0 generalizada aplicada às matrizes H0 , H1
e H2 produz um código de reticulado C com L = 3 nı́veis e
taxa R = n1 log2 |C| = 81 log2 (24+6+7 ) = 2.125.
2) Particionamento de Equações de Paridade: Começando
pela matriz


H2 = 1 1 1 1 1 1 1 1
podemos particioná-la em


1 1 0 0 0 1 0 1
H1 =
0 0 1 1 1 0 1 0
a qual por sua vez é particionada em H0 . Note que H2 =
F2 H1 mod 4 e H1 = F1 H0 mod 2, onde F2 = 1 1 e


1 1 0 0
F1 =
.
0 0 1 1
A Construção D0 generalizada aplicada às matrizes H0 , H1
e H2 produz um código de reticulado com a mesma taxa do
exemplo anterior. Note que todas estas matrizes são binárias
e que cada coluna delas possui o mesmo peso (igual a 1).
VII. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Esta seção discute o projeto de reticulados LDPC com
L = 2 nı́veis codificados, bem como seu desempenho em um
canal AWGN sem restrição de potência.
Construı́mos um reticulado Λ = C + 4Zn com a Construção
0
D generalizada aplicada às matrizes H0 ∈ {0, 1}m0 ×n e
H1 ∈ {0, 1}m1 ×n , referentes aos códigos aninhados C0 ⊆ C1 .
Fixados n, m0 e m1 , o código C1 foi escolhido como um

346
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2

2

2

n

10 0

10 -1

Probabilidade de Erro de Bloco

código LDPC regular de grau de variável dv = 3 e matriz
de verificação de paridade H1 obtida via PEG [12]. Por sua
vez, H0 foi obtida do particionamento aleatório das linhas de
H1 . O particionamento foi feito de modo a manter a maior
regularidade possı́vel dos graus de paridade.
Para possibilitar a comparação com os resultados de [4],
foram desenvolvidos códigos com os mesmos parâmetros de
projeto, isto é, com n ≤ 1024 e probabilidade de erro de bloco
Pe ≤ 10−5 . Mais precisamente, escolheu-se n = 1020.
O projeto de m0 e m1 , ou, equivalentemente, das taxas R0 e
R1 , foi baseado na estimativa de probabilidade de erro obtida
com a combinação dos limitantes (5) e (19), i.e.,
2

VIII. C ONCLUS ÃO
Propusemos uma nova construção baseada na Construção
D0 , a partir da qual obtivemos curvas de probabilidade de erro
semelhantes às de [4] com o uso de algoritmos de codificação
e decodificação computacionalmente mais eficientes.
Observamos que a extensão da abordagem proposta para
mais de dois nı́veis ocorre naturalmente através da alteração
do projeto para uma nova variância de ruı́do. Acreditamos
igualmente que, a menos de algumas pequenas alterações no
projeto e nas expressões de taxa, os resultados obtidos para o
canal real se estendam para o complexo.
Além dos acréscimos sugeridos, pretendemos incorporar
em trabalhos futuros a análise de probabilidade de erro com

10 -3

10 -4

10

Pe (Λ, σ ) ≤ Pe (C0 , σ ) + Pe (C1 , σ ) + Pe (4Z , σ ). (20)
Utilizando o critério de igualdade de probabilidades de
erro [13], deseja-se obter Pe (C0 , σ 2 ) = Pe (C1 , σ 2 ) =
Pe (4Zn , σ 2 ) = 10−5 /3.
Visto que o nı́vel 2 (não-codificado) admite um simples
decodificador de reticulado modulo-4Zn (essencialmente um
detector QAM), é fácil calcular a variância σ 2 do ruı́do
observado no receptor que resulta na probabilidade de erro
de bloco desejada, a qual foi obtida para σ 2 = 0.1142.
As taxas dos códigos foram encontradas num processo
iterativo de projeto e simulação. Com R1 = 0.2471 se
alcançou probabilidade de erro 10−5 /3 para σ 2 . Para C0 , um
desempenho de erro semelhante foi obtido com R0 = 0.8902,
resultando na taxa total R = 1.1373 bits/dimensão, referente
a VNR = 1.6949 (2.2914 dB).
A Fig. 1 mostra a probabilidade de erro em função da
VNR para o reticulado construı́do com o particionamento
de equações de paridade. Realizamos a comparação com o
nosso melhor reticulado LDPC obtido com a Construção
D0 tradicional, o qual é composto por códigos irregulares
projetados por meio de EXIT charts [12] de comprimento
N = 5000 e taxas R0 = 0.2 e R1 = 0.9. Apesar do
maior comprimento, a taxa total se mostra menor e a curva de
probabilidade de erro significativamente pior, o que motiva o
desenvolvimento de construções alternativas à Construção D0 .
A curva de desempenho do reticulado LDPC projetado com
a nova construção possui taxa de declı́nio mais acentuada que
a dos reticulados polares de [4], cruzando-a em torno de Pe =
3 × 10−5 (VNR = 2.177 dB). Para Pe = 10−5 , o desempenho
é ligeiramente superior ao de [4] e ainda com a vantagem de
permitir codificação e decodificação mais eficientes.

10 -2

LDPC split
LDPC nest
polar
sphere bound

-5

10 -6

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

VNR(dB)

Fig. 1. Probabilidade de erro de bloco em função da VNR dos códigos de
reticulado: LDPC via particionamento de equações de paridade (LDPC split),
LDPC via Construção D0 (LDPC nest) e polares (polar). O limitante em negro
se refere à VNR = 0 dB, isto é, ao limitante da esfera (sphere bound).

restrição de potência e a utilização de códigos mais estruturados e de melhor performance, como os LDPCs quasi-cı́clicos
com distribuições de graus irregulares otimizadas.
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Sistema de Autenticação de Usuário em Camada
Fı́sica Empregando Sequências Caóticas
João V. C. Evangelista, Daniel P. B. Chaves e Cecilio Pimentel

Resumo— Em um sistema de comunicação tı́pico, os mecanismos de autenticação são dominantemente implementados em
nı́veis acima da camada fı́sica; apesar de haver estratégias (e.g.,
espalhamento espectral) que são implementadas ao custo de
recursos do sistema de comunicação, como maior consumo de
banda. Alternativamente, a autenticação pode ser realizada na
camada fı́sica sem impactar nos requisitos do sistema original e
apresentando propriedades adicionais, como: transparente para
usuários que não possuem a chave secreta, robustez contra
interferência e verificação de identidade de usuário confiável.
Este trabalho aborda o projeto e os limitantes deste sistema com
o emprego de sequências caóticos.
Palavras-Chave— Autenticação de usuário, sequência caótica,
segurança incondicional, camada fı́sica.
Abstract— In a typical communication system most mechanisms of authentication exist above the physical layer, though
some (e.g., spread-spectrum communication) exist at the physical
layer often with an additional cost in bandwidth. Alternatively,
authentication may be implemented in the physical layer without
impact on the original system and still exhibiting additional properties: stealthy to uninformed users, robustness to interference,
and trusted user identity verification. This paper addresses the
project and limits of this system when chaotic sequences are used
for authentication.
Keywords— User authentication, chaotic sequence, unconditional security, physical layer.

I. I NTRODUÇ ÃO
A autenticação em camada fı́sica visa aumentar a segurança
do sistema de comunicação com a implementação de serviços
de segurança em diversas camadas da rede. Assim, ataques ao
sistema precisariam romper a segurança em múltiplas camadas
e não só nas camadas superiores. Algumas propostas adotam o
envio de uma forma de onda como tag, obtida a partir de uma
chave secreta compartilhada entre os usuários legı́timos. Esse
foi o método adotada em [1], [2], onde o sinal de tag é gerado
a partir de funções de hash, que em seguida é sobreposto à
mensagem. A incerteza sobre a chave dada uma observação
ruidosa do tag é empregada para avaliar a segurança. O sistema
resultante apresenta alta incerteza sobre a chave se a relação
entre as potências do tag e do ruı́do é baixa, contudo, quando
a potência do ruı́do é reduzida, esta incerteza se aproxima
de zero. A avaliação de segurança do sistema proposto não
traz uma abordagem analı́tica para a probabilidade de sucesso
de ataques. Em [3], se propõe o emprego das respostas do
canal para determinar sinais de tag. Essa técnica minimiza
João V. C. Evangelista, École de Technologie Superieure, MontrealQC, Canadá, E-mail: vdecarvalho@lacime.etsmtl.ca; Daniel P. B. Chaves
e Cecilio Pimentel, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade
Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, E-mails: daniel.chaves@ufpe.br,
cecilio@ufpe.br.

os efeitos do tag sobre a probabilidade de erro, contudo,
falta à proposta análises de segurança. Em geral, as técnicas
baseadas em tag permitem melhorar a segurança do sistema
através de alterações nas propriedades do sinal de tag, ao
custo do desempenho na detecção de mensagens. Além disso,
a segurança do sistema continua atrelada à potência de ruı́do e
falta o desenvolvimento analı́tico para as diferentes estratégias
de ataque.
Outra estratégia procura explorar a diferença de qualidade
do canal entre usuários legı́timos em relação ao canal entre usuário legı́timo e adversário. Em [4] o fato de canais
descorrelacionarem rapidamente com a distância é empregado. Particularmente, assumindo que o canal é invariante,
o sistema proposto identifica mensagens enviadas pelo adversário quando a qualidade do canal entre usuários legı́timos
é superior a observada entre usuário legı́timo e adversário.
Um método similar é proposto em [5], mas com canais
variantes no tempo. O problema da identificação do canal
entre usuários legı́timos é modelado através de um teste de
hipótese. Como em [4], persiste a baixa probabilidade em
detectar mensagens fraudulentas quando a qualidade do canal
entre usuários legı́timos é baixa. Em [6], um limiar adaptativo
para o teste de hipótese é proposto, o que resultou em uma alta
probabilidade em detectar o adversário mesmo com um canal
de baixa qualidade entre usuários legı́timos. Em [7] é proposto
um novo método para obter a resposta do canal, que resulta
em alta probabilidade de detectar o adversário quando o canal
apresenta baixo espalhamento Doppler. Um método baseado
na proposição de desafios para a autenticação do transmissor é
proposto em [8], neste caso, o receptor legı́timo envia o desafio
para o transmissor, que para ser autenticado deve respondelo corretamente. Apesar de realizar a análise de sucesso do
adversário, só considera ataques passivos. Em todos esses
trabalhos a probabilidade de detectar uma mensagem enviado
pelo adversário depende da melhor qualidade do canal entre
usuários legı́timos que a do canal entre o usuário legı́timo e
o adversário. Além disso, nenhum desses trabalhos derivam a
probabilidade de sucesso para ataques ativos.
Este trabalho é baseado na técnica de geração de tag sobreposto ao sinal da mensagem, contudo, esta geração emprega
sequências caóticas. Há duas contribuições principais neste
trabalho: a apresentação de uma técnica de geração de tag,
empregando sequências caóticas, que possibilita segurança
incondicional para a chave; a derivação analı́tica das probabilidades de sucesso para os ataques de disfarce e de substituição.
A seguir detalhamos na Seção II o ambiente de comunicação
utilizado como referência, especificando os agentes envolvidos e suas atribuições no sistema. Os ataques analisados no
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trabalho são explicados na Seção III. O processo de geração
do tag proposto no trabalho é abordado na Seção IV. Em
seguida, as probabilidades de sucesso dos ataques analisados
no trabalho são derivadas analiticamente na Seção VI. Um
possı́vel diagrama do transmissor para o sistema proposto
é discutido na Seção VII. Por fim, a Seção VIII traz as
conclusões.
II. O C EN ÁRIO C ONSIDERADO
Para os propósitos deste trabalho, consideramos um cenário
com três agentes compartilhando um único canal inseguro.
Dois deles, designados como usuários legı́timos, compartilham uma informação sigilosa, denominada chave secreta.
O terceiro é o usuário malicioso que, através de ataques
passivos ou ativos, pode comprometer a segurança do sistema
de autenticação. A seguir, o papel e a capacidade de cada
um desses usuários são detalhados no escopo do sistema
considerado. A sı́ntese da relação dos usuários, envolvendo
o canal, é apresentada na Fig. 1.
1) Alice: É uma usuária legı́tima, implicando que emprega
o protocolo proposto de autenticação. Ela envia mensagens
acompanhadas de códigos de autenticação, tags, que dependem da chave compartilhada com o outro usuário legı́timo.
2) Bob: Assim como Alice, é um usuário legı́timo, e
compartilha as mesmas premissas. Ele recupera as mensagens
recebidas e decide aceitá-las ou não baseado na identificação
de tags legı́timos.
3) Eve: É uma usuária maliciosa do sistema, para a qual
assumimos a hipótese de Kerckhoff [9], portanto, com exceção
da chave compartilhada por Alice e Bob, ela conhece todos os
detalhes do esquema. Ela é um adversário ativo, cujo o objetivo
é inviabilizar a comunicação entre Alice e Bob. Considera-se
que ela pode interceptar pacotes enviados por Alice e enviar
pacotes maliciosos para Bob.
A. Autenticação em Camada Fı́sica
Tipicamente, os protocolos de autenticação são implementados em camadas superiores da rede [10], [11], tendo a
segurança associada à dificuldade de solucionar problemas
com complexidade superpolinomial, logo, dependente da capacidade computacional do adversário.
Por outro lado, autenticação em camada fı́sica é beneficiada
pela natureza estocástica do canal sem fio, o que as permite
alcançar segurança incondicional, ou seja, independente da
capacidade computacional do adversário não há informação
suficiente disponı́vel para comprometer a segurança [1]. Neste

Eve
Pacote
Interceptado

Alice

Pacote
Malicioso

Canal
Pacote
Transmitido

Bob
Pacote
Recebido

Key
Fig. 1.

Cenário de comunicação sobre canal inseguro.

trabalho propomos um método para geração de tag empregando mapas caóticos, que diferencia-se de propostas anteriores por apresenta segurança incondicional independe das
caracterı́sticas estocásticas do canal.
O envio do tag para o receptor pode ser feito essencialmente
de duas formas: empregando multiplexação por divisão de
tempo (TDM) entre o tag e a mensagem; ou por incorporação
do tag na mensagem. Enquanto no primeiro a mensagem e o
tag são enviados em intervalos de tempo distintos, no segundo
são alocadas potências distintas para eles, que são somados e,
em seguida, transmitidos como um único pacote.
No TDM é fácil identificar tanto a mensagem como o tag,
contudo, há uma redução no número de bits de informação por
pacote. Já na incorporação do tag, como a potência deste é uma
fração da que é alocada para a mensagem, a sua identificação é
mais difı́cil. No entanto, essa dificuldade também é vivenciada
pelo adversário, além disso, não há a redução do número de
bits de informação por pacote. Como uma caraterı́stica mais
sutil, a diferença de potência entre a mensagem e o tag pode
ser empregada como um mecanismo de segurança adicional,
como é discutido em [12]. A incorporação do tag é o método
de autenticação considerado neste trabalho.
B. Função de Autenticação
Uma forma usual de verificar a autenticidade de uma mensagem é empregar uma função g(·) que retorna um tag como
função da mensagem, s, e da chave secreta, k, compartilhada
entre os usuários legı́timos. Alice envia o tag, t = g(s, k), em
conjunto com a mensagem para Bob através de um canal com
ruı́do AWGN (Additive White Gaussian Noise). Considera-se
que a mensagem é recuperada com sucesso tanto por Bob
quanto por Eve. Contudo, Bob é o único capaz de gerar
o mesmo tag t que Alice, uma vez que só eles detêm a
chave secreta. Por outro lado, a informação que Eve possui
sobre o tag advém da observação deste em presença de ruı́do.
Considera-se que s e t são vetores binários de comprimento
L, além disso, a chave k é um vetor binário de comprimento
K maior que L.
III. ATAQUES À S EGURANÇA
A seguir são considerados três possı́veis ataques à segurança
do sistema de autenticação. A abordagem adotada segue [1],
[13].
1) Ataque de disfarce: Neste ataque Eve tenta enviar
mensagens para Bob passando-se por Alice. Supondo que
Eve observa o par (s, t̃), onde t̃ é uma versão ruidosa de
t = g(s, k). Assim, empregando o conhecimento adquirido
com essa observação, Eve estima a chave k empregada para
gerar t e envia o par fraudulento (s′ , t′ ). A probabilidade de
sucesso desse ataque (quando t′ é um tag legı́timo para s′ ) é
denotada por PI , sendo igual à probabilidade de determinar
k.
2) Ataque de substituição: Este ataque consiste em Eve
interceptar um par (s, t̃), t = g(s, k), e alterar o conteúdo
da mensagem. Eve obtém sucesso se conseguir encontrar uma
mensagem s′ diferente de s que gera o mesmo tag, ou seja, t =
g(s′ , k). A probabilidade de sucesso deste ataque é denotada
por PS .
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3) Ataque de repasse: Este ataque consiste em Eve armazenar um par legı́timo (s, t̃) e retransmiti-lo para Bob no futuro.
A probabilidade de sucesso deste ataque é denotada por PR .
IV. G ERAÇ ÃO

DE

TAG

A função de geração de tag proposta neste artigo é baseada
em mapas caóticos, o que a difere de outras abordagens, que
são baseadas em cifragem e em função de hash. Um mapa
caótico unidimensional, o tipo considerado neste artigo, é
caracterizado por uma dinâmica decorrente da iteração de uma
função não-linear f : A → A a partir de uma condição inicial
x[0], tal que:

V. S EGURANÇA I NCONDICIONAL
A entropia condicional da chave dada uma observação
sem ruı́do da mensagem e do tag, H(k|s, t), é empregada
para quantificar a segurança incondicional do sistema de
autenticação proposto [1], [17]. Inicialmente escreveremos
H(k|s, t) em termos da órbita empregada para gerar o tag.
Considere H(x[0], k|s, t), que pode ser escrita como:
H(x[0], k|s, t) = H(x[0]|k, s, t) + H(k|s, t)
= H(k|x[0], s, t) + H(x[0]|s, t).

De (1) temos que H(x[0]|k, s, t) = 0, além disso, como M (·)
em (1) é injetivo, então H(k|x[0], s, t) = 0, logo

x[n] = f (x[n − 1]), n = 1, 2, 3, . . .
{x[n]}∞
i=0

(3)
(4)

H(k|s, t) = H(x[0]|s, t).

(5)

2

Denomina-se
= {x[0], f (x[0]), f (x[0]), . . .} uma
órbita de f iniciada em x[0], em que f n (x) = f n−1 (f (x)).
Neste trabalho, os tags são gerados como intervalos finitos
de órbitas do mapa caótico, e para fins de autenticação,
devem ser descorrelacionados quando associados a mensagens
distintas. Devido a sensibilidade às condições iniciais dos
mapas caóticos [14], mesmo que as órbitas sejam geradas a
partir de pontos infinitesimalmente próximos, em um futuro
próximo elas divergem e seguem trajetórias descorrelacionadas. Portanto, os tags podem ser gerados associando a
mensagens distintas condições iniciais distintas.
O conjunto de possı́veis condições iniciais é dado por X0 =
2K −1
{xi }i=0
, sendo conhecido por todos os usuários do sistema.
De forma similar, o conjunto Xn , {f n (x)|∀ x ∈ X0 } é o
resultado de todas as n-ésimas iterações possı́veis a partir de
X0 . Seja M (·) um mapa injetivo de todos os vetores binários
de comprimento K para os elementos de X0 , então uma
condição inicial é determinada por

x[0] = M k ⊕ (s||ts ) ,
(1)

onde ts é o contador de mensagens, com comprimento K − L
e cujo valor é conhecido por todos os usuários, ⊕ é a operação
XOR, e || é a concatenação de vetores. O contador de mensagens ts assume papel importante contra ataque por repasse,
uma vez que o tag torna-se variante no tempo [1]. Considera-se
que k possui distribuição de probabilidade uniforme, portanto,
esse também será o caso do argumento de M (·) em (1); tal
que, P (x[0] = x) = 1/2K para todo x ∈ X0 .
Ao passo que um mapa caótico evolui por uma órbita,
a informação sobre a condição inicial que deu origem a
correspondente dinâmica decresce [15], [16]. Esse fenômeno
pode ser empregado para limitar a informação máxima sobre
a condição inicial, e a partir de (1), sobre a própria chave,
que um usuário malicioso pode ter ao observar o tag. Essa
restrição à informação pode ser alcançada não empregando os
L primeiros pontos da órbita como tag, ou seja, desprezando
um trecho inicial de comprimento σ, σ < K. Portanto, o tag é
gerado a partir do valor x[0] definido em (1), como um trecho
de órbita de comprimento L após um salto de σ, ou seja:


t = x[σ] x[σ + 1] · · · x[σ + L − 1] ,
(2)

onde x[σ] , f σ (x[0]). Como é demonstrado na próxima
seção, o parâmetro σ define o grau de proteção da chave.

Além disso,
H(x[0], s|t) = H(x[0]|s, t) + H(s|t)
= H(s|x[0], t) + H(x[0]|t),

(6)
(7)

como s é independente de t e x[0], então H(s|t) = H(s) e
H(s|x[0], t) = H(s). Portanto, H(x[0]|s, t) = H(x[0]|t), que
associado a (5) implica na seguinte igualdade
H(k|s, t) = H(x[0]|t).

(8)

Supondo que x[σ] é conhecido, saber o valor de x[i], i >
σ, não fornece informação adicional sobre a condição inicial.
Assim, podemos reescrever (8) como
H(k|s, t) = H(x[0]|x[σ]).

(9)

O tag é gerado por uma função f : A → A não inversı́vel,
tal que, f −1 (·) associa um ponto a múltiplos pontos. Portanto,
como os σ pontos iniciais da órbita não são transmitidos, o
conjunto de possı́veis condições iniciais que geram x[σ] cresce
exponencialmente com σ. Para formalizar essa ideia, define-se
o conjunto das i-ésimas pré-imagens de y sobre f (·) por:
Si (y) = {x|f i (x) = y}.

(10)

Como uma suposição não restritiva, a análise a seguir considera mapas de pré-imagem binária constante, ou seja, com
|Si (y)| = 2i , i ≥ 0, para todo y pertencente à imagem de f (·),
a não ser por um conjunto finito de pontos. Vários mapas de
interesse satisfazem essa propriedade, e.g., mapa da tenda [14],
mapa tanh [18], mapa logı́stico [14], entre outros.
A partir de (9), o nı́vel de segurança incondicional depende da incerteza sobre a condição inicial x[0] a partir do
conhecimento de x[σ]. Portanto, um número exponencial de
condições iniciais deve conduzir a cada possı́vel x[σ], a partir
das quais é gerado o mesmo tag. Os possı́veis x[σ] para cada
tag formam um conjunto Xσ com cardinalidade 2K−σ , no
qual os valores ocorrem com mesma probabilidade, dado que
o conjunto de condições iniciais possui distribuição uniforme
como consequência da aleatoriedade da chave. Segue que há
2σ condições inicias distintas que podem gerar cada possı́vel
tag, portanto, a probabilidade condicional de x[0] dado x[σ] é
 1
2σ , if x ∈ Sσ (y)
P (x[0] = x|x[σ] = y) =
(11)
0,
caso contrário.
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A entropia condicional em (9) é determinada a partir de (11)
como segue:

H(x[0]|e
xσσ+L−1 ) = H(x[0]|x[σ]) + H(x[σ]|e
xσσ+L−1 )

H(k|s, t) = H(x[0]|x[σ]) =
=−

x[0], portanto, H(x[0]|x[σ], x
eσσ+L−1 ) = H(x[0]|x[σ]). Desses
resultados e de (12) segue a expressão
= σ + H(x[σ]|e
xσ+L−1 ).

2K−σ
X−1

P (x[σ] = Xσj ) ×

j=0

K
2X
−1

P (x[0] = X0i |x[σ] = Xσj ) log2 P (x[0] = X0i |x[σ] = Xσj )

A incerteza sobre x[σ] quantificada por H(x[σ]|e
xσσ+L−1 )
decorre da observação ruidosa do tag, como descrito em (13).
A partir de (14) obtém-se a desigualdade
σ ≤ H(x[0]|e
xσσ+L−1 ).

i=0

= σ.

(12)
Conclui-se que os tags gerados a partir de mapas caóticos,
através do método proposto, propiciam um nı́vel de segurança
incondicional igual ao salto σ.
DE

S EGURANÇA

Nesta seção são determinadas as probabilidades de sucesso
dos ataques elencados na Seção III. Considera-se a seguir que
Eve não possui restrições computacionais e nem de acesso ao
canal.
A. Mecanismo de Segurança Contra Ataque de Disfarce
O sucesso deste ataque depende de quanto Eve sabe sobre
a chave secreta empregada, uma informação que é adquirida
com a troca de mensagens e respectivos tags entre os usuários
legı́timos. Considerando que Eve recuperou corretamente a
mensagem, a segurança do sistema depende da dificuldade
que ela terá em estimar a condição inicial. Dois mecanismos
interferem nesta estimativa, o primeiro provém da observação
ruidosa do tag, dada por t̃ = t + w, em que w =
[ω0 , . . . , ωL−1 ] é um vetor AWGN. O usuário legı́timo pode
empregar esse mecanismo para aumentar a robustez do sistema
contra ataque de disfarce, para isso, basta diminuir a potência
do t, dificultando sua identificação.
O segundo mecanismo foi discutido na Seção V. Ao transmitir um trecho de órbita como tag, após a σ-ésima iteração
do mapa caótico, o que Eve observa é


(13)
t̃ = x[σ] + ω0 , · · · , x[σ + L − 1] + ωL−1 .

Portanto, a probabilidade de sucesso do ataque, PI , é calculada
a partir da quantidade de informação sobre a condição inicial
obtida por Eve através da observação de t̃ em (13). Essa
informação é dada por H(x[0]|x̃σσ+L−1 ), em que x̃σσ+L−1
denota a sequência de observações ruidosas x̃[σ], x̃[σ +
1], . . . , x̃[σ + L − 1], tal que, x̃[i] = x[i]+ ωσ−i . Para o cálculo
dessa incerteza, considere:

=
=

(16)

A desigualdade (16) é observada com igual quando o valor
x[σ] é completamente conhecido.
B. Mecanismo de Segurança Contra Ataque de Substituição
O sucesso deste ataque depende da capacidade que Eve
possui de enviar um par (s′ , t̃), a partir de um par interceptado
(s, t̃), com s′ 6= s. Para se contrapor a este ataque, a função
de geração de tag deve ser resistente a pré-imagem [11].
A partir de (1), uma mensagem s pode ser mapeada em
qualquer das 2K possı́veis condições iniciais, dado que a chave
possui distribuição de probabilidade uniforme. Além disso,
segue do desenvolvimento empregado para derivar (11) que
cada possı́vel tag pode ser gerado por 2σ condições iniciais.
Portanto a probabilidade de uma mensagem s escolhida aleatoriamente gerar um tag especı́fico é igual a
PS = 2σ−K .
Os parâmetros σ (salto) é K (comprimento da chave) devem
ser adequadamente escolhidos para garantir que PS ≈ 0 e,
consequentemente, a robustez contra ataque de substituição.
VII. D IAGRAMA

DO

T RANSMISSOR

A Fig. 2 ilustra o diagrama em bloco de um transmissor que
emprega a técnica de autenticação com sequências caóticas. A
mensagem, a chave e o conteúdo do contador são combinados
por (1) e definem a condição inicial do mapa dentre um
elemento do conjunto X0 . A saı́da do circuito caótico é
um sinal analógico que é escalonado pelo fator ρt e sofre
conversão ascendente igual a do sinal da mensagem, que passa
por um processo similar. Os sinais resultantes são somados e,
em seguida, amplificados e transmitidos.

H(x[0], x[σ]|e
xσσ+L−1 )
H(x[σ]|x[0], x
eσσ+L−1 )
H(x[0]|x[σ], x
eσσ+L−1 )

(15)

Portanto, nesta proposta, o ruı́do fornece um nı́vel extra
de segurança, quantificado pelo termo H(x[σ]|e
xσσ+L−1 ) em
σ
(14). Quaisquer das 2 condições podem gerar x[σ] com
distribuição uniforme, do que segue, a partir de (14), a
probabilidade de sucesso do ataque de disfarce
PI ≤ 2−σ .

VI. M ECANISMOS

(14)

VIII. C ONCLUS ÕES
+
+

H(x[0]|e
xσσ+L−1 )
H(x[σ]|e
xσσ+L−1 ),

como x[0] determina completamente x[σ], então
H(x[σ]|x[0], x
eσσ+L−1 ) = 0. Além disso, com o conhecimento
σ+L−1
de x[σ], x̃σ
não fornece informação adicional sobre

A autenticação em camada fı́sica empregando sequências
caóticas demonstrou ser competitiva em relação as propostas
clássicas, que dependem de quanto o canal é severo para o
usuário malicioso. A proposta admite considerável controle
dos nı́veis de segurança para diferentes ataques, bastando a
escolha adequada dos parâmetros σ (salto) e k (chave secreta).

351
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Advances in Signal Processing, vol. 48, pp. 1537–1538, Nov 2016.
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Fig. 2. Diagrama de bloco de um transmissor de RF empregando o sistema
de autenticaç ão em camada fı́sica com sequências caóticas.

Como aspecto singular, deve-se frisar a segurança incondicional da chave como consequência do ganho de entropia com o
fluxo caótico. Até onde é de conhecimento dos autores, esta
é a única proposta que apresenta tal caracterı́stica.
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Decodificação Iterativa para Canais com Memória e
Decodificação Suave
Igor Moreira e Cecilio Pimentel

Resumo— Este trabalho apresenta um novo modelo de canal
de estados finitos Markoviano (FSMC), não binário, para capturar tanto a informação de decisão suave como a correlação
temporal de um canal discreto com desvanecimento. Em seguida,
é discutido um esquema de decodificação iterativa, baseado no
algoritmo soma-produto, para a decodificação e estimação do
estado do canal de forma conjunta. Em seguida, é estudado o
desempenho de códigos LDPC (low-density parity-check codes)
em canais FSMC não binários. Quantifica-se, particularmente, o
ganho de codificação obtido com o aumento do alfabeto de saı́da
do canal.
Palavras-Chave— Canais de estados finitos Markovianos,
códigos LDPC, algoritmo soma-produto, probabilidade de erro,
quantização suave.
Abstract— This paper presents a new non-binary finite state
Markov channel (FSMC) that captures both the soft-decision
information and the temporal correlation of a discrete fading
channel. An interative decoding scheme, based on the sumproduct algorithm, is also discussed for joint decoding and
channel state estimation. The performance of LDPC codes over
the proposed non-binary FSMC is then studied and the coding
gain obtained by increasing the channel output alphabet is
analyzed.
Keywords— Finite-state Markovian channels, LDPC codes,
sum-product algorithm, error probability, soft quantization.

I. I NTRODUÇ ÃO
Canais de comunicações sem fio estão sujeitos a uma
série de distúrbios que variam no tempo como, por exemplo,
regiões de sombreamento e desvanecimento por multipercurso.
A caracterização de canais sem fio por canais de estados
finitos Markovianos tem por principal objetivo reproduzir as
propriedades estatı́sticas das sequências de erros oriundas das
condições de propagação, uma vez que esses erros possuem
uma correlação temporal, ou seja, não são independentes.
Um canal de estados finitos Markoviano (FSMC, finite
state Markov channel) é um canal discreto que possui um
conjunto finito de estados cuja transição é descrita por uma
cadeia de Markov, a qual tem probabilidades de transição
atribuı́das de forma independente do tempo. A cada estado
é associada uma determinada probabilidade de geração de
erros. Modelos FSMC binários (entrada binária, saı́da binária)
têm sido amplamente utilizados para descrever estruturas de
correlação de erros em canais sem fio [1]–[3]. Embora esses
trabalhos sejam restritos à canais binários, estudos em teoria
Igor Moreira, Agência Nacional de Telecomunicações, Brası́lia-DF, email:
igormoura@anatel.gov.br. Cecilio Pimentel, Departamento de Eletrônica
e Sistemas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, email: cecilio@ufpe.br.
Este trabalho recebeu suporte do CNPq e FACEPE.

da informação revelam que a decisão suave pode aumentar
significativamente a capacidade de várias classes de canais [4].
Este trabalho apresenta um novo modelo FSMC não binário
(entrada binária, saı́da 2ξ -ária, sendo ξ um inteiro) para capturar tanto a informação de decisão suave como a correlação
temporal de um canal discreto com desvanecimento (DFC,
discrete fading channel), composto por um modulador BPSK
(binary phase-shift keying), um canal com desvanecimento
Rayleigh correlacionado no tempo, um demodulador coerente
e um quantizador com 2ξ nı́veis de quantização. Em seguida,
é analisado o desempenho de um sistema de comunicação
composto por um código LDPC, um canal FSMC com
decisão suave que modela um DFC e um esquema de
decodificação iterativa, baseado no algoritmo soma-produto,
para a decodificação e estimação do estado do canal de forma
conjunta. Este esquema foi proposto em [5] para uma classe
particular de canal FSMC denominado de canal Gilbert-Elliott
(GEC) e é estendido para um FSMC não binário proposto neste
trabalho.
Desenvolve-se um algoritmo soma-produto (ASP) sobre um
grafo de fatores que representa a estrutura do código e do
FSMC. O fluxo de mensagens a serem passadas através deste
grafo é desenvolvido neste trabalho. Resultados de simulações
de códigos LDPC, operando sobre este grafo de fatores,
quantificam o ganho de codificação obtido com o aumento
do alfabeto de saı́da do canal.
O restante deste trabalho está organizado em cinco seções.
A Seção II descreve o modelo de canal não binário, o FSMC
proposto, bem como detalha o DFC. Na Seção III é descrito
o grafo de fatores para o código LDPC e para o FSMC,
seguida pela Seção IV que aborda a decodificação pelo ASP.
Na Seção V são explicitados os resultados do desempenho
de um código LDPC usando o algoritmo de decodificação
proposto. Por fim, na Seção VI são indicadas as conclusões
deste trabalho.
II. M ODELO DE C ANAL N ÃO -B IN ÁRIO
Seja X = {0, 1} e Y = {0, 1, · · · , 2ξ − 1} os alfabetos
de entrada e saı́da de um canal de comunicações discreto,
respectivamente. Denota-se o processo de entrada {Xk }∞
k=1 ,
ξ
Xk ∈ X e o processo de saı́da {Yk }∞
,
Y
∈
{0,
1,
·
·
·
,
2
−
k
k=1
1}. É conveniente ter-se uma expressão da saı́da {Yk } de um
canal como uma função explı́cita do processo de entrada {Xk }
e do processo de ruı́do {Zk }, em que os processos {Zk } e
{Xk } são independentes entre si. Neste caso, o processo de
ruı́do pode ser modelado por um modelo FSMC independente
da entrada do canal. Considera-se um canal de entrada binária
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e saı́da 2ξ -ária dado por [6]:
Yk = (2ξ − 1)Xk + (−1)Xk Zk

(1)

onde k = 1, 2, . . . . Refere-se ao canal descrito por (1) como
o canal discreto de ruı́do não binário (NBNDC, Non-Binary
Noise Discrete Channel), em que a saı́da Yk é expressa em
termos da entrada Xk e do ruı́do Zk . Assume-se que o processo de ruı́do {Zk } em (1) é governado por uma distribuição
(n)
(n)
de ordem n, PNBNDC (z n ) , PNBNDC (Z1 = z1 , . . . , Zn = zn ),
para zk ∈ Y, k = 1, . . . , n. Segue diretamente de (1) e do
fato que os processos de entrada e de ruı́do são independentes
que, para cada n ≥ 1, a probabilidade condicional de ordem
(n)
(n)
n do NBNDC é dada por PNBNDC (y n | xn ) = PNBNDC (z n ) em
n
que z é um vetor de erro cujas componentes são dadas por
yk − (2ξ − 1)xk
, k = 1, . . . , n.
(2)
zk =
(−1)xk
Será proposto a seguir um modelo FSMC não binário para a
geração do processo de ruı́do do NBNDC.
A. FSMC Não-Binário
Um FSMC consiste de uma cadeia de Markov {Sk }∞
k=1 com
J estados, homogênea, estacionária, Sk ∈ {0, 1, · · · , J − 1}.
A matriz de transição de probabilidade P, de dimensões
J × J, tem como elementos as probabilidades pi,j = P (Sk =
j | Sk−1 = i). O vetor de probabilidade estacionária é
Π = [π0 , · · · πJ−1 ]. A densidade de probabilidade conjunta
de ordem n de uma sequência de estados da cadeia é fatorada
da seguinte forma:
(n)

PFSMC (sn ) = πs1

n−1
Y

P (si+1 | si ).

i=1

O mecanismo de transição de estados independe da sequência
de entrada do canal. A cada estado da cadeia é associado
um canal discreto sem memória (DMC, discrete memoryless
channel) especificado pela probabilidade condicional P (y |
x, s) = P (Yk = y | Xk = x, Sk = s), y ∈ Y e x ∈ X . O
canal é condicionalmente independente, dado uma sequência
de estados, isto é:
n
Y
(n) n
n n
PFSMC (y | x , s ) =
P (yi | xi , si ).

Fig. 1.

FSMC não binário com 2 estados e ξ = 2.

B. Canal Discreto com Desvanecimento
Este trabalho considera um DFC composto por um modulador BPSK, um canal com desvanecimento Rayleigh correlacionado no tempo, não seletivo em frequência e com ruı́do
aditivo Gaussiano branco, e um demodulador cujo quantizador
possui 2ξ nı́veis de quantização.
√ A k-ésima amostra do sinal
recebido é dada por Rk = Es Ak Sk + Nk , em que Sk ∈
{2Xk − 1}, Es é a energia do sinal transmitido, {Nk } é
uma variável aleatória Gaussiana com média zero e variância
N0 /2. Ademais, {Ak } é o processo de desvanecimento do
canal com Ak = |Gk |, em que {Gk } é um processo Gaussiano complexo com média zero e variância unitária, sendo
a função autocorrelação dada pelo modelo de Clarke [7]
R[k] = J0 (2πfD T |k|), em que J0 (x) é a função de Bessel de
primeira espécie e ordem zero e fD T é a máxima frequência
Doppler normalizada. A variável aleatória Ak possui função
densidade de probabilidade Rayleigh com segundo momento
2
unitário, pA (a) = 2ae−a , para a > 0. Define-se a relação
sinal-ruı́do média do sinal recebido por SNR = Es /N0 .
A variável aleatória amostrada Rk é quantizada com um
quantizador uniforme de ξ bits com passo de quantização δ,
com 0 ≤ δ < 1, que fornece a saı́da do canal Yk ∈ Y. O canal
DFC é então descrito por quatro parâmetros: SNR, fD T , ξ, δ.
C. Capacidade do Canal

i=1

Propõe-se, neste trabalho, um modelo FSMC não binário,
que possui dois estados, cujas probabilidades de transição de
estados da cadeia de Markov, p0,1 e p1,0 , são denotadas por Q
e q, respectivamente. A cada estado está associado um DMC
com entrada binária e saı́da 2ξ -ária, no qual a probabilidade
condicional de transmitir-se um sı́mbolo x e receber-se um
sı́mbolo y, em cada estado, satisfaz a uma condição de simetria
dada por:

Seja o canal NBNDC, definido em (1), no qual o processo
de ruı́do {Zk } é estacionário e ergódico. A capacidade desse
canal é dada por [8]
C = lim C (n)
n→∞

em que C (n) é definido como
C (n) , max
n

p(x )

ξ

P (y | 0, s) = P (2 − 1 − y | 1, s)
de tal forma que pode-se estabelecer a probabilidade de um
ruı́do ser gerado em cada estado da forma bsk ,zk = P (Zk =
zk | Sk = sk ), em que zk ∈ Y e é relacionado com a saı́da e
entrada do canal via (2). A Figura 1 ilustra o caso particular
em que ξ = 2. Este modelo FSMC é usado para modelar o
DFC descrito na próxima subseção.

(3)

1
I(X n ; Y n )
n

(4)

em que I(X n ; Y n ) é a informação mútua entre X n e Y n . É
possı́vel deduzir-se que [6]
1
[H(W n ) − H(Z n )]
(5)
n
em que H(Z n ) é a entropia de Z n e H(W n ) é a entropia de
W n , onde Wk ∈ W = {0, 1, . . . , 2ξ−1 − 1} e é definido da
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0.92
C(7)

C(5)
0.9
C(3)

C(n)

0.88

0.86

0.84

C(1)

0.82

0.8

0

0.1

0.2

0.3
0.4
Passo do Quantizador Normalizado (δ)

0.5

0.6

0.7

Fig. 2. C (n) versus o passo do quantizador δ para diferentes valores de n,
n = 1, 3, 5, 7.

seguinte forma Wk = min{Zk , 2ξ − 1 − Zk }. A capacidade C
em (3) é o limite de C (n) quando n → ∞. Neste trabalho, o
valor do parâmetro δ do DFC é selecionado de modo a maximizar o valor de C (n) para um valor suficientemente elevado
de n. Para este cálculo, as entropias dos processos {Wk } e
{Zk } para o DFC em (5) são calculadas por simulação. A
Figura 2 mostra o gráfico de C (n) (bits/uso) em função de δ,
para valores selecionados de n, para um DFC com parâmetros
Es /N0 = 10 dB, fD T = 0, 005 e ξ = 2. É possı́vel verificar
que não existe uma diferença importante de C (n) para n = 5
e n = 7 e o valor de δ que maximiza C (n) para estes valores
de n é aproximadamente δ = 0, 25. Esta análise será repetida
para determinar δ para cada valor de Es /N0 , fD T e ξ.
III. G RAFO DE FATORES PARA UM C ÓDIGO LDPC EM
CANAIS NBNDC-FSMC
Esta seção desenvolve um grafo de fatores para estimação
conjunta do estado do canal e da palavra-código. Admitindo-se
a transmissão de palavras-código binárias codificadas por um
código LDPC (N, K), cada vetor de informação binário de
comprimento K é codificado em uma palavra-código X =
(X1 , X2 , . . . , XN ), com Xi ∈ X . Esta palavra-código é
transmitida em um canal discreto não binário produzindo o
vetor Y = (Y1 , Y2 , . . . , YN ), com Yi ∈ Y.
Assumindo que a transmissão é realizada em um canal FSMC,
a sequência de estados visitados pelo canal durante cada
sı́mbolo transmitido é denotada por S = (S1 , S2 , . . . , SN ),
com Si ∈ {0, · · · , J − 1}. O decodificador de máxima
probabilidade a posteriori maximiza a probabilidade de um
sı́mbolo de informação xi dado o vetor recebido y, calculada
pela regra MAP (maximum a posteriori probability):
X
x̂MAP
= argmax P (xi |y) = argmax
P (y|x)h(x)
i
xi ∈X

= argmax
xi ∈X

xi ∈X

XX
∼xi

s

P (s1 )

N
Y

∼xi

código bem como a do canal e pode ser decomposto em dois
subgrafos, um dos quais envolve variáveis e funções relativas
ao código, denominado subgrafo do código, e outro que
envolve variáveis e funções relacionadas à dinâmica do canal,
o subgrafo do canal. O grafo de fatores é um grafo biparticionado, em que as variáveis x1 a xN , representam os N bits
transmitidos, e h1 a hN −K representam as (N − K) equações
de paridade do código. Este algoritmo usa uma estratégia
de estimação-decodificação no grafo de fatores em que as
mensagens de saı́da do grafo do código Vn são combinadas de
maneira a estimar a distribuição de probabilidade dos estados
do canal para cada instante n (esta distribuição é representada
nessa figura pelo vetor wn ). Esta distribuição é usada para
calcular as mensagens de razão de verossimilhança (LLR)
Un ’s, que são a entrada do subgrafo de código, e são usadas na
decodificação da palavra código na próxima iteração. Durante
o processo iterativo, estas mensagens são trocadas entre os
subgrafos para refinar o processo de estimação-decodificação
com o intuito de convergir para a decodificação da palavracódigo correta.
As mensagens passadas no subgrafo do canal
(wn , αn , ρn , β n , γ n ) são vetores de dimensão J (número de
estados da cadeia de Markov).

A. Escalonamento de passagem de mensagens
Há diversas maneiras de organizar o escalonamento
(scheduling) de passagem de mensagens na execução do
ASP. No decodificador utilizado nesta seção, escolhe-se executar uma iteração no subgrafo de código e, em seguida,
uma iteração no subgrafo de canal. No subgrafo de canal,
primeiramente todos os vetores αn são passados no sentido
de n crescente e todas as mensagens são armazenadas nos
seus respectivos nós de estado. Quando o n-ésimo estado é
atingido, todos os vetores β n são calculados no sentido de n
decrescente, fornecendo também as mensagens wn e Un .

IV. D ECODIFICAÇ ÃO PELO ASP APLICADA AO MODELO
FSMC
Nesta seção são apresentadas as mensagens do ASP que
são trocadas pelos nós do grafo de fatores da Figura 3
quando o canal usado na decodificação é o FSMC proposto
(as mensagens trocadas no ASP para o GEC foram descritas
em [5]). Se o canal que corrompe cada palavra-código é um
DFC, então assume-se que este é modelado por um FSMC
que é usado na decodificação. Dado um vetor recebido y, as
mensagens trocadas no ASP são descritas a seguir.

P (si |si−1 )P (yi |xi , si )h(x).

•

i=2

(6)
em que h(x) é a função caracterı́stica de um código corretor de
erro [9]. A partir de (6), é possı́vel obter o grafo de fatores da
Figura 3 e, então, aplicar o ASP neste grafo para estimar cada
sı́mbolo de entrada xi . Este grafo representa a estrutura do
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Inicialização: Para n = 1 a N , cada elemento dos vetores
αn e β n são :
αn (k) = βn (k) = πk ,

k = 0, 1, · · · J − 1.

(7)

Computa-se ȳn = 2ξ − 1 − yn , para n = 1 até N . As
LLRs Un ’s são mensagens do subgrafo de canal para os
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Fig. 3.

Grafo de fatores para decodificar um código LDPC para transmissão em um canal FSMC.

nós de bits associados a estes. Então


J−1
X

bk,yn πk 


 k=0

Un = ln  J−1
.
X


b
π 
k,ȳn

c) As mensagens αn (k), para n = 2 até N , e
βn (k), para n = 1 a N − 1, são dadas por:
αn (k) =

(8)

k

e
βn (k) =

Faça Z̃m,n = Un , para m ∈ N (m).
• Processamento Iterativo
- Processamento no subgrafo do código
1) Para m = 1 até N − K e n ∈ N (m), as mensagens
{Lm,n } passadas do nó de restrição m para o nó de
bit n são calculadas de acordo com a regra “tanh”




Y
1
Z̃m,n0  .
Lm,n = 2 arctan 
tanh
2

J−1
X

pk,j ρn+1 (j).

j=0

d) Para n = 1 até N − 1: wn (k) = αn (k) βn (k).
3) Para n = 1 até N , as mensagens Un são dadas por


J−1
X

bk,yn wk 


 k=0

Un = ln  J−1
.

X

b
w 
k,ȳn

n0∈N (m)\n

k

k=0

2) Para n = 1 a N , as mensagens passadas do
subgrafo
código para o subgrafo do canal são Vn =
P
m∈M(n) Lm,n . A representação probabilı́stica de
Vn é:


vn (0) = eVn / 1 + eVn , vn (1) = 1/ 1 + eVn .

•

Atualização dos nós de bit e decisão abrupta
1) Para n = 1 a N e para m ∈ M(n):
X
Zm,n = Un +
Lm0,n .
m0∈M(n)\m

2) Para n = 1 até N (Decisão Abrupta):
P

x̂n = 0, se Un + m∈M(n) Lm,n > 0
x̂n = 1, caso contrário.

- Processamento no subgrafo do canal
As mensagens passadas neste subgrafo são vetores
de dimensão J. Os elementos destes vetores são
descritos abaixo.
a) Para n = 1 a N , as mensagens rn (k) são
1
X

pj,k γn−1 (j)

j=0

k=0

rn (k) =

J−1
X

(9)

Se x̂ = (x̂1 , x̂2 , . . . , x̂N ) satisfazem todas as restrições
de paridade, ou o número total de iterações é igual ao
número máximo de iterações pré-determinado, então a
decodificação é interrompida. Caso contrário, executa-se
uma nova iteração.

P (yn |xn , sn = k)vn (xn )

xn =0

= bk,yn vn (0) + bk,ȳn vn (1).
b) As mensagens enviadas pelo nó de estado são:

γn (k) = αn (k)rn (k), para n = 1 a N − 1
ρn (k) = βn (k)rn (k), para n = 2 a N .

V. R ESULTADOS
O algoritmo Baum-Welch é usado para estimar os
parâmetros do FSMC que aproxima o DFC com parâmetros
fixos (SNR, fD T , ξ, δ). Este algoritmo estima a matriz de
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VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho foi apresentado um modelo FSMC não
binário, bem como foi proposto um esquema de decodificação
iterativa, que faz uso do ASP, para a decodificação e estimação
do estado do canal de forma conjunta. Ressalta-se que o
modelo de canal Markoviano utilizado pelo decodificador é
diverso do que foi utilizado para gerar uma sequência de ruı́do
que corrompe as palavras-código transmitidas. O ganho de
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Fig. 4. BER × SNR com fD T = 5 × 10−3 e decisão suave, código
LDPC (15000, 7500).
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transição de probabilidade P e a matriz B (de dimensão
J × 2ξ ), em que (i, j)-ésimo elemento desta matriz é bi,j =
P (Zk = j | Sk = i). Para avaliar o desempenho de um
código LDPC em um decodificador projetado para o canal
FSMC, com entrada binária e saı́da 2ξ -ária, foi implementado
o decodificador iterativo apresentado na Seção IV com 200
iterações. Empregou-se um código LDPC binário, regular,
com parâmetros (N = 15000, K = 7500) com grau de
coluna constante igual a dv = 3. A matriz de verificação de
paridade H é gerada usando o algoritmo PEG (progressive
edge growth) [10].
O canal que corrompe cada palavra-código é um DFC
quantizado com 2ξ nı́veis. Portanto, gera-se uma sequência
ruidosa {Zk } de acordo com o modelo DFC e usa-se (2) para
gerar a sequência recebida a partir da sequência ruidosa e
da palavra-código binária transmitida (este modelo é denominado NBNDC-DFC). Assume-se que o receptor conhece os
parâmetros do DFC e escolhe um modelo FSMC adequado que
aproxime este canal e emprega este modelo na decodificação
conjunta usando o algoritmo proposto na Seção IV. Em
outras palavras, emprega-se um decodificador projetado para
canal NBNDC-FSMC para decodificar uma palavra-código
transmitida em um canal NBNDC-DFC. Então, existe um
descasamento entre o canal que corrompe a palavra-código
e o canal usado na decodificação, diferentemente do que foi
proposto em [5], em que o processo de ruı́do que corrompe
uma palavra-código é gerado pelo mesmo FSMC usado no
ASP do decodificador. Assim, o modelo aqui proposto é mais
realista, já que o processo de ruı́do é gerado por um DFC que é
aproximado por um FSMC usado na decodificação (assumese que o receptor não conhece perfeitamente o modelo de
canal, mas apenas uma aproximação FSMC deste). Este procedimento pode ser adotado para outros modelos de canais.
A Figura 4 mostra a taxa de erro de bit (BER) em função
da SNR, para um canal NBNDC-DFC decodificado por um
modelo FSMC que aproxima um DFC com parâmetros fD T =
0, 005, ξ = 1, 2, 3, 4. Observa-se um ganho de aproximadamente 1,7 dB (para BER=10−4 ) quando comparam-se as
curvas para ξ = 1 (decisão abrupta) e ξ = 2 (decisão suave).
Ademais, aumentar o valor de ξ de 2 para 3 propicia um ganho
de 0,3 dB e um ganho desprezı́vel é observado se compararmos
ξ = 3 com ξ = 4. Percebe-se um comportamento similar
quando o valor de fD T é diminuido para 0,001, como pode ser
visto na Figura 5, na qual observa-se um ganho de aproximadamente 1 dB (para BER=10−4 ) quando comparam-se as curvas
para ξ = 1 e ξ = 2. Portanto, para o sistema de comunicações
considerado, um ganho de codificação importante é obtido com
o emprego de decisão suave e este satura para ξ ≥ 3.
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Fig. 5.
BER × SNR com fD T = 10−3 e decisão suave, código
LDPC (15000, 7500).

desempenho de um código LDPC com o aumento de ξ foi
quantificado, constatando-se que há uma saturação para ξ ≥ 3.
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omnidirectional antennas in the presence of several objects in
order to demonstrate the degradation that the objects cause in
these antennas.

Abstract— The use of RFID systems as sensing and
identification systems is increasing in the last years. Along the
reduction of costs, the study of RFID technology needs more
research about the effects of temperature, humidity, altitude,
vibration and some materials on its readability and operability.
The effects of temperature and some materials in the performance
of short dipole antennas and RFID UHF passive tags are presented
in this paper, using simulations and measurements. It has been
found that all the materials affected the antenna’s performance.
The effects of the temperature in the read range of five RFID UHF
passive tags were measured with different temperatures and the
relation between read range and temperature was verified.

It was verified in [4] the effects of an aluminum piece on the
parameters of a folded dipole antenna. The dependence of the
antenna parameters on the aluminum piece’s size and the
distance between the piece and the antenna were analyzed. The
radiation pattern of the antenna was changed and the resonance
frequency increased as the aluminum piece’s area increased.
In [5], the effects of near objects on RFID tags were studied,
as well as the effects of these objects on the impedance and
radiation pattern of antennas that emulate the structure of the
tags using measurements and simulations.

Keywords— short dipole antenna, RFID tag, performance,
materials, temperature.

In [6], it was obtained the far-field radiation diagram and
the gain variations for thin and flexible antennas attached in
wood, acrylic, cardboard, deionized water, ethylene glycol,
ground beef, and an aluminum plate. The changes in the
radiation diagram are due to several phenomena, such as
surface waves, diffraction and the loss tangent of each material.

I. INTRODUCTION
A basic radio frequency identification (RFID) system
consists of three main components: tags or transponders, which
contains the identification code; a reader or transceiver, which
transmits a signal to interrogate the tag and receives the reflected
wave and the software where the application is implemented [1].

In [7], the effects of temperature, humidity, altitude and
vibration were investigated on the reading and operation of
SAW RFID systems. This study was performed in a
temperature chamber and both tests showed that the readability
of the tags was affected at certain temperatures.

RFID is a well-developed technology with various
interesting functionalities and applications [2]. In addition to the
high monetary value, RFID technology has other difficulties,
such as the influence of the environment on its operation.
Although multinationals have conducted and encouraged studies
on such systems, the influence of certain materials and adverse
environmental conditions on the behavior of RFID systems
needs further study. Any disturbance in the operation of an RFID
system caused by an adverse environmental condition results in
reducing the reliability of these systems and consequently
reduces the competitiveness of this technology.

In [8], an investigation of the impact of temperature and
humidity on changes in the resonance frequency of a passive
UHF RFID system was presented. The results of this study
indicate that the frequency and return losses are independent of
each other and are good indicators for monitoring temperature
and humidity.
This paper presents the influence of some environmental
conditions, such as temperature, on the performance of RFID
tags, as well as the influence of the presence of some materials

In [3], measurements in an anechoic chamber were
performed to determine the radiation pattern of some
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on the radiation diagram of a planar antenna, the type of antenna
commonly used in RFID tag designs.

C. Simulated results
Simulations were performed in order to investigate the
effects of materials (a small aluminum piece, a large aluminum
piece, a plastic bottle with water, a plaster piece and a ground
beef piece) near an electrically short planar dipole antenna in the
free space.

II. THE EFFECTS OF SOME MATERIALS IN THE PERFORMANCE OF
SHORT DIPOLE ANTENNAS

An electrically short dipole antenna was chosen for
measurements because this is one of the most common types of
antennas used in RFID tags. Reference [6], for example, also
used a dipole antenna, but a dipole antenna folded. Several
factors influence the radiation pattern of an electrically short
antenna, such as some ambient conditions, temperature and
humidity.

The electrically short planar dipole antenna was simulated in
the CST Microwave Studio software in free space, and the
radiation pattern of the antenna was obtained. The antenna
substrate was designed 10 cm wide by 10 cm long and 0.1 cm
thick and was projected with a permittivity of 4.6 and
permeability of 1.0. The meander arms were constructed with
PEC (perfect electric conductor) material. Then, each material
was placed 1.5 cm away from the antenna and the radiation
diagram for each case was obtained.

A. Short Dipole Antenna
The electrically short dipole antennas used for the
measurements were designed with @CST Microwave Studio
and made on phenolite substrate, as seen in Fig. 1. If the crosssection of one of the antenna arms is used to calculate the
antenna resonant frequency, the result obtained is a frequency of
890 MHz. If one of the meander arms of the antenna is stretched
and the distance of the antenna stretched is used in the
calculations, the resonance frequency is 300 MHz [9].

The antennas’ radiation diagram in the resonance frequency
were obtained, as seen in Figures 2, 3, 4. The blue lines in these
graphs indicate the direction of the main lobe.

(a)

(b)

Fig. 2. Comparison of simulated antenna radiation gain diagrams (elevation
plane): with (a) and without (b) the small aluminum piece (12 X 10.5 cm).
Fig. 1. Electrically short dipole antenna built in the LEMA/DEE/CEEI/UFCG.
TABLE I.
Materials
Large
Aluminum
Piece
Small
Aluminum
Piece
Plastic
Bottle with
Water
Ground
Beef
Plaster

ELECTROMAGNETIC PARAMETERS OF THE MATERIALS USED
Electromagnetic Parameters
Conductivity (S/m)

Dielectric constant

Loss tangent

3.96∗ 10

8.8

6.1∗ 10

3.96∗ 10

8.8

6.1∗ 10

1∗ 10

81

0.048

50

0.7

4

0.005

8,25∗ 10

Fig. 3. Comparison of simulated antenna radiation gain diagrams (elevation
plane): with (a) and without (b) the large aluminum piece (16 X 13 cm).

B. Electromagnetic Parameters of Materials
The electromagnetic parameters of the materials used in the
measurements are described in Table I [6], [10], [11], [12], [13].
These materials were chosen because they were used in similar
research and they have electromagnetic parameters discussed in
other works in the area. The magnetic permeability values of all
materials are very close and approximately equal to 1. For the
ground beef, only the values of the loss tangent and the dielectric
constant were found.

Fig. 4. Comparison of simulated antenna radiation gain diagrams (elevation
plane): with (a) and without (b) the plastic bottle with water (the radius is equal
to 3 cm and the height is equal to 23 cm).
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The simulations showed that the aluminum plates caused
less distortion in the antenna’s radiation pattern of gain than the
other materials due to the low tangent of losses of this metal. The
plastic bottle with water and the ground beef causes an increase
in the beam width of the main lobe of the radiation pattern of the
dipole antenna.
D. Measurement results
In experiments to measure the influence of objects, Fig. 5,
on the electrically short dipole antenna radiation pattern, it is
necessary to use another identical antenna for measurement.
The latter antenna was connected to a GA4063 GRATTEN
spectrum analyzer using a coaxial cable and the antenna under
test was fed by an ATTEN AT8010D radio frequency generator
through another coaxial cable, as shown in Fig. 6. This
experiment was done in the Control Laboratory of the Electrical
Engineering Course/CT/UFPI.
Initially, the dipole antenna radiation gain diagram was
determined without the presence of materials, with the antennas
distant each other by 36 cm. Then, the radiation patterns were
obtained for the dipole in the presence of five different
materials, and the results were compared, as seen in Fig. 7. The
material were placed roughly 2 cm away from the short dipole
antenna.

Fig. 6. Measurement setup of antenna radiation diagram: a) signal generator,
(b) spectrum analyzer, (c) connector cable, (d) short dipole antenna.

Fig. 5. Materials used in the measurement of radiation diagrams: (a) plastic bottle
with water, (b) plaster piece, (c) large aluminum piece, (d) small aluminum piece
and (e) ground beef.

(a)

(b)

360

The setup of the experiment is set out in Fig. 9 and
shows the Phidget reader model P/N 1023 and a laptop
computer used to display the information collected by the
reader.

(c)
Fig. 7. Comparison of antenna power radiation patterns (azimuth plane) with
and without: (a) the small aluminum piece, (b) the large aluminum piece, (c)
the plastic bottle with water.

The size of the aluminum plate placed close to the antenna
causes small change in the power radiation diagram of the
antenna. In addition, all the materials caused some kind of
distortion in the performance of the antenna. Moreover, for the
ground beef and the bottle with water [6] also showed these
results.

Fig. 9. Setup of measurements for the verification of the influence of
temperature and aluminum on the performance of passive UHF RFID tags.

B. Results
The first part of this step of measurements consisted in the
identification of each tag by the reader with the placement of
the tags next to it.
Following the nomenclature shown in Fig. 8, the blue tag
"a" was identified by the reader as 1f00be131b, "b" was
identified as 2100681163, the tag "c" as 1f00d9c251, the
adhesive tag "d "Received the code 1f0074d439 and " e " was
named 2100453780.
After identifying the antennas, the range of each of the tags
was measured at the following temperatures: 21 ° C and 31 ° C,
as seen in Table 2.
Reference [8] showed that an RFID tag attached to a piece
of aluminum is not detected by the reader at distances smaller
than 500 cm. In order to verify this information, the tag "e" code
2100453780 with approximately 1 cm radius was attached to an
aluminum plate of approximately 15 cm radius and its range
was measured. The result found is equal to the result of [8].

The plastic bottle with water did not cause significant
interference in the radiation diagram of the dipole antenna due
to its low loss tangent.
The changes in the gain irradiation diagram of the
electrically short dipole antenna near the bottle with water are
caused by the bottle's water molecules, which act as tiny dipole
antennas that align with the oscillate electromagnetic fields.
The water molecules produce heat in this process, so the
antenna near the bottle with water loses energy due to the
vibration of water molecules because these molecules form the
path of fewer impedance to the absorption of electromagnetic
energy.
III. THE EFFECTS OF TEMPERATURE IN THE PERFORMANCE OF
RFID UHF PASSIVE TAGS
A. The RFID UHF Passive Tags
The five passive UHF RFID tags used to perform the
experiments with temperature and aluminum are shown in Fig.
8.

TABLE II.

RANGE OF RFID PASSIVE UHF TAGS
Range (cm)

Tags

Temperature
21º

Fig. 8. Tags used in measurements to verify the influence of temperature and
aluminum on their operation.
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31º

a (1f00be131b)

9,8

9,2

b (2100681163)

12,8

11,7

c (1f00d9c251)

6,8

5,8

d (1f0074d439)

10,7

10,3

e (2100453780)

10,2

9,8

[6]
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[7] D. D. Arumugam; D. W. Engels; A. Modi. “Environmental and
Performance Analysis of SAW-based RFID Systems”. International
Journal of Radio Frequency Identification Technology and Applications,
2007.
[8] L. Zhenzhong et al. “Effects of temperature and humidity on uhf rfid
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[10] C. A. Balanis. “Advanced Engineering Eletromagnetics”. 1 ed., John
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The observation in Table II shows that the increase in
temperature by 10 ° C caused a reduction in the range of all
tags.
IV. CONCLUSION
The simulations in the CST software to obtain the influence
of some materials on the performance of the dipole antenna
showed that the aluminum plates caused fewer distortions in the
radiation pattern of gain of the antenna than the other materials
due to the low tangent of losses of this metal. Moreover, the
plastic bottle with water and the ground beef made the radiation
diagrams of the dipole antenna increase the beam width of the
main lobe. These results were also demonstrated by Griffin et al.
(2005).
The laboratory measurements on the influence of the
materials discussed in Table 3.1 on a dipole antenna showed that
the size of the aluminum plate placed near the antenna causes
irrelevant change in the power radiation diagram of the antenna.
In addition, all the materials caused some kind of distortion in
the performance of the antenna, and for the ground beef and the
bottle with water these results were also shown by Griffin et al.
(2005). Greater distortion of the irradiation diagram was
observed for the range of angles between 280 ° and 330 °
probably caused by the presence of a plastic metal near the place
where the antenna and the materials were placed.
Measurements with RFID tags demonstrated that the
increase of the temperature by 10 ° C caused a reduction in the
tag's range. Moreover, Mo & Zhang (2007) demonstrated that an
adhesive tag placed on an aluminum plate reduces the tag’s
range to zero. The same result was verified in the experiment
because the tags were not recognized by the reader when they
were attached to the aluminum and close to the reader.
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Methodology for Fitting the Parameters of a
Propagation Model for Private Mobile Radio
Communication System
Paulo Roberto de Freitas and Horácio Tertuliano

Abstract— The organizations providing public services, should
not work without the use of proprietary communication
technologies and critical mission infrastructure, which provide, to
their actions and operations, the absolutely necessary conditions
to carry out their purposes. These requirements such as
availability, reliability and scalability are vital to the achievement
of stringent performance targets set by government regulatory
agencies. The present work proposes a methodology for the
parameterization and adjustment of the Standard Propagation
Model (SPM), a Radio Frequency (RF) propagation pattern,
adequate and applicable to private critical mission
communication and critical infrastructure networks, using the
range of the pertinent spectrum destined to the authorized or
dealers concerned, through a computational commercial tool of
empirical RF prediction.
Index Terms— Critical Infrastructure, Propagation Model,
Coverage Prediction.

I. INTRODUCTION

I

NFORMATION and Communication Technologies (ICTs)
have become an integral part of modern society, producing a
profound behavioral impact that fills and influences human
relations, in virtual social networks, in the entertainment
(music and electronic video) or even in the critical applications
of security and public services [1].
These public services as energy, transport, water and gas are
provided, in general, by the utilities, which embrace the
availability, high reliability, ease of using and scalability and
are heavily regulated by governmental organizations [2].
It should be noted that although utilities use generic
communications devices and, cumulatively, other commercial
networks as a secondary communication option, these
networks and devices does not have the required performance
in event situations such as power outages, unfavorable
weather, vandalism and other incidents. Commercial
communication systems suffer, too, user overload and, in these
situations, cause unavailability in services and systems
Thus the communication requirements demanded by utilities
needs to be dedicated and must use preferential RF channels,
with priority of access and available at any time to mobilize
_______________________________________________________________
Paulo Roberto de Freitas, IP Networks Division, Engineering Department,
Copel Telecommunications S/A, Subsidiary of Paraná Electrical Energy
Company (COPEL), Curitiba-PR, Brazil (e-mail: paulo.freitas@copel.com).
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their field teams in contingencial situations, including the
availability of the best area of coverage, within their respective
regions of operation, with the minimum occurrence of shady
areas.
This work intends to develop a methodology for the
adjustment of the variables that define the SPM radio
frequency propagation model, appropriate to the urban and
suburban environments, applicable to the frequency bands
commonly used by utilities, in their private mobile
communication networks, using a commercial computational
tool, which can treat and conform the model and compare
predictions with field measurements, overcoming the lack of
precision of the SPM model in the VHF range of the relevant
spectrum.
II. OVERVIEW OF EMPIRICAL PROPAGATION MODELS
The empirical approaches are still widely used since they
produce satisfactory results and require little computational
processing. In this overview, the main empirical propagation
models are in [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12] and
[13], with some kind of statistical treatment, commonly
adopted by commercial computational tools. Such empirical
models use equations obtained from propagation measures in
the field which result in predictions with adequate accuracy.
More recent works, using the methodology proposed in this
article, can be found in [14], [15], [16], [17], [18] and [19],
where it is possible to observe similar procedures.
Then, commonly, the propagation loss prediction strategy,
that has been currently used, derives from empirical models
and from a set of measures in the field. This methodology was
used to this paper and, for this, field measurements were
carried out using geo-processing systems and a data collection
mechanism of received signal strength, after exporting to the
computational prediction tool a set of information that
includes: geographical coordinates, noise level, local
morphology and other details of interest.
III. ATOLL® COMPUTATIONAL TOOL AND SPM MODEL
The Atoll® wireless network planning and prediction
computing tool is a platform with a diversified technological
capability that supports the deployments of simple Radio
Access Network (RAN) and multiple Radio Access
Technology (RAT) networks, involving the design steps of
expansion and optimization. The tool incorporates the data
manipulation and geographic maps, through geo-processing
standard Geographic Information System (GIS), which allows
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employing the most common formats available. The
simulations just as point-to-area coverage evaluation also
includes the modeling of traffic and availability capacities and
the feasibility of point-to-point links, including facilities for
automatic frequency planning, site and cell allocation and
calibration of propagation models [20].
The SPM propagation model is applicable to point-to-area
technologies mobile or fixed as well as coverage predictions
that can be evaluated by transmitter in the network, by signal
level or interference in overlapping zones and in specific
conditions, through closed polygonal that delimit areas by
restricting calculations to a set of selected transmitters.
This model is based on the empirical formulas of Hata
propagation and in (1) the general expression of the SPM
model presents the terms and functions corresponding to the
calculation of the expected power in the receiving devices
[21]:
=
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∗ log
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+ ∗ log
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∗ log
∗ log
+
∗
+ " ∗ log
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4) The use of the automatic calibration method, is strongly
dependent on the quality and granularity of field
measurements and the standard values of the 5 parameters.
In this paper, based on the described fundamentals, the
improvement of the accuracy and reliability of the SPM model
will be sought, through data collection evaluation and by
overcoming the mentioned restrictions, seeking to demonstrate
the feasibility and applicability of the method used.
IV. METHODOLOGY
In this section, the field data collection environment is
presented including the devices, applications, materials and
equipment used in the generation and acquisition set of the
measurement series, conduced to gather the collection of
information necessary for the development of fitting process.
A. Transmitting Stations
The transmitting stations are located in two transmission and
distribution substations of electric system, belonging to Paraná
Electrical Energy Company (COPEL), in the municipality of
Cascavel, in the southwest region of Paraná State, Brazil. The
infrastructure available on the premises includes the selfsupporting telecommunications towers and other subsystems.
The details of the sites location are shown in TABLE I and the
choice of locations sought to involve the environments
representative of geographic areas of relief and occupation of
ground, adequate to the modeling of the RF propagation
researched.

expected reception power (dBm)
transmission power (EIRP) (dBm)
offset constant (dB)
multiplication factor per log
distance between transmitter and receiver (m)
multiplication factor per log
effective transmitting antenna height (m)
positive multiplication factor by
loss by diffraction in obstructions (dB)
multiplication factor per log
∗ log
multiplication factor by
multiplication factor per log
effective receiving antenna height (m)
multiplication factor by ( )*+,,-.

TABLE I
FEATURES OF TRANSMITTING STATIONS
Site Name
Pinheiros Substation
Cascavel Substation
Acronym
Location
Antenna Model
Antenna Gain
Antenna Azimuth
Antenna Height
Antenna Downtilt
Frequency Band
Tx Power

A. Assumptions and Constraints of the SPM Model
Despite the utilization of maps with reasonable resolutions
with detailed data peculiarities of the ground occupation, there
are considerable restrictions in the SPM model:
1) The recommendations of the parameter set , sampled only
for GSM, UMTS, LTE and WiMax technologies, with
operating frequencies varying from 800 to 3500 MHz;
2) The recommendations of the set of parameters 5 derived
from empirical formulation applicable in areas that do not
correspond to the relief, vegetation and regional constructive
peculiarities;
3) The losses by morphology classes that are defined by the
user of the tool and are dependent on subjective evaluation;

PHS
24,93259719 S
53,445541643 W
ARS COLV-100/4BX
6 dBi
omni
70 m
0°
172,68125 MHz
44 dBm

CEL
24,995949987 S
53,455894453 W
ARS COLV-100/4BX
6 dBi
omni
55 m
0°
172,68125 MHz
44 dBm

B. Receiving Station
The automotive data collect and reception station comprises
the devices and equipment required to obtain the RF signal
level measurements and geographic coordinates by storing the
collection of information on the hard disk of the personal
computer (Fig. 1).
C. A. Data Collecting
The process of automated measurement data collecting is
implemented by a software application, which runs a program
in script format that creates and writes a text file on the
notebook hard disk, including the level signal read from the RF
monitor and geographic coordinates read from the GPS device.
The measurement collection files and geographic coordinates
are then concatenated, using the time as a synchronization
reference, to be inserted or imported by the Atoll® program, in
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which the information bases, called continuous wave (CW)
measurements, are created.
D. Criteria for Sampling and Disposal in Data Collecting
Numerous theoretical and experimental investigations of
radio signals variations in irregular terrain or built-up areas
have shown that the propagation of electromagnetic waves is
approximately stationary in time under fixed conditions as
opposed to spatial or mobile conditions variations of the level
of RF signal [22].

graphical plotting with level versus distance data.
Thus the non-linear regression model was used to investigate
the relationship among variables, associate to the shape of the
curve represented by the behavior of the RF signal and the
attenuation suffered by the propagation of the electromagnetic
wave.
According to this non-linear behavior of the RF signal, has
chosen the mathematical model described in expressions (2),
(3) and (4), whose parameters or coefficients adopt the format
of an exponential function, where 6 is the vector determined
by the variables 7 and 8 that needs to be estimated [25].

GPS

9=
SWITCH
TCP/IP

ANTENA
Rx

: , : , … , :5 ; 6

(2)

6 = 7, 8

(3)

9 ≈ 7: >

(4)

A. Adjustment of SPM Model
RF
MONITOR

NOTEBOOK

INVERSOR
12Vcc/127Vca

+BAT

Fig. 1. The diagram of reception system, which set is called the mobile
receiving station. The system is composed of the receiving antenna (0 dBi
1/4λ), the GPS receiver device, the RF Monitor instrument, the TCP/IP
network router, the notebook that performs the relevant applications and other
peripheral accessories.

In order to avoid these spatial or mobile variations of rapid
and slow dispersions that may interfere in the collect of data
and, consequently, in the appropriate sampling of the signal
level measurements received in the mobile station, in [23] is
proposed a criterion to obtain a local average, by
approximation to a certain spatial length which represents the
variations measured in a practically linear manner.
In addition, to eliminate or mitigate measurements with very
large deviations (outliers), the data collection must be filtered
to preserve the representativeness of the morphology and the
terrain profile and also provides statistically valid results. In
this way, the basic procedures to filter the measures considered
improper to the adjustment and adequacy of the propagation
model, can be divided into [24]:
1)
2)
3)
4)

The tuning process of the SPM propagation model was
carried out with the help of the Atoll® computational tool
version 2.8.3 which includes the possibility to modify the
parameters associated to the referred model, based on a
collection of field measurement data.
The procedure adopted for the adjustment and later
development or adaptation of the SPM model, basically
comprises the comparison of the regression curves of the
measured signals, collected in the field with the regression
curves of the calculated or simulated signals obtained by
parameterization, with the purpose of minimizing the error
between the values of the prediction of path loss and those
found in the measurement.
The TABLE II presents the details of the adjusted
coefficients and parameters for the SPM model, considering
the original standard condition and the definitive modeling
situation, whose values obtained in the final adjustment are
highlighted. It is also possible to observe the detail of the
automatic tuning of the SPM model, for the generic situation,
in order to illustrate the variations of the coefficients.

Filtering by morphology class;
Signal level and distance of the transmitter filtering;
Filtering by geographic conditions;
Homogeneity filtering.

TABLE II
DETAILING THE COEFFICIENTS AND ADJUSTMENT PARAMETERS
Parameters

Automatic Adjust

Final Adjust

Basic

K1 (los)
K2 (los)
K1 (nlos)
K2 (nlos)

17,4
44,9
17,4
44,9

0
56,31
4,37
54,85

-18,5
44,9
-18,5
44,9

Effective
Height

K3 (Tx)

5,83

-20

5,83

Method
K4
K5

Deygout
0
-6,55

Epstein
0,43
-10

Deygout
1
-6,55

K6 (Rx)

0

0

0

K7

0

0

0

K (morpho)

0

1

0

Diffraction

V. PARAMETERIZATION AND ADJUSTMENT OF SPM MODEL
The parameterization and adjustment of the SPM model after
collecting and storage of the measurement information was
carried out comparing the measured values with the results of
the simulation in the Atoll® computational tool, including
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Standard and Adjusted Coefficients Values
Default

Others
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VI. ANALYSIS OF RESULTS
This section explores the adjustment procedure of SPM
propagation model and the concepts of the methodology used
in this paper, describing the simulations performed with the
proposed new configuration, illustrate for some route covered
by the mobile station.
A. Route Traveled in Urban Area
The plotting of the measurement and simulation curves for
the sampled urban route are shown in Fig. 2, which also show
the non-regression measurement curves corresponding to the
collected points signals in the field, in order to provide or
establish a visual reference of regression curves.
The first observation, as a qualitative analysis, is illustrated
by the apparent regularity of the concavity of the regression
curves, which expresses the regular decay of the RF signal for
the simulation, very close to the measured signal.
This behavior can be evaluated quantitatively through the
statistical dispersion measure, given by the Pearson correlation
coefficient, which evaluates the similarity in the curves or the
linear association between the relevant variables [26].

sets and H is the number of variables of each set.
For the quantitative determination of the distance between
the regression curves, which define an attenuation or gain
along the route, the mean error, associated to the standard
deviation and mean squared error measurements, are used to
evaluate the difference of the signals [29].
B. Route Traveled in Suburban Area
The plot of the measurement and simulation curves for the
sampled suburban route are shown in Fig. 3, which also
present the respective regression curves that provide the
subsidies for the qualitative previously applied analysis for the
decay of the collected and simulated RF signal.

Fig. 3. The plotting curves for suburban route named PHS-35, measured from
Pinheiros Substation. Two valleys can be observed in the RF signal
measurement curve, possibly representing the contribution of losses caused by
the abrupt changes of the relief along the route taken to collect the relevant
metering set.

VII. VALIDATION AND GENERAL STATISTICS

Fig. 2. The plotting curves for urban route named CEL-04, measured from
Cascavel Substation. The inversion in the decay curves occurs due to the
attenuation suffered by the RF signal that travels with influence of the
diffraction losses present in the urban areas and that are not perfectly modeled
in the simulation.

The correlation coefficients vary within the numerical range
from -1.00 to +1.00, indicating a relation, for example,
between measured and simulated continuous variables that,
consequently, provide the establishment of two properties
denominated strength and direction. As for strength, a
correlation greater than or equal to 0.60 is considered strong
and, as to the direction, if it is positive, determines the
proportional relation tendency of these variables [27].
Mathematically, according to [28], the correlation coefficient
of Pearson . can be expressed by equation (5):

The consolidation of the method of adjustment and validation
of the SPM propagation model are presented in TABLE III,
which, according to the global statistics, demonstrate the result
achieved in the calibration of this model, corroborated by the
calculation of the mean error value obtained in -0,25 dB,
associated with a correlation coefficient of 0,87, confirming
the approximation of the predicted or simulated values with the
real values collected in the field. Noteworthy is also the
calculated values found for the standard deviation and mean
squared error, which determine the central tendency of the
average data comparison and, consequently, point to a small
dispersion.
TABLE III
GLOBAL STATISTICS
Statistics
Global

.=

∑@ :0 − :̅ ⁄ CD 90 − 9E ⁄ F G
H−1

Per
Transmitter

(5)

Where : and 9 are all variables of the measurement and
simulation sets, is the standatd deviation of the respective

Local

Mean
Error
(dB)

Standard
Deviation (dB)

RMSE
(dB)

Correlation

̶―

-0,25

7,29

7,29

0,87

CEL

1,44

8,27

8,39

0,89

PHS

-1,42

6,27

6,43

0,79

In order to demonstrate the functionality and operationally of
the completed modeling, are presented in Fig. 4, the prediction
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diagrams or heat maps for the two transmission stations used in
the development of this research, establishing the coverage
areas and illustrating the propagation study using the new
configuration SPM model.

of frequency spectrum, taking into account the urban and
suburban similar areas.
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Análise do modo fantasma aplicado a sistemas G.fast
e XG.fast
D. D. Souza, M. M. M. Freitas, B. P. T. Sousa, C. S. Sales, R. M. Rodrigues e J. C. W. A. Costa

Entre esses meios alternativos de transmissão temos o wireshield (WS), que ao invés de utilizar o par trançado ele utiliza
cada fio condutor do par trançado como um canal, usando a
blindagem como retorno para o sistema [5]. Por outro lado, o
split-pair é um modo de transmissão que utiliza a mesma
construção física do WS mas utiliza como referência um dos
fios, tendo por isso um canal a menos [6]. A principal
desvantagem desses modos de transmissão é serem muito
suscetíveis às interferências externas devido a referência comum
a todos os canais e assim a sua efetividade ser bastante
dependente das suas blindagens. Outro modo de transmissão
alternativo é o modo fantasma (MF), que se apresenta como
alternativa para aumentar a taxa de transmissão agregada de um
cabo de cobre e tem vantagens como, por exemplo, cada canal
ter o seu retorno independente dos outros canais [2].
O princípio de funcionamento do MF se baseia na criação de
um novo canal além dos já conseguidos dentro de um cabo [2].
O sinal em modo fantasma é transmitido a partir da diferença de
modo comum entre dois pares trançados, tornando possível o
aumento do número de canais e por consequência o aumento da
taxa agregada. Esse modo de transmissão já é utilizado em
diversas aplicações e está se tornando uma das prováveis
soluções para a implementação da 5ª geração de banda larga [1].
Nesse artigo serão analisados através de simulações no
software CST (Computer Simulation Technology) o
desempenho do modo fantasma de transmissão considerando as
tecnologias G.fast e XG.fast. Os níveis de taxa de transmissão
alcançados serão comparados com o sistema de transmissão sem
a utilização do modo fantasma. Dois tipos de cabos, CAT5e e
CAT7, serão usados nas simulações. Também será analisado o
efeito de interferências externas, do tipo Ethernet próximas ao
sistema transmitindo o MF. Além disso, será investigada a
aplicabilidade do modo fantasma em cenários com vectoring e
sem vectoring, uma prerrogativa válida, pois a partir das
diferenças construtivas dos cabos analisados, há a possibilidade
de redução dos efeitos do crosstalk e assim não haver a
necessidade de aplicação de vectoring.
O restante deste artigo está organizado como segue nas
seguintes seções. A Seção II descreverá o funcionamento do
modo fantasma e as interferências presentes entre os canais. A
Seção III abordará os procedimentos utilizados para determinar
a capacidade de transmissão dos sistemas. A Seção IV mostrará
as configurações utilizadas nas simulações e cálculo da taxa de
transmissão. A Seção V apresentará os resultados e análises
deste trabalho e a Seção VI mostrará a conclusão.

Resumo—Nesse artigo é mostrado que cabos com pares
blindados como o CAT7 apresentam baixo crosstalk mesmo
quando o modo fantasma é utilizado, contradizendo a literatura
que indica que sistemas com modo fantasma é obrigatório o uso de
vectoring devido ao crosstalk entre os modos de transmissão.
Assim, mesmo sem vectoring, são alcançadas nas simulações taxas
de até 24 Gbps considerando a faixa de transmissão do sistema
XG.fast. Além disso, simulações realizadas com cabos CAT5e, que
é o cabeamento mais utilizado atualmente, mostram que o modo
fantasma pode atingir taxa com vectoring de até 12 Gbps na faixa
do sistema G.fast.
Palavras-chaves—modo fantasma, taxa de transmissão, G.fast,
XG.fast.
Abstract—This paper shows that shielded pairs cables such as
CAT7 experience a low crosstalk even when phantom mode is
used, contradicting the literature that indicates that vectoring is
mandatory due to crosstalk among the differential and phantom
modes. In the simulation performed using CST, rates up to 24
Gbps are obtained even without vectoring using the frequency
band of the XG.fast system. In addition, simulations performed
with CAT5e cables, which is the most used cabling currently,
shows that phantom mode can reach up to 12 Gbps with vectoring
in the G.fast system range.
Keywords—Phantom mode, transmission rate, G.fast, XG.fast.

I.
INTRODUÇÃO
Décadas atrás, as redes de cobre só conseguiam suportar
taxas de alguns kilobits por segundo, enquanto que hoje através
da tecnologia linha de assinante digital (DSL) consegue-se
alcançar taxas superiores a 100 Megabits por segundo [1]. Os
avanços da transmissão por redes de cobre sempre buscaram
soluções para conseguir um aumento da taxa com apenas a
redução gradativa do comprimento da rede de cobre e assim
viabilizar economicamente a implantação de sistema FTTH [1].
A cada geração a taxa de dados maior é alcançada com
encurtamento dos cabos e aumento da faixa de frequência. A
tecnologia atual de acesso por cobre é o G.fast e a geração
seguinte é conhecida por XG.fast, e como todas as tecnologias
anteriores, houve a expansão da largura de banda de frequência
e diminuição do comprimento do cabo [1]. O G.fast utiliza a
faixa de frequência de 212 MHz e atinge taxas de 1 Gbps
utilizando comprimentos típicos menores que 250 m, enquanto
a nova geração XG.fast consegue aumentar essa taxa para 10
Gbps utilizando uma faixa de frequência de 500 MHz em
comprimentos típicos abaixo de 70 m [2].
No entanto, as altas taxas alcançadas nas novas gerações só
são possíveis devido a técnicas de pré-codificação de canal
utilizadas (vectoring, em inglês), uma vez que o aumento da
faixa de frequência para transmissão resulta em maior
interferência entre os canais [3].
Além das configurações de frequência e comprimento do
cabo, o modo de transmissão na rede de cobre também pode
influenciar na taxa alcançada. Desde as gerações mais antigas do
DSL, o modo diferencial de transmissão é utilizado, no qual é
usado um par trançado de fios de cobre para cada canal de
transmissão [4]. Entretanto, a limitação de pares trançados de um
cabo não possibilitava o aumento da taxa agregada aos usuários.
Então, meios alternativos de transmissão foram desenvolvidos
visando suprir as necessidades de transmissão [2, 5, 6].

II.
MODO FANTASMA E CROSSTALK
A. Modo Fantasma
O modo fantasma (MF) é uma tecnologia que tem como
objetivo melhorar o desempenho de transmissões em sistemas
DSL através da criação de canais virtuais que podem ser usados
em conjunto com os canais físicos previamente disponíveis. Em
geral N-1 canais fantasmas podem ser agregados a um sistema
que utiliza o MF a partir de N pares.
Cada canal virtual é independente entre si, e se origina a
partir da inserção de um sinal diferencial, mas com propagação
em modo comum dentro dos pares trançados (veja a Figura 1).
Esta maneira alternativa de se propagar é possível devido ao
fato de que estes sinais são injetados nos pares através dos
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contatos centrais dos transformadores acoplados aos modos
diferenciais.

branco aditivo e a soma de todas as interferências que atingem
o canal em transmissão, incluindo o FEXT.

Canais
Diferenciais

𝑅𝑆𝐼𝑅(𝑓) =

Canais
Fantasmas

|𝐻𝑙 (𝑓)|2 𝜌
𝜎 2 + 𝐶𝑙 (𝑓)

(3)

A fim de reduzir o impacto de tais interferências, o padrão
G.fast e sua nova geração, como já mencionado, consideram
que devem ser usadas técnicas de mitigação de crosstalk,
vectoring, entre pares trançados que são coordenados por um
mesmo dispositivo [8]. Dessa forma, a técnica de vectoring
realiza a pré-compensação das interferências que o sinal
receberá na transmissão pelo cabo se baseando na aplicação de
um pré-codificador aos símbolos que serão transmitidos em 𝐿
canais como é definido em (4), em que 𝒙 é um vetor coluna
contendo os símbolos transmitidos em cada canal, 𝑷 é uma
matriz que representa o pré-codificador, 𝑯 é a matriz de
transmissão definida em (1), 𝒚 é um vetor coluna que contêm
os símbolos recebidos e 𝒏 representa o ruído Gaussiano branco
aditivo observado na recepção.
(4)
𝒚 = 𝑯𝑷𝒙 + 𝒏

FEXTs

Fig. 1.Circuito esquemático para transmissão simultânea dos canais
diferenciais e fantasma em um cabo de quarto pares.

B. Crosstalk
Apesar de a teoria indicar que não há vazamento de potência
entre MF e MD, medições de caracterização de sistemas que
utilizam canais fantasmas mostram que os níveis de crosstalk
de um sistema desse tipo podem ser elevados ao ponto de
degradar boa parte das transmissões que os utilizam. O
crosstalk é um dos fatores que mais impacta as taxas de
transmissão dos sistemas DSL, principalmente nas versões mais
recentes, que utilizam uma banda maior [3,7].
O FEXT é o tipo de crosstalk que causa mais problemas a
transmissão [3], e é observado por um receptor que está no outro
lado do cabo de onde o sinal interferente foi transmitido. Na
Figura 1 também podemos ver o FEXT do modo fantasma no
modo diferencial, linha tracejada, e o FEXT entre os modos
fantasmas, linha contínua.
Os fatores preponderantes para esse aumento de
interferência em geral são as não uniformidades dos cabos, a
diferença de trançamento entre os pares que contém o MF e o
aumento do número de canais dentro do mesmo conjunto de
pares.

A compensação é realizada no pré-codificador que é
definido como 𝑃 = 𝛽𝑯−𝟏 𝚲, em que 𝚲 é uma matriz diagonal
que contém as funções de transferências dos 𝐿 canais e 𝛽 é um
escalar utilizado para manter a potência de transmissão de
acordo com o padrão [9]. Desse modo, a transmissão fim-a-fim
fica definida em (5).
1
𝑦 = 𝐻𝛽𝑯−𝟏 𝚲𝐱 + 𝐧 = 𝚲𝐱 + 𝐧
(5)
𝛽
A 𝑅𝑆𝐼𝑅𝑣 de cada canal 𝑙, onde a interferência entre os canais
foi mitigada, é mostrada em (6), onde Λ(𝑙, 𝑙) denota o elemento
na linha 𝑙 coluna 𝑙 da matrix 𝚲.
|Λ(𝑙, 𝑙)|2 𝜌
(6)
𝛽2𝜎 2
A partir da taxa de bits em (2), pode-se definir a taxa de
transmissão do canal 𝑙 por (7), onde 𝑁 é a quantidade total de
subcanais, aplicando a pré-compensação de interferências
definida em (6) ou não como define (3).
𝑅𝑆𝐼𝑅𝑣 =

III.
CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO
As simulações foram feitas utilizando o software CST, que
disponibiliza as funções de transferências de cada canal e os
crosstalks entre eles, obtidos a partir dos parâmetros de
espalhamento S. Esses dados são usados para gerar a matriz de
transmissão 𝑯 do sistema, a qual contém na diagonal principal
as funções de transferência de todos os canais, 𝑆𝑛𝑛 , e os FEXTs
entre os canais nas outras posições da matriz, representados por
𝑆𝑚𝑛 , i.e.
𝑆11 𝑆12 … 𝑆1𝑛
𝑆
𝑆22 … 𝑆2𝑛
𝑯 = ( 21
)
⋮
⋮
⋱
⋮
(1)
𝑆𝑚1 𝑆𝑚2 … 𝑆𝑚𝑛

𝑁

𝑅𝑙 = Δ𝑓 ∑ 𝑅𝑙 (𝑓)

(7)

𝑓=1

Finalmente, podemos determinar a taxa de transmissão do
sistema em bits por segundo conhecida como taxa agregada,
que considera as taxas dos vários canais da transmissão como
mostrado em (8), em que 𝐿 é a quantidade total de canais do
sistema de transmissão.
𝐿

𝑅 = ∑ 𝑅𝑙

Nos sistemas G.fast e XG.fast, as transmissões são feitas
utilizando Discrete Multitone Modulation (DMT), onde os
dados são transmitidos via um conjunto de subcanais ou tons
independentes com largura fixa Δ𝑓 . Assim, de acordo com [3],
a taxa de bits por subcanal, expressa em (2), onde Γ representa
o gap de RSIR, que é um parâmetro definido para o sistema
atender as restrições de taxa de erro de bit.
(2)
𝑅𝑆𝐼𝑅(𝑓)
𝑅𝑙 (𝑓) = log 2 (1 +
)
Γ

(8)
𝑙=1
IV.
CONFIGURAÇÕES DAS SIMULAÇÕES
Foram feitas simulações considerando a implementação do
modo fantasma de transmissão nos sistemas G.fast e XG.fast,
considerando dois cabos de categorias diferentes, CAT5e e
CAT7. As características de cada cabo podem ser vistas na
Tabela I. O material do isolante e da capa externa do CAT5e e
CAT7 são PE e PVC, respectivamente, a blindagem dos pares
no CAT7 é do tipo sólida e a blindagem externa do tipo
trançada.
A faixa de frequência simulada foi de 0 a 200 MHz e
espaçamento entre os tons Δ𝑓 de 97,7 kHz para o cenário G.fast.
No cenário do XG.fast, o modo fantasma foi simulado em uma

A relação sinal ruído 𝑅𝑆𝐼𝑅(𝑓) por tom é definida em (3). A
𝑅𝑆𝐼𝑅(𝑓) é dependente de 𝐻𝑙 (𝑓), 𝜌, 𝜎 2 e 𝐶𝑙 (𝑓), que são
respectivamente, a função de transferência do canal, a máscara
espectral, a densidade espectral de potência do ruído Gaussiano
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Gbps e 2,1 Gbps, respectivamente, devido ao canal fantasma ter
uma menor atenuação do que o diferencial quando devidamente
casado. Pode-se ver na Figura 3, que em 200 MHz o canal
diferencial casado com 100 ohms apresenta por volta de 15 dB
de atenuação enquanto que o canal fantasma casado com 60
ohms apresenta por volta de 5,5 dB, de acordo com a Figura 4.
Portanto, a partir das simulações realizadas, para que a
utilização do modo fantasma seja vantajosa usando cabos
CAT5e há a necessidade aplicar vectoring.

faixa de frequência de 0 a 500 MHz e espaçamento entre os tons
de 200 kHz. As configurações para o cálculo da taxa de
transmissão está mostrada na Tabela II para os cenários G.fast
e XG.fast.
TABELA I. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DOS CABOS
CAT5e E CAT7.

Diâmetro do condutor (mm)
Diâmetro do isolante (mm)
Espessura da capa externa (mm)
Comprimento do trançado (mm) de cada par

CAT7

Diâmetro do condutor (mm)
Diâmetro do isolante (mm)
Espessura da blindagem dos pares (mm)
Espessura da blindagem externa (mm)
Espessura da capa externa (mm)

Azul
Verde
Laranja
Marrom
0,51
0,80
0,61
Azul
Verde
Laranja
Marrom
0,40
1,00
0,12
0,10
0,40

17,87
19,21
13,28
12,63

CAT5e de 50m

17,49
16,33
20,36
20,12

Taxa (Mbps)

CAT5e

Comprimento do trançado (mm) de cada par

sem vectoring
com vectoring

Dif. 1

Dif. 2

Dif. 3

Dif. 4

Canal

Fant. 1 Fant. 2

Fig. 2. Taxa de todos os canais do sistema em modo fantasma com e sem
vectoring no CAT5e.
Função de transferência e FEXT (dB)

TABELA II. CONFIGURAÇÕES PARA O CÁLCULO DA TAXA DE
TRASMISSÃO.

gap de RSIR (Γ)
Mascara espectral (𝜌)
Densidade espectral de potência do
ruído Gaussiano branco aditivo (𝜎 2 )

2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

15,15 dB
4 dBm
-150 dBm/Hz

V. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nessa secção serão mostrados os resultados dos cenários
G.fast e XG.fast para os cabos CAT5e e CAT7. Foram
escolhidos os pares com taxa de trançamento mais parecidas
para inserir o canal fantasma, visando minimizar o
desbalanceamento entre os pares [10]. Dessa forma, um dos
canais fantasma é inserido utilizando os pares azul e verde, e o
outro canal fantasma, utilizando os pares laranja e marrom, de
acordo com a Tabela I.
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Fig. 3. Função de transferência de um dos canais diferenciais e todos os
FEXTs que o atingem na transmissão do Modo Fantasma no CAT5e.

A. Cenário de simulação: G.fast
Nesse cenário, primeiramente serão verificadas as taxas de
transmissão, as funções de transferência e os FEXTs de cada
canal quando o modo fantasma está em uso. Para isso, foi
escolhido um cabo de 50 m para a análise. Na segunda análise,
verifica-se a taxa agregada de transmissão para os
comprimentos típicos de 150 m, 200 m e 250 m estabelecidos
pelo padrão G.fast. Por último, será verificada a suscetibilidade
do modo fantasma a interferências externas, representado por
um sistema Ethernet agressor de 50 m de comprimento paralelo
e a uma distância de 10 cm do sistema transmitindo o modo
fantasma, para comprimentos menores de 30 m, 50 m e 100 m.
• Taxas de transmissão, funções de transferências e FEXTs
do modo fantasma:
Na Figura 2 é apresentada a taxa de cada canal quando o
modo fantasma de transmissão é implementado em um cabo
CAT5e de 50 m, considerando a faixa de frequência do sistema
G.fast. A taxa de transmissão sem vectoring é baixa devido aos
canais fantasmas adicionais aumentarem a interferência que
atingem os canais diferencias como indica a Figura 3, que
mostra a função de transferência de um dos canais diferencias e
todos FEXTs que o atingem. Os canais fantasmas têm uma taxa
de transmissão sem vectoring mais baixa que os diferenciais
(Figura 2) devido a interferência causada pelo outro canal
fantasma ser maior que a interferência dos canais diferenciais,
como indica a Figura 4. Quando o vectoring é aplicado, a taxa
do canal fantasma é maior do que a do canal diferencial, 1,7

CAT5e 50m: Canal Fantasma

0
-10
-20
-30
-40

Dif.1
Dif.2
Dif.3
Dif.4
Fant .1
FT :Fant .2

-50
-60
-70
-80
-90
-100

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Frequênc ia(Hz)

1.4

1.6

1.8
8
x 10

Fig. 4. Função de transferência de um dos canais fantasmas e todos os
FEXTs que o atingem na transmissão do Modo Fantasma no CAT5e.

Na Figura 5 temos a taxa com e sem vectoring de cada canal
quando é utilizado o modo fantasma de transmissão em um cabo
CAT7. Pode-se notar que os canais fantasmas e os diferenciais
tem o mesmo desempenho em relação à taxa de transmissão
obtida, diferentemente do resultado da Figura 2 para CAT5e.
Uma explicação para isso é que devido à blindagem entre os
pares do CAT7, o acoplamento eletromagnético é menor para o
canal fantasma, diminuindo seu desempenho. A partir das
Figuras 6 e 7, vemos que a função de transferência do canal
diferencial e do canal fantasma tem a mesma atenuação em 200
MHz, que é aproximadamente 15 dB, o que condiz com o
resultado de taxa por canal obtida. É importante frisar que cada
canal possui impedâncias características diferentes, isto é, 100
ohms e 30 ohms para o canal diferencial e o canal fantasma,
respectivamente. Outra diferença entre o resultado obtido para
o CAT5e na Figura 2, é que como podemos ver na Figura 5, não
é necessário aplicar vectoring mesmo utilizando o modo
fantasma de transmissão, pois a blindagem entre os pares do
CAT7 reduz consideravelmente o FEXT entre os canais
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diferenciais e fantasmas. Em 200 MHz de largura de banda, os
FEXTs que atingem o canal diferencial mostrados na Figura 6
e os FEXTs que atingem o canal fantasma mostrados na Figura
7 são praticamente desprezíveis.

permite atingir taxas agregadas de transmissão de 3,56 Gbps, 2
Gbps e 1 Gbps para cabos de 150 m, 200 m e 250 m,
respectivamente, representando um ganho médio de 700 Mbps.

Taxa agregada (Gbps)

Taxa (Mbps)

MF com vect oring
MF sem vect oring
MD com vect oring
MD sem vect oring

4.5

sem vect oring
com vect oring

2000

CAT5e

5

CAT7 de 50m

1500

1000

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

500

150

Dif. 1

Dif. 2

Dif. 3

Dif. 4

Canal

Fant. 1 Fant. 2

-100
-150

CAT7 50m: Canal Diferencial

-250
-300

Função de transferência e FEXT (dB)

-50
-100
-150

1

Frequênc ia (Hz)

1.5

3
2.5
2
1.5

2

150

8

É possível notar pelas Figuras 8 e 9, que quanto maior o
comprimento do cabo menor é o aumento de taxa
proporcionado pelo modo fantasma de transmissão em relação
ao modo diferencial. Para o CAT5e, a diferença entre o ganho
de taxa com vectoring obtido foi de 440 Mbps para 150 m e 250
m. Já para o CAT7 foi de 880 Mbps para os mesmos
comprimentos. Dessa forma, é mais vantagem utilizar o MF em
comprimentos menores.
• Taxa agregada de transmissão na presença ou ausência de
interferências externas para os comprimentos de 30 m, 50
m e 100 m:
O resultado mostrado na Figura 10 analisa a
susceptibilidade do sistema transmitindo o modo fantasma à
interferências externas, sendo considerados os cabos CAT5e,
sem blindagem, e CAT7, com blindagem, para os
comprimentos de 30 m, 50 m e 100 m.

Dif.1
Dif.2
Dif.3
Dif.4
Fant .1
FT : Fant .2

-250
-300
1

Frequênc ia (Hz)

1.5

250

Fig. 9. Taxa agregada com e sem vectoring para vários comprimentos em
um CAT7 transmitindo o modo fantasma e comparação com o modo
diferencial.
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Fig. 6. Função de transferência de um dos canais diferenciais e todos os
FEXTs que o atingem na transmissão do Modo Fantasma em um cabo CAT7.
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Fig. 8. Taxa agregada com e sem vectoring para vários comprimentos em
um CAT5e transmitindo o modo fantasma e comparação com o modo
diferencial.

Fig. 5. Taxa de todos os canais do sistema em modo fantasma com e sem
vectoring no CAT7.
0

200

Comprimento (m)

2
8
x 10

Fig. 7. Função de transferência de um dos canais fantasmas e todos os
FEXTs que o atingem na transmissão do Modo Fantasma em um cabo CAT7.

• Taxa agregada de transmissão para os comprimentos
longos típicos de 150 m, 200 m e 250 m:
Como o padrão G.fast estabelece que devam ser usados
cabos de no máximo 250 m, os próximos resultados tem o
objetivo de verificar a taxa agregada de transmissão do modo
fantasma e comparar com o modo diferencial para os cabos
CAT5e e CAT7 em análise nos comprimentos de 150 m, 200 m
e 250 m.
Na Figura 8, podemos ver que ao aplicar vectoring, o modo
fantasma (MF) aumenta bastante a taxa agregada de
transmissão do sistema em comparação com o modo diferencial
(MD), que em média representa um ganho de 1,8 Gbps. Já em
250 m, a taxa agregada do modo fantasma de transmissão chega
a 2,8 Gbps, maior que o máximo de 2 Gbps designado para o
sistema G.fast. Porém, quando não é aplicado vectoring, o MF
apresenta uma taxa agregada menor que o MD, pois como dito
anteriormente, a adição dos canais fantasmas gera mais
interferência e diminui a taxa dos canais diferenciais, não
compensando a taxa agregada final.
Na Figura 9 temos a comparação entre a taxa agregada
obtida com o modo fantasma de transmissão e o modo
diferencial para o cabo CAT7. As taxas agregadas de
transmissão com e sem vectoring são iguais devido à baixa
interferência entre os canais no CAT7. A utilização do MF

Taxa agregada com vectoring
14

CAT 5e sem agressor
CAT 7 sem agressor
CAT 5e com agressor
CAT 7 com agressor

Taxa agregada (Gbps)

13
12
11
10
9
8
7
6
5

30

50

Comprimento (m)

100

Fig. 10. Taxa agregada do modo fantasma nos cabos CAT5e (com
vectoring) e CAT7(com ou sem vectoring) na presença ou ausência de
interferências externas.

Na Figura 10 temos apenas o resultado de taxa agregada
com vectoring do cabo CAT5e. O resultado sem vectoring não
é mostrado, pois como já mostrado anteriormente a forte
interferência entre os canais fantasmas e diferenciais faz com
que se tenha um desempenho pior do que quando é transmitido
apenas o modo diferencial. Na Figura 10 também é mostrada a
taxa agregada do cabo CAT7, que nesse caso teve resultados
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equivalente de taxa com e sem vectoring.
O desempenho do sistema decai bastante na presença de
interferências externas, conhecidas como linhas agressoras. Há
uma diminuição na taxa agregada de, em média, 3,2 Gbps para
o CAT5e e 1 Gbps para o CAT7. Nesse tipo de cenário, o ideal
é que o cabo possua blindagem como o CAT7, pois isso o torna
mais resistente a essas interferências como podemos ver na
Figura 10. Por outro lado, são obtidas altas taxas de transmissão
quando não há interferências externas, e o CAT5e apresenta
melhor desempenho em relação a taxa obtida que o CAT7 nesse
cenário.

diferenciais obteve-se taxas abaixo de 8 Gbps para os dois tipos
de cabos.
VI. CONCLUSÃO
As investigações propostas nesse trabalho mostraram
resultados que podem ser levados em consideração na
implantação das tecnologias de acesso ao usuário, G.fast e
XG.fast. Primeiro, foi mostrado que o modo fantasma não
necessita de nenhuma técnica de cancelamento de interferência
em cenários que utilizam cabos do tipo CAT7, pois o mesmo
possui seus pares blindados e faz com que a interferência entre
os canais diferenciais e fantasmas seja quase desprezível. Esse
fato contradiz alguns dos estudos que dizem que a utilização do
modo fantasma é essencial a aplicação de vectoring. Outra
vantagem de usar o CAT7 é a maior robustez à interferência
externas, e portanto os canais fantasmas são menos susceptíveis
a ingresso nesse tipo de cabo.
Outro ponto importante investigado nesse artigo é o
desempenho dos canais fantasmas em relação aos diferenciais.
Foi visto que os canais fantasmas não possuem a mesma
impedância característica que os pares trançados em que são
inseridos, e quando os canais fantasmas estão devidamente
casados, possuem um desempenho igual ou superior aos canais
diferenciais. As investigações também mostram o grande
potencial do modo fantasma em ser aplicado em casos onde a
estrutura de cabeamento está consolidada por cabos de mais
baixa qualidade, como os de categoria CAT5e. Neste caso,
através do uso de vectoring obteve-se taxas de transmissão de 3
a 13 Gbps para comprimentos de 30 m a 250 m considerando o
sistema G.fast quando não há interferência externa.
A investigação realizada para a próxima geração XG.fast,
mostra que o modo fantasma traz benefícios que garantem altas
taxas de transmissão de dados para os comprimentos típicos
desse novo padrão, sendo obtidas nas simulações taxas de 15
Gbps a 25 Gbps para cabos de 30 m e 70 m.

B. Cenário de simulação: XG.fast
O objetivo desse cenário de simulação é verificar a
capacidade de transmissão alcançada quando o modo fantasma
é utilizado em altas frequências como a do próximo padrão de
tecnologia de acesso ao usuário XG.fast [1]. Dessa forma,
foram realizadas simulações na faixa de frequência de 500 MHz
para os comprimentos de 30 m, 50 m e 70 m dos cabos CAT5e
e o CAT7.
Na Figura 11 temos a taxa de transmissão com vectoring
para o CAT5e. Podemos ver que o ganho de taxa ao utilizar o
MF com vectoring é em média 8,75 Gbps em relação ao modo
diferencial.
XG.fast: CAT5e
MF com vectoring
MD com vectoring

Taxa agregada (Gbps)

24
21
18
15
12
9
30

50
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70

Fig. 11. Taxa agregada de transmissão do cenário XG.fast para vários
comprimentos de cabo CAT5e considerando a implantação do modo fantasma
e comparação com o modo diferencial.
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Na Figura 12 temos a taxa de transmissão com e sem
vectoring para o CAT7. Como nos resultados do cenário G.fast,
a aplicação de vectoring se mostrou desnecessária devido à
baixa interferência entre os canais mesmo utilizando o modo
fantasma em altas frequências de até 500 MHz do XG.fast. O
ganho de taxa, ao utilizar o modo fantasma (MF) em
comparação com o modo diferencial (MD), para os
comprimentos de 30 m, 50 m e 70 m, é 7,9 Gbps, 5,8 Gbps e
3,8 Gbps, respectivamente.
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Fig. 12. Taxa agregada de transmissão do cenário XG.fast para vários
comprimentos de cabo CAT7 considerando a implantação do modo fantasma
e comparação com o modo diferencial.

As Figuras 11 e 12 mostram que a taxa agregada de
transmissão para o comprimento de 70 m, que é o comprimento
máximo especificado para o sistema XG.fast [1], é de 15,67
Gbps e 11,5 Gbps para o CAT5e e CAT7 respectivamente, que
é acima do máximo de 10 Gbps esperado para o sistema
XG.fast. Enquanto que o caso com apenas os modos
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On The Physical Layer Security Under κ-µ
Shadowed Fading Channels With Diversity
Approaches
Marcia Manuela Medrado Nunes and Ugo Silva Dias

Abstract— This paper presents a investigation on the performance of security under κ-µ shadowed fading channels using the
Wyner’s classic wiretap model. A better fit was presented for the
κ-µ shadowed fading channel curves in relation to other fading
models, as Rayleigh and Nakagami-m. Results and analyses are
obtained through the Secrecy Outage Probability, the Strictly
Positive Secrecy Capacity and Average Secrecy Capacity curves
by varying the intruder and main channel characteristics. Also,
some types of diversity techniques are analysed as the Select
Combining, the Maximum Ratio Combining and the MIMO with
the κ-µ shadowed fading channel to obtain safer environments.
Keywords— Physical Layer Security, κ-µ shadowed fading
channel, Diversity Techniques, Security Metrics.

I. I NTRODUCTION
The security issue is increasingly becoming the focus of
studies and improvements in wireless communications, specially the physical layer. Studies on the information exchange
security have always been extensively performed for the upper
layers, but currently the security provided in the physical layer
has gained great importance. The need to exploit the security
performance in the physical layer has become evident to successful prevent the eavesdropping. Therefore, to characterize
the propagation scenario when there are intruder channels in
the systems, it is needed to deepen in the security metrics
study. Among these security metrics are the Strictly Positive
Secrecy Capacity (SPSC), the Secrecy Outage Probability
(SOP) and the Average Secrecy Capacity (ASC).
Works on this subject are being fairly raised, as the study
of Strictly Positive Secrecy Capacity of log-normal fading
channel with single and multiple eavesdroppers in [1] and
[2], respectively. There are studies on Strictly Positive Secrecy
Capacity under Rice and Weibull fading channels in [3] and
[4], respectively. The Outage Probability of Secrecy Capacity
over correlated log-normal was investigated in [5]. In [6], the
Rayleigh fading channel was used to characterize the SPSC
and the SOP in a wiretap channel model. In [7] are presented
some diversity techniques to raise the security in wireless
networks against wiretap attacks. Some methods of secure
selection were presented with the purpose of increasing the
security in the physical layer in cooperatives wireless networks
and in cognitive radio networks in [8] e [9], respectively. A
study of SOP and SPSC was performed in [10], using the α-µ
fading channel under the Wyner’s classic wiretap model.
Marcia Manuela Medrado Nunes and Ugo Silva Dias¸ Department of
Electrical Engineering, University of Brasilia, Brasilia-DF, Brazil, Email:
marcia.nunes@ieee.org, ugodias@ieee.org.

Until then, the references about physical layer security focus
on channels as Rayleigh, Rice, Nakagami-m or log-Normal
[11]-[17]. All these works are proposing analytical models for
specific types of fading channels and don’t cover the various
types of fading in practical scenarios. The κ-µ shadowed
distribution has been used to characterize scenarios with line
of sight and shadowing [18]. It provides a general model of
fading with good fit to practical data and with the advantage
of generalization of fading models such as unilateral Gaussian,
Rayleigh, Nakagami-m and Rice, all shaded. Another important aspect of this distribution is its analytical properties that
allow the derivation of the probability density function and the
cumulated distribution function in closed equations.
The κ-µ shadowed fading channel is more general, flexible,
includes some important distributions and fits well the practical data and there are, so far, no specific studies about the SOP,
the SPSC and the ASC for the physical layer security under
this fading channel, specially with the use of Wyner’s classic
wiretap model. In addition, the use of diversity techniques such
as the Select Combining (SC), the Maximum Rate Combining
(MRC), and the Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO)
significantly improves the reliability of wireless transmission
systems because of the diversity characteristics.
This work propose to perform a specific investigation about
SOP, SPSC and ASC for the physical layer security under κ-µ
shadowed fading channel in the Wyner’s classic wiretap model
and analyse the use of SC, MRC and MIMO as techniques of
diversity in the security scenario with the metrics mentioned
above.
This paper is organized as follows: the Section II presents
a theoretical review about the Wyner’s classic wiretap model
used in this work, specifying the channels. The Section III
characterize the κ-µ shadowed fading channel. The Section
IV presents a theoretical review about the security metrics
used, more specifically the Secrecy Outage Probability, the
probability of Strictly Positive Secrecy Capacity and the Average Secrecy Capacity. The Section V presents a theoretical
review of the diversity techniques that will be analysed in
the work, such as the Select Combining, the Maximum Ratio
Combining and the MIMO. The Section VI presents and
analyses the obtained results by changing the parameters in
the κ-µ shadowed fading channel for the main and intruder
channels, as well as the obtained results by applying the
diversity techniques in the proposed scenario. Lastly, a brief
considerations conclude this paper in Section VII.
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II. W YNER ’ S C LASSIC W IRETAP M ODEL

IV. S ECURITY M ETRICS

The model defined by Wyner and discussed in [19] is based
in a wireless communication model in three different nodes.
The emitter, treated as S, sends the confidential messages to
the receiver, treated as R and a intruder tries to decode the
message from the received signal through a intruder channel,
treated as E.
For the proposed scenario used in this work, it is considered
that the main and intruder channels have independent fading,
and also independent complex Gaussian noises with zeromean and unitary variations. Both channels have ergodic
fading blocks in which the coefficients of the channels remain
constant during the period of the block, varying independently
between them.

Considering the wiretap channel model mentioned in the
section II, with Pt as the fixed average transmission power, hR
as the complex channel gain from S to R, hE as the complex
2
2
channel gain from S to R, ωR
and ωE
as the Gaussian Noise
variances [20] is possible to define the instantaneous SNRs of
the received signals at R and E as

III. T HE κ-µ S HADOWED D ISTRIBUTION
The κ-µ shadowed distribution is obtained from a generalization of κ-µ distribution. Differently from the distribution
that κ-µ shadowed is obtained, in the environment with
shadowing the dominant components of all the clusters can
randomly fluctuate because of shadowing, where inside each
cluster, the multipath waves are assumed to have scattered
waves with identical power and a dominant component with
certain arbitrary power.
The probability density function of the signal-to-noise ratio
(SNR) of the transmitted signal for the κ-µ shadowed distribution is given by [18]
µ

fk (γ) =

k
k
µµk k mm
k (1 + κk )
m
Γ (µk ) γ¯k (µk κk + mk ) k

µ (1+κ )γ
− k γ¯ k
k

× exp



γ
γ¯k

2
γR = Pt |hR |2 /ωR

γE = Pt |hE |

2

2
/ωE
.

(3)
(4)

Given γR and γE , the secrecy capacity is defined as the
maximum transmission rate that the intruder is unable to
decode the information from the main channel [20]. In the
based scenario, the maximum reachable rate of secrecy RS is
equal to the secrecy capacity CS , which can be characterized
as
CS = [ln(1 + γR ) − ln(1 + γE )]+ ,

(5)

ln(1+γR ) and ln(1+γE ) are the capacity of the main channel
and the intruder channel, respectively.
A. The Secrecy Outage Probability
The Secrecy Outage Probability is defined as the probability of the instantaneous decay of the secrecy capacity after
exceeding a certain threshold. The SOP can be defined as
[20] Cth ≥ 0 is the intended secrecy capacity threshold and
Θ = exp(Cth) ≥ 1.

µk −1

SOP = P {Cs (γR , γE ) ≤ Cth }
= P {ln (1 + γR ) − ln (1 + γE ) ≤ Cth }
= P {γR ≤ ΘγE + Θ − 1}
Z ∞ Z ΘγE +Θ−1
fR (γR ) dγR fE (γE ) dγE
=



µ2k κ (1 + κk ) γ
, (1)
1 F 1 m k , µk ;
µk κ k + m k
γ¯k

κk (k ∈ R, E) ≥ 0 is the ratio of the total power of the
dominant components and the total power of the scattered
waves for the main and intruder channels, respectively. µk (k ∈
R, E) is related to the number of clusters of the main and
intruder channels, respectively. The shadowing is represented
by mk (k ∈ R, E). With a larger m, a minor effect of
shadowing under the main and intruder channels is observed.
γ k (k ∈ R, E) is the average signal-to-noise ratio for R and E
and 1 F1 is the Hypergeometric Confluent Gamma Function.
The cumulated distribution function of the SNR of the
transmitted signal for the κ-µ shadowed distribution is given
by [18]
 µk
µk
k
µµk −1 mm
1
k (1 + κk )
Fk (γ) = k
γkµk
Γ(µk )(µk κk + mk )mk γ¯k

µk (1 + κk )γk
,
× Φ2 µk − mk , mk ; µk + 1; −
γ¯k

µk (1 + κk ) mk γk
,
(2)
−
γ¯k
µk κ k + m k
with Φ2 as the Bivariate Confluent Hyper geometric Function.

0

(6)

0

Using the κ-µ shadowed fading channel,
Z ∞
γ (1+κ )µ
1
− e γ E E
E0
SOP =
mm
exp
γE0 Γ(µE )
0

−1+µE
γE
×
(1 + κE )µE µµEE (m + κE µE )−m
γE 0

γE κE (1 + κE )µ2E
× 1 F1 m; µE ;
(7)
γE0 (m + κE µE )
Z −1+θ+γE θ
γR (1+κR )µR
1
−
γR
0
mm
×
exp
γR0 Γ(µR )
0

−1+µR
γR
×
(1 + κR )µR µµRR (m + κR µR )−m
γ R0


γR κR µ2R (1 + κR )µ2R
dγR dγE .
× 1 F1 m; µR ;
γR0 (m + κR µR )


B. The Strictly Positive Secrecy Capacity
The Strictly Positive Secrecy Capacity Probability is when
the SNR of the main channel has a better SNR than the
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−1+µE
γE
γE 0
× (1 + κE )µE µµEE (m + κE µE )−m ,

intruder channel, characterizing a secure channel at the chosen
rate. This metric can be defined as [20]

−

αE = exp

SP SC = P {Cs (γR , γE ) > 0}
= P {ln (1 + γR ) − ln (1 + γE ) > 0}
= P {γR − γE > 1}
= P {γe < γR − 1}
Z ∞ Z γR −1
=
fR (γR ) dγR fE (γE ) dγE .

γE (1+κE )µE
γE
0

mm



(13)

(8)

βR =

γR κR (1 + κR )µ2R
,
γR0 (m + κR µR )

(14)

Using the κ-µ shadowed fading channel,
Z ∞
γ (1+κ )µ
1
− R γ R R
R0
mm
SP SC =
exp
γ
)
Γ(µ
R
R
0
0

−1+µR
γR
×
(1 + κR )µR µµRR (m + κR µR )−m
γ R0


γR κR (1 + κR )µ2R
× 1 F1 m; µR ;
γR0 (m + κR µR )
Z −1+γR
γ (1+κ )µ
1
− E γ E E
E0
×
mm
exp
γ
Γ(µ
)
E
E
0
0

−1+µE
γE
×
(1 + κE )µE µµEE (m + κE µE )−m
γE 0


γE κE (1 + κE )µ2E
× 1 F1 m; µE ;
dγE dγR
γE0 (m + κE µE )
(9)

βE =

γE κE (1 + κE )µ2E
.
γE0 (m + κE µE )

(15)

0

0

C. The Average Secrecy Capacity
The Average Secrecy Capacity defines the average of the
maximum transmission rate reached in a secure channel and
it is given by [21]
Z ∞Z ∞
ASC =
CS (γR , γE )f (γR , γE )dγR γE
Z γR

Z0 ∞ 0
fE(γE )dγE dγR
=
ln(1 + γR )fR
(10)
0
Z 0∞
Z ∞
fR (γR )dγR dγE .
−
ln(1 + γE )fE (γE )
0

γE

Using the κ-µ shadowed fading channel,
Z ∞
ASC =
αR 1 F1 [m; µR ; βE ]


0Z γR
αE 1 F1 [m; µE ; βR ]
dγE log(1 + γR )
×
γE0 Γ(µR )
0
Z ∞

αE 1 F1 [m; µE ; βR ]
(γR0 Γ(µR ))dγR −
0
Z ∞


αR 1 F1 [m; µR ; βE ]
×
dγR log(1 + γE )
γR0 Γ(µR )
γE

(γE0 Γ(µE ))dγE .
(11)

V. D IVERSITY T ECHNIQUES
The use of multiple transmitters and receivers as MIMO,
MRC and SC enhances the reliability of wireless transmission.
For the Maximum Ratio Combining are used [22]
fγ (γ) =

with µ̃ = NR NS µ, m̃ = NR NS m and η = NR NS γ0 .
We can obtain the instantaneous SNR of κ-µ shadowed
fading channel with MIMO characterization from the MRC
PDF mentioned above.
The CDF for the instantaneous SNR after Selection Combining can be written for i.i.d. branches as
FD (γSD ) = P (γi ≤ γSD , i = 1, ..., L) =
=

−1+µR
γR
m
αR = exp
γ R0
× (1 + κR )µR µµRR (m + κR µR )−m ,
γR (1+κR )µR
γR
0

m



Z

γSD

fD (γi )dγi

∞

L

L
Y

P (γi ≤ γSD )

i=1

.
(17)

Then, it is possible to derive the PDF with the κ-µ shadowed
fading channel,
d
F (γSD )
dγSD
−1+µ

γ
(1+κ)µ
1
γSD
− SD γ
m
0
=
exp
Lm
γ0 Γ(µ)
γ0
× (1 + κ)µ µµ (m + κµ)−m 1 F1 [m; µ; γSD T ]
 Z γSD
 −1+µ
1
γ
− γ(1+κ)µ
m
γ0
×
exp
m
γ0 Γ(µ)
γ0
0
× (1 + κ)µ µµ (m + κµ)−m
L−1
× 1 F1 [m; µ; γ T ] dγ
,

f (γSD ) =

With
−

µ̃(1+κ)
µ̃µ̃ m̃m̃ (1 + κ)µ̃
γ µ̃−1 exp−[ η ]γ
Γ(µ̃)(µ̃κ + m̃)m̃ η µ̃

 2
 
µ̃ κ(1 + κ)
γ , (16)
× 1 F1 m̃; µ̃;
µ̃κ + m̃η

(18)

(12)

2

, L is the number of branches and γSD =
with T = γκ(1+κ)µ
0 (m+κµ)
max {γ1 , γ2 , ..., γL }.

375
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VI. N UMERICAL R ESULTS AND A NALYSES

1.00

For the simulations and analyses, the threshold for the
secrecy capacity (Cth = 1) dB was assumed. In the curves
that will be presented below, K represents the relation between
the average SNR of the main channel and the average SNR
of the intruder, γD = KγE .
The Fig. 1 presents the ASC curve for the κ-µ shadowed
fading channel varying the values of κD ,κE ,µD and µE . Fig.3
presents the SOP curve for the κ-µ shadowed fading channel
varying the values of κD ,κE ,µD and µE . Fig.2 presents the
SPSC curve for the κ-µ shadowed fading channel varying the
values of κD ,κE ,µD and µE . The D and E represents the
main channel and the intruder channel, respectively. In the
same Figs. 1, 2 and 3 is showed the Rayleigh and Nakagamim curves for comparisons. The value of m chosen was 2.
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Fig. 1. ASC under κ-µ shadowed fading channel by K, varying κR ,κE ,µR
and µE .

The κ-µ shadowed curve was more adequate and better fitted to specific cases, determined by the κ, µ and m parameters.
Compared to the other curves, the Rayleigh and the Nakagamim, also shown in Fig. 1, κ-µ shadowed was able to better
specify the environment, the other curves are more optimistic,
not really conveying the interested environment.
The increase of µ in the main channel improves the ASC
observed, in the case of SOP, there is a decrease of the
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observed values and in the SPSC, an increase of the Strictly
Positive Secrecy Capacity probability. When the κ of the main
channel increases in relation to the intruder channel there is
also a better observed ASC, a lower SOP, and an increase of
SPSC. With an increase between the relation of the dominant
components total power and the scattered waves total power
there is a higher SNR in the main channel, thus improving
the ASC and SPSC obtained and consequently, reducing the
SOP. A greater number of multipath clusters also allows a
better reconstruction of the signal, thus increasing the ASC
and SPSC obtained, and decreasing SOP.
Figs. 4, 5 and 6 present the ASC, the SOP and the SPSC
curves, respectively, for the κ-µ shadowed fading channel with
different techniques of diversity, being them the MIMO with
the NR equals to 2 and 4, and the NS equals to 2 and 4. The
MRC with L equal to 2. The SC with L equals to 2 and 4 and
the κ-µ shadowed fading channel with no diversity technique.
The parameters chosen was κR = 0.01, κE = 8, µR = 1 and
µE = 1.

D

0.02

10

Fig. 3. SOP under κ-µ shadowed fading channel by K, varying κR ,κE ,µR
and µE .
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5
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Fig. 4.
ASC under κ-µ shadowed fading channel by K with different
techniques of diversity.
15

KHdBL

Fig. 2. SPSC under κ-µ shadowed fading channel by K, varying κR ,κE ,µR
and µE .

With the scenario described above, it is possible to verify
that when diversity techniques are used, a better ASC and
SPSC is obtained, and consequently a lower SOP. The best
case is with the use of the MIMO with 16 links (NR = 4 and
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Fig. 5.
SOP under κ-µ shadowed fading channel by K with different
techniques of diversity.
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Fig. 6. SPSC under κ-µ shadowed fading channel by K with different
techniques of diversity.

NS = 4) and the worst case is without the use of any technique
of diversity. The diversity techniques can provide focused
transmit selectivity of both information and noise toward
desired and undesired receivers. Consequently, MIMO signal
processing techniques must be carefully designed in order to
ensure both the reliability of the desired communication links
and the degradation of those for the intruders.
VII. C ONCLUSION
In this paper a physical layer security analysis was presented
for Wyner’s classic wiretap model under independents κµ shadowed channels, and some diversity techniques were
analysed too. The Secrecy Outage Probability, the Probability
of Strictly Positive Secrecy Capacity and the Average Secrecy
Capacity was calculated for various channel parameters considering the improvement or degradation in the main channel
SNR and in the intruder channel SNR. We observed a better
fit of the κ-µ shadowed fading channel curves in relation to
other fading models. The same analysis was performed for
the use of different diversity techniques, such as selecting
combining, maximun ratio combining and MIMO. In which
a safer environment was observed with the use of MIMO in
comparison with the others ones.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA
CERÂMICA CaBi4T i4O15 (CBT) APLICADO A
UMA ANTENA RESSOADORA DIELÉTRICA
Lucas Freitas Ximenes, Antônio Alan Rodrigues de Araújo, Ismael Araújo Ramos, Edmar Miranda Ávila Júnior,
Múcio Costa Campos Filho e Guilherme Francisco de Morais Pires Júnior

Resumo— Com os recentes avanços da indústria de
telecomunicações se faz cada vez mais necessário o desenvolvimento de matérias que apresentem altos valores de constante dielétrica, baixa perda dielétrica e uma boa estabilidade
térmica. Muitos materiais para radiofrequência e micro-ondas
têm sido amplamente usados em uma variedade de aplicações
nestes segmentos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento
e caracterização da cerâmica CaBi4 T i4 O15 (CBT), material
conhecido por suas excelentes propriedades dielétricas, principalmente elevados valores de constante dielétrica. A matriz cerâmica
foi produzida a partir do método cerâmico convencional ou
método do estado sólido, com a utilização de moagem mecânica
de alta energia e tratamento térmico. A matriz cerâmica foi
calcinada a 800 o C por 2 horas e conformada em fôrma cilı́ndrica
depois da moagem de 6 horas. Posteriormente a sinterização
foi realizada a 1150 ◦ C durante 4 horas para promover uma
melhor densificação. A Difração de Raios-X foi utilizada na
caracterização e confirmação da fase cerâmica. A análise da
antena foi realizada usando um monopolo com plano de terra e
os dados foram colhidos em um analisador de rede. Os resultados
mostram a frequência de ressonância em 1,94 GHz e perda de
retorno de -40,4 dB. As medidas de caracterização dielétrica
em radiofrequência e micro-ondas, realizadas em temperatura
ambiente, tiveram um alto valor de constante dielétrica (r =
154, 6) e tangente de perda dielétrica (tan δe ) da ordem de 10−2 .
Logo, pode-se perceber que a matriz cerâmica apresentada é
potencialmente aplicável em diversos dispositivos eletrônicos em
radiofrequência e como antena ressoadora dielétrica em microondas.
Palavras-Chave— CaBi4 T i4 O15 , Difração de Raios-X, Microondas, Radiofrequência, Sinterização.
Abstract— With the recent advances of the telecommunications industry, it is becoming increasingly necessary to develop
materials that have high values of dielectric constant, low
dielectric loss and good thermal stability. This paper presents
the development and characterization of ceramics CaBi4 T i4 O15
(CBT), material known for its excellent dielectric properties,
mainly high dielectric constant values. The ceramic matrix was
produced from the conventional ceramic method or solid state
method with the use of high energy mechanical milling and
thermal treatment. The ceramic matrix was calcined at 800 ◦ C
for 2 hours and formed into a cylindrical form after grinding
for 6 hours. Subsequently the sintering was carried out at 1150
◦
C for 4 hours to promote better densification. X-ray diffraction
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Este trabalho foi parcialmente financiado pelo FNDE, Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.

was used in the characterization and confirmation of the ceramic
phase. Antenna analysis was performed using a ground plane
monopole and the data were collected on a network analyzer. The
results show the resonance frequency at 1.94 GHz and return loss
of -40.4 dB. The measurements of dielectric characterization in
radiofrequency and microwave, carried out at room temperature,
had a high dielectric constant value (r = 154, 6) and a dielectric
loss tangent (tan δe ) of the order of 10−2 . Therefore, it can be
seen that the ceramic matrix presented is potentially applicable in
several electronic devices in radiofrequency and as a microwave
dielectric resonator antenna.
Keywords— CaBi4 T i4 O15 , X-Ray Diffraction, Microwave, Radiofrequency, Sintering.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nas últimas décadas com os recentes avanços da indústria
de telecomunicações se faz cada vez mais necessário o desenvolvimento de matérias que apresentem altos valores de
permissividade dielétrica. Por conta deste crescimento se faz
cada vez mais necessário a utilização de novos materiais para
a fabricação de dispositivos que apresentem alto desempenho,
estabilidade térmica altos valores de permissividade dielétrica,
baixa perda dielétrica e que sejam capazes de proporcionar
uma miniaturização dos circuitos Muitos materiais para radiofrequência e micro-ondas têm sido amplamente usados em
uma variedade de aplicações nestes segmentos [1].
A palavra cerâmica é de origem grega e é derivada de
keramikos e significa ”material queimado”, o que significa que
as propriedades almejadas destes materiais são encontradas
normalmente através de um processo de tratamento térmico de
alta temperatura denominado queima ou sinterização [2]. Uma
cerâmica pode ser definida como um composto sólido formado
pela ação de calor ou de calor e pressão, tendo em sua estrutura
a presença de pelo menos dois elementos quı́micos diferentes.
Necessariamente um destes elementos é um não metal e o
outro, pode ser um metal ou mesmo um não metal [3]. As
Cerâmicas dielétricas também são materiais essenciais para
dispositivos de eletrônica avançada [4]. Uma aplicação para
materiais dielétricos é o seu uso como Antenas Ressoadoras
Dielétricas (DRAs). Estes dispositivos consistem geralmente
em um disco de cerâmica que tem uma alta permissividade
e um baixo fator de dissipação [5]. Além disso uso destes
ressoadores dielétricos (DRs) como antenas somente foi aceito
em 1983 após a publicação do artigo sobre Antena Ressoadora
Dielétrica (DRA) Cilı́ndrica [6]. Neste artigo foi mostrado
que as DRAs são capazes de fornecer radiação eficiente na
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direção normal ao seu plano de terra mantendo caracterı́sticas
excelentes para aplicações na região de frequência de onda
milimétrica [7].
Vale ressaltar que antenas são componentes essenciais para
qualquer sistema de comunicação sem fio e por causa do
constante crescimento da indústria de comunicações móveis
o número de projetos de antenas tem aumentado de maneira
considerável [8], principalmente para aplicação em satélites,
celulares, GPS, tecnologia Bluetooth, wireless LAN para
computadores, redes banda larga sem fio dispositivos RFID,
entre outros [9]. Por conta disso cada vez mais necessário
que conheçamos as caracterı́sticas destas antenas de maneira
detalhada para podermos adequá-las a cada projeto [10].
Este trabalho apresenta o desenvolvimento e caracterização
da cerâmica CaBi4 T i4 O15 (CBT), material conhecido por
suas excelentes propriedades dielétricas, principalmente elevados valores de permissividade dielétrica e baixa perda
dielétrica. A cerâmica foi investigada com vistas à aplicação
em capacitores cerâmicos para circuitos eletrônicos em radiofrequência ou antena ressoadora dielétrica (DRA) em
micro-ondas, neste sentido, a aplicação destes materiais já vem
sendo discutida em outros trabalhos, e busca-se a sua melhoria.

A Figura 1 representa a estruturas cerâmicas do tipo perovskita da famı́lia Aurivillius.

Fig. 1.

- Célula unitária da Estrututa Perovskita [15].

A Figura 2 mostra a representação da estrutura do óxido de
Aurivillius de m = 4ABi4 T i4 O15 , A = Ca, Sr, Ba e P b. O
diagrama ilustra a titulação dos octaedros TiO6 , [15].

II. M ATRIZ C ER ÂMICA CBT
Por conta do avanço tecnológico precisamos cada vez mais
de materiais que apresentem altos valores de permissividade
elétrica e baixa perda dielétrica para aplicação em circuitos
elétricos na região de rádiofrequência e micro-ondas [11].
O CaBi4 T i4 O15 (CBT), que tem uma estrutura cristalina
de uma série de cerâmicas ferroelétricas do tipo pseudoperovskita com deficiência de cátion A5 B4 O15 (A = Ca, Ba, Sr
e P b. B = N b,T i,T a,W ...) têm sido extensivamente estudados pelas suas caracterı́sticas de piezoelétricas e pirolelétricas
[12].
Referente às caracterı́sticas piezoelétricas, o CBT das
cerâmicas ferroelétricas com estrutura baseada em camadas
de bismuto é que geralmente têm a menor condutividade
elétrica, Essa caracterı́stica faz com que facilite a polarização
desses materiais para torná-los piezoelétricos. O que dificulta
é o alto campo coercitivo ( 9kV /mm), pois, dependendo da
qualidade do material (em termos de densidade aparente, homogeneidade microestrutural) pode ocorrer a ruptura dielétrica
sem ser atingida uma polarização satisfatória [13]. O CBT
é uma ferroelétrica com estrutura de Camada de Bismuto
(BLSF s) onde é um membro da famı́lia chamada aurivillius
com fórmula geral Bi2 Am−1 Bm O3m+3 . Ao longo do eixo c,
intercaladas por uma perovskita (Am−1 Bm O3m+1 )−2 , onde
A pode ser um elemento mono, di ou trivalente permitindo
coordenação dodecaédrica, B é um representação de pequenos
ı́ons de alta valência e de transição adequada para coordenação
octaédrica e m é um inteiro que representa o número de
perovskita intercaladas [14]. Sua alta temperatura de Curie
(T c = 790◦ C) faz com que seja mais útil em uma ampla
faixa de temperatura em relação a cinco tipos de cerâmicas
associada a sua famı́lia; Bi2 V O5.5 (m = 1), SrBi2 N b2 O9
(m = 2), Bi4 T i3 O12 (m = 3), SrBi4 T i4 O15 (m = 4) e
Bi6 T i3 F12 O18 (m = 5) [12].

Fig. 2.

- Estrutura do CaBi4 T i4 O15 no sistema Ortorrômbico [15].

É relatado na literatura que o CBT quando sinterizado
na temperatura de 1100o C possui excelentes propriedades
dielétricas, tais como um valor de permissividade em torno
de 140; tangente de perda de 2, 75.10−2 medidos na faixa de
frequência de 10kHz em temperatura ambiente [16].
Além das propriedades dielétricas citadas, o CaBi4 T i4 O15
possui caracterı́sticas que fazem com que esse material tenha
diversas aplicações em diferentes áreas, tais como uso em
células-solares; sensor de hidrogênio; optoeletrônicas [17],
[15].
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III. M ETODOLOGIA
A. Preparação das Amostras
A matriz cerâmica CaBi4 T i4 O15 (CBT) foi produzida a
partir do método cerâmico convencional ou método do estado
sólido. Os reagentes:, CaCO3 (Aldrich, pureza de 99,0%),
Bi2 O3 (Aldrich, pureza de 99,9%) e T iO2 (Aldrich, pureza
de 99,9%) foram estequiometricamente pesados.
A reação quı́mica simplificada que melhor descreve a sı́ntese
proposta está representada na equação 1.

CaCO3 + 2Bi2 O3 + 4T iO2 −→ CaBi4 T i4 O15 + CO2 (1)
Logo após a pesagem dos reagentes os pós foram misturados
em um moinho planetário (Frisch Pulverisette 5) de alta
energia [11], e dentro do moinho contém panelas de poliacetal
com esferas de zircônia (ZrO2 ).Após esta etapa, inicia-se a
moagem da mistura para homogeneização do pó e também
para diminuir o tamanho das partı́culas. A força produzida
pelo movimento de rotação do recipiente aliada à força gerada
na rotação do disco suporte faz com que as esferas e o pó
contido nos recipientes se choquem alternadamente entre as
extremidades dos recipientes causando o efeito de impacto
no pó [18]. Neste moinho escolhemos a velocidade angular
de 360rpm e iniciamos a moagem a temperatura ambiente
durante 6 horas.
A Figura 3 mostra o moinho planetário [11].

Fig. 4.
- Movimento do recipiente durante a moagem mecânica(Frisch
Pulverisette 5) [11].

B. Calcinação e Difração de Raios-X
Nesta etapa, foram usados fornos resistivos com temperatura controlada. Partindo da temperatura ambiente o pó foi
aquecido, a uma taxa de 5o C por minuto, até atingir 800o C
onde permaneceu por 2 horas. Depois disso a temperatura
decresceu, com a mesma taxa, até a temperatura ambiente.
A Figura 5 mostra o forno usado [11].

Fig. 5.

- Forno resistivo da marca Jungle [15].

Logo após a calcinação uma pequena parte do pó foi
levado para o analise. A Difração de Raios-X foi utilizada na
caracterização e confirmação da fase cerâmica. A análise das
caracterı́sticas dielétricas da DRA foi realizada usando uma
configuração de monopolo com plano terra e os dados foram
colhidos em um analisador de rede.
Fig. 3.

- Moinho planetário para recipientes [11].

A Figura 4 mostra o acontecimento dentro do moinho em
relação ao efeito do impacto de pó [11].

C. Modelagem e Sintetização
Depois desta etapa as amostras passaram por um processo
de modelagem e prensagem,após esta etapa as peças vão novamente para o forno onde serão sinterizadas. Neste processo,

380
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partindo da temperatura ambiente as peças são aquecidas até
1150◦ C e nesta temperatura as peças permanecem por 4 horas,
em seguida as peças são resfriadas até atingir a temperatura
ambiente para promover uma melhor densificação.
D. Radio-frequência
As medidas dielétricas em radio-frequência foram realizadas
à temperatura ambiente (303 K), através de um analisador
de impedância (Agilent 4294A) controlado por computador,
varrendo-se a faixa de frequência de 1 Hz a 1 MHz. As
amostras foram polidas com lixa fina de papel para tornar
a superfı́cie das amostras lisas e paralelas, e tinta condutora
de prata foi utilizada para fixação dos eletrodos.
E. Micro-ondas
Foram realizadas medidas na faixa de micro-ondas com o
auxı́lio de um analisador de rede (HP8716ET), pelo uso da
técnica introduzida por Long em 1983, na qual as amostras são
excitadas por um cabo coaxial (feed probe), estando acima de
um plano aterrado com dimensões iguais a 35,5 cm x 30 cm x
2,14 mm, como mostra a Figura 6. O cabo coaxial é conectado
ao plano de terra através de um conector SMA soldado a este
plano [6].
O programa HFSS (High Frequency Structure Simulator),
desenvolvido pela ANSYS Inc, foi utilizado na simulação
numérica da perda de retorno e casamento de impedância para
validação das medidas em micro-ondas.

Fig. 7.

- Difração dos Raios-x no CBT.

Tabela 1, para temperatura ambiente (303 K). Pode-se observar
que a fase isolada CBT possui valores de permissividade
dielétrica e tangente de perdas dielétricas em radiofrequência,
iguais a 203, 5 e 3, 16x10−3 em 1M Hz, respectivamente. E
que para 10kHz a permissividade dielétrica e tangente de perdas dielétricas são respectivamente 202, 6 e 3, 79x10−3 . Então
pode-se perceber que essa cerâmica é potencialmente aplicável
em diversos dispositivos eletrônicos em radiofrequência.
A Tabela I nos mostra os dados dos experimentos.
TABELA I
O Tabela 1 - P ERMISSIVIDADE DIEL ÉTRICA (0r ) E TANGENTE DE PERDAS
DIEL ÉTRICAS (tan δe ) EM RADIOFREQU ÊNCIA .
Amostra
CBT
CBT
CBT

Frequência
100Hz
10KHz
1M Hz

0r
204, 8
202, 6
203, 5

tan δe
6, 23x10−3
3, 79x10−3
3, 16x10−3

A Figura 8 nos mostra a perda de retorno da amostra
experimental e simulada.

Fig. 6.

- Configuração da Antena Sobre o Plano Terra.

IV. R ESULTADOS E D ISCUSS ÕES
A análise por Difração de Raios-X confirmou a formação
isolada da matriz cerâmica CBT, pois é possı́vel observar uma
boa concordância entres os picos de difração da amostra calcinada quando comparada com banco de dados do CBT(Padrão
ICSD-17352),Além de ter uma mesma estrutura do tipo ortorrômbica do grupo espacial A21am (Figura 2). A Figura 7
representa a difração de raios-x no CBT.
Os valores da permissividade 0r e tangente de perdas
dielétricas tan δe em 100Hz, 10kHz e 1M Hz são listados na

Fig. 8.

- Perda de retorno da amostra CBT.

A Figura 9 nos mostra a impedância de entrada experimental
e simulada.
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Além disso, a matriz cerâmica CBT se mostra potencialmente aplicável para uso em antenas de microfita, sendo
necessário um estudo posterior detalhado da eficiência de
irradiação, pois os mecanismos de excitação para essa geometria diferem da DRA apresentada.
AGRADECIMENTOS
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Fig. 9.

- Impedância de entrada (experimental e simulada) CBT.

A Tabela II mostra os valores obtidas para a permissividade
dielétrica, tangente de perdas dielétricas e perda de retorno
para a frequência de ressonância da antena. Logo, pode-se
perceber que a matriz cerâmica apresentada é potencialmente
aplicável como antena ressoadora dielétrica em micro-ondas,
pois apresentou ,pois apresentou permissividade dielétrica de
154, 6 ,tangente de perdas dielétricas de 1, 12x10−2 , perda
de retorno de −40, 4dB e uma frequência de ressonância de
1, 94GHz.
TABELA II
O Tabela 2 - R ESULTADOS DA AN ÁLISE DIEL ÉTRICA
Amostra
CBT

Frequência
1, 94GHz

S11
−40, 4dB

EM

tan δe
1, 12x10−2

MW.
0r
154, 6

V. C ONCLUS ÕES
A matriz cerâmica CBT foi obtida através do método
convencional de reação do estado sólido. Pode-se constatar que
na análise de difração dos raios−x confirmamos a formação de
uma única fase da matriz cerâmica com uma mesma estrutura
do tipo ortorrômbica do grupo espacial A21m (ver Figura 2).
Além disso, pôde-se observar que o aumento da temperatura
de sinterização eleva os valores da permissividade dielétrica,
sendo assim, obteve-se uma melhoria na fase cerâmica tanto
para aplicações em dispositivos eletrônicos em radiofrequência
como para uma antena ressoadora dielétrica em microondas, pois as medidas de caracterização dielétrica em radiofrequência realizadas em temperatura ambiente, tiveram um
alto valor de permissividade dielétrica (r > 200) e tangente
de perda dielétrica (tan δe ) da ordem de 10−3 . Isso mostra
que em relação a literatura [16] obteve-se um aumento da
constante dielétrica. Também constatou-se que as medidas de
análise dielétricas em micro-ondas realizadas em temperatura
ambiente é passı́vel de miniaturização e pode ser usada como
antena ressoadora dielétrica , pois apresenta frequência de
ressonância em 1, 94GHz, permissividade dielétrica de 154, 6
e tangente de perdas dielétricas de 1, 12x10−2 em −40, 4dB
o que torna a matriz bastante atrativa para aplicações em
sistemas de comunicação atuais.
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Modelo de Propagação de Ondas Milimétricas em Ambientes
Urbanos com Alta Densidade de Espalhadores
Jean C. Silva (1), Emanoel Costa (1)

modelo utiliza algoritmos de traçado de raios 2½D em
ambientes urbanos típicos. As edificações existentes no
ambiente são representadas por prismas retos com bases
poligonais convexas. Adicionalmente, o ambiente pode
incluir diversos elementos espalhadores: árvores, postes
de distribuição de energia, de iluminação e de trânsito.
São consideradas antenas do tipo conjunto planar e linear,
em uma atmosfera homogênea e isotrópica com atenuação
por gases.
Os principais mecanismos da ótica geométrica e da
Teoria Uniforme da Difração (UTD) são considerados e
investigados efeitos de espalhamento e despolarização,
assim como a caracterização em banda larga de canais
com e sem visada (LOS e NLOS) presentes no ambiente.

Resumo— Um modelo de propagação de ondas
milimétricas em ambientes urbanos realísticos é apresentado, considerando deterministicamente o espalhamento e a
despolarização devidos a obstáculos (edificações, árvores e
postes) de duas componentes ortogonais linearmente
polarizadas de sinais de banda ultra larga (UWB).
Palavras-Chave—Modelo
de
Propagação,
Ondas
Milimétricas, Espalhamento, Despolarização, Banda Ultra
Larga.
Abstract— A model of ultra wide band in millimeter wave
propagation in urban environments is presented,
deterministically considering scattering and depolarization
caused by buildings, trees and poles.
Keywords— Radio Propagation Model, Millimeter Waves,
Scattering, Depolarization, Ultra Wide Band.

II. MODELAGEM DO AMBIENTE
A. Edificações

I. INTRODUÇÃO

Os ambientes urbanos são representados a partir de
mapas de distribuição predial, onde a construção de cada
quarteirão aglutina em uma única seção transversal
poligonal convexa todas as edificações associadas. A
partir desta seção transversal poligonal, é gerado um
prisma reto de altura tal que a difração em sua borda
superior e a propagação pela sua cobertura superior
possam ser desconsideradas. Um resultado desta
representação pode ser observado na Figura 1.
Foram utilizadas as representações do bairro de
Ipanema, Rio de Janeiro e de uma estilização de uma
pequena região da cidade de Madrid, Espanha,
recomendada para simulações pelo projeto METIS [3]. Os
sólidos, assim como o plano horizontal que representa o
solo, afetam a propagação da onda eletromagnética e
possuem propriedades constitutivas próprias (constante
dielétrica, condutividade, dimensões e rugosidade). O
ambiente está imerso em uma atmosfera uniforme, cuja
atenuação devida a gases atmosféricos foi modelada de
acordo com o Anexo 2 da Recomendação ITU-R P.67610 [4].

Z (metros)

Há uma grande expectativa em relação às
características do que virá a ser o novo padrão da quinta
geração (5G) de comunicações móveis celulares sem fio,
o que tem levado a intensivas pesquisas nas áreas
envolvidas. Novas tecnologias estão sendo testadas e
algumas têm demonstrado capacidade de materializar
essas expectativas. Um novo paradigma está sendo
formado à medida que essas novas abordagens interagem.
Um estudo abrangente sobre a propagação em
ambientes urbanos utilizando este estado-da-arte é
importante para o bom entendimento sobre seu impacto e
potencialidades. Simulações computacionais têm sido
amplamente utilizadas com esse propósito [1]. Traçado de
raios baseados em variados métodos são capazes de
definir um canal urbano com bastante exatidão na faixa de
UHF e micro-ondas, utilizando apenas a representação
das edificações [2].
Ondas milimétricas sugerem maiores dificuldades em
sua modelagem, devido ao diminuto comprimento de
onda em relação aos possíveis espalhadores presentes no
meio. Esta característica impõe a necessidade de se
considerar uma gama maior de espalhadores nos
ambientes estudados. Entretanto muitos trabalhos sobre
propagação de ondas milimétricas utilizam poucas classes
de espalhadores em sua modelagem [1], o que pode
causar imprecisão nos resultados.
Nas próximas seções, é apresentado um modelo que
simula a propagação de ondas milimétricas em canais
urbanos de sinais do tipo de banda ultra larga (UWB). Este
(1), Centro de Estudos em Telecomunicações, Pontifícia
Universidade Católica (CETUC/PUC-Rio), Rio de Janeiro-RJ, Brasil, emails:
jean.carneiro.eng@gmail.com,
epoc@cetuc.puc-rio.br. O
primeiro autor é bolsista de doutorado da CAPES.
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0

Fig. 1.
Representação de quarteirões por prismas retos de seções
transversais poligonais convexas.
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uma imagem qualquer, sendo limitado pelos extremos da
face que a gerou, são consideradas para a criação de ima-

B. Árvores e Postes
Foi feita uma pesquisa nos ambientes reais para servir
de base sobre a quantidade, tipo e posicionamento relativo
desses espalhadores nos ambientes simulados. Árvores
foram modeladas em copa e tronco. As copas são volumes
compostos por folhas e ramos, que têm suas orientações
aleatoriamente distribuídas e possuem dimensões muito
maiores que o comprimento de onda. Seus diagramas de
espalhamento são definidos pelo trabalho de Ulaby et al.
[5], Assim os raios incidentes nesta estrutura sofrem:
mudança de direção, atenuação e defasagem. Troncos
foram modelados como cilindros circulares retos de
condutividade infinita utilizando a Teoria Uniforme da
Difração [6]. Postes de iluminação, de transito e demais
também foram tratados da mesma forma pela UTD. Um
exemplo de modelagem de espalhadores pode ser visto na
Figura 2.

Fig. 2.
Modelagem de esquina, podem ser vistos: faces da
representação do quarteirão (cinza claro), chão (cinza médio), copas
(verde), troncos (cinza escuro) e postes (azul). Fonte: Google Earth.

gens de ordem superior, como mostra a Figura 3. Outra
técnica empregada verifica se a face está muito distante da
fonte, o que quase sempre significa que um possível raio
será bloqueado em um cenário com muitas dezenas de
quarteirões. Assim optou-se por não utilizar faces que
distam mais de seis quarteirões do transmissor.
Em seguida são traçados raios entre as sucessivas
imagens de todas as ordens. Raios puramente refletidos
são traçados entre o receptor e o transmissor. Raios
difratados ou espalhados são traçados entre o receptor e o
ponto de difração ou espalhamento. Em seguida, entre
este ponto e o transmissor. São eliminados os raios que
estão bloqueados por algum elemento do cenário. Observe
que todo o procedimento descrito até o momento é
realizado em qualquer plano horizontal (paralelo ao solo).
Conhecidos os raios bidimensionais e as alturas do
transmissor e do receptor, os raios 2½D (puramente
espaciais ou refletidos no solo são facilmente
determinados.
Problemas de duplicidade de raios são automaticamente resolvidos com a adoção do método de imagens e de
uma disposição dos dados em árvore, que organiza os
raios de uma forma inequívoca [9]. O grande problema no
traçado de raios em ambientes exteriores é a quantidade
de faces existentes, que gera um grande número de
imagens. Por exemplo, o mapa predial do bairro de
Ipanema possui dezenas de milhares de faces, que geram a
mesma quantidade de imagens de primeira ordem, cente-

III. TRAÇADO DE RAIOS
Esse trabalho utiliza o método das imagens, que
possui excelente precisão, apesar do alto custo
computacional [2]. Basicamente, as informações sobre
espalhadores (faces, árvores e postes) são armazenadas
em uma base de dados e o algoritmo gera raios
geométricos utilizando o princípio de Fermat,
considerando até oito interações do raio com o ambiente.
Raios refletidos utilizam as leis de Snell. Arestas verticais
dos prismas que modelam quarteirões e as faces que as
definem formam cunhas que difratam raios de acordo com
a UTD [7], [8]. Copas de árvores podem espalhar raios
incidentes em todas as direções de acordo com os
diagramas de espalhamento (que podem ser individuais,
se necessário). Troncos e postes refletem ou difratam
segundo as leis de Snell ou com base na UTD ao longo de
percursos geodésicos em sua superfície externa,
respectivamente.
O método básico define um ponto de transmissão (Tx)
e um ponto de observação (Rx). Gera, então, imagens do
ponto de transmissão de primeira ordem nos elementos do
cenário e repete o processo para cada imagem, gerando as
de segunda ordem e assim sucessivamente, até a oitava
ordem. Pontos de difração ou espalhamento são
considerados novos transmissores (virtuais) e cada um
gera sua coleção e imagens. Apenas uma difração em
aresta vertical ou espalhamento é considerado por raio,
pois esses mecanismos causam grandes atenuações na
faixa de ondas milimétricas [1]. Deve ser observado que
os vértices de um dado polígono convexo que representa a
base de um quarteirão são orientados no sentido antihorário, para que a fonte esteja à direita da face; ou seja,
esteja visível ao lado refletor (externo) da face. Assim,
imagens de ordem inferior não geram ordens superiores
em faces não refletoras, como ilustra a Figura 3. Foi
utilizado ainda o conceito de iluminação de faces [9], pelo
qual um raio que ligaria uma imagem de ordem superior a
outro de ordem inferior deve sempre interceptar as faces
que geraram essas imagens. Assim, apenas faces que
possuem algum segmento dentro do feixe que parte de

B
C’

C

A

Fig. 3.
Técnicas de aceleração: (1) a imagem C precisa estar à direita
da face AB para gerar C’, (2) a imagem C’ só criará imagens espelhadas
em faces iluminadas pelo feixe AC’B (cinza).
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nas de milhões de imagens de segunda ordem, trilhões de
terceira ordem e assim sucessivamente, o que
inviabilizaria essa técnica pelo excessivo custo
computacional sem a adoção das técnicas de aceleração
descritas. Muitos trabalhos limitam-se a raios de poucas
ordens por esse motivo.

onde
e
representam os ganhos
dos conjuntos transmissor e receptor na direção do raio,
medidas a partir dos respectivos eixos; Dd(f) é o
coeficiente de divergência do tubo de raios associado, que
depende do tipo da frente de onda transmitida e das
interações do raio com o ambiente [10]; Ag representa
atenuação devida a gases atmosféricos [4]; e r é a
distância entre as posições Tx e Rx, medida ao longo do
raio. Observa-se que os ganhos e Dd(f) podem depender
da frequência de operação. As interações do raio com os
elementos do ambiente podem causar mudanças na
direção do mesmo, assim como atenuação, despolarização
e mudança de fase no campo elétrico associado.
Dependendo do tipo de interação (reflexão, difração ou
espalhamento), a frente de onda pode sofrer deformações,
o que altera o coeficiente de dispersão para os trechos
seguintes Em particular, Dd(f) é igual a 1/r para o raio
direto e ao produto de todos os coeficientes de reflexão
por 1/r no caso de raios puramente refletidos. Por outro
lado, Dd(f) é consideravelmente mais complexo nos
demais casos. Os ganhos e Dd(f) são complexos, em geral.
A partir da expressão (3), a função de transferência
Huv(f) do canal entre o ponto de acesso e o terminal móvel
pode ser escrita para todas as combinações de duas
polarizações ortogonais nestes pontos:

IV. MODELAGEM ELETROMAGNÉTICA
A. Transceptores

O transmissor foi modelado como uma antena do tipo
conjunto planar cujo fator de conjunto em coordenadas
esféricas pode ser calculado por:
(1)
onde M e N são o número de elementos do conjunto nas
direções horizontal e vertical, respectivamente, e:
(2)
O termo
é a distância entre os elementos nas
respectivas direções, k = 2 é o número de onda,  é o
comprimento de onda e
é a diferença de fase entre o
elementos consecutivos do conjunto. O receptor é um
conjunto linear cujo fator de conjunto pode ser descrito
pela expressão (1), considerando apenas o termo do
primeiro parêntesis e por x na expressão (2). Os
conjuntos transmissores (Tx) e receptores (Rx) possuem
elementos idênticos, com separações e orientações
uniformes. Os elementos dos conjuntos possuem
diagramas de radiação unitários para os valores de e
avaliados.
Os valores de M, N e
controlam o formato do
diagrama de radiação, objetivando uma filtragem espacial
típica da esperada para a tecnologia 5G. Usualmente, o
transmissor possui hardware e algoritmos de rede que lhe
conferem muito mais inteligência que o lado do receptor.
Contudo, a simulação também implementa esses recursos
no lado móvel da comunicação (combinação de feixes).
Inicialmente, o algoritmo traça raios do receptor para
o transmissor com fatores de conjunto unitários,
simulando sinais emitidos no receptor de um terminal
móvel (lance de subida). Depois, determina o mais forte,
da forma descrita na próxima seção. A direção de partida
(DOD) e de chegada (DOA) deste raio é utilizada para
orientar os eixos dos feixes principais dos conjuntos
planar e linear com a variação de x,y na expressão (2),
respectivamente.

(4)
Por exemplo, uv = VV, HH, VH e HV, sendo u e v as
polarizações em Tx e Rx, onde V e H indicam as
polarizações vertical e horizontal, respectivamente.
Exceto Am e o termo exponencial, os demais termos no
somatório da expressão (4) dependem da combinação de
polarizações. Nesta expressão, M é o número de raios
entre Tx e Rx, a dependência dos ganhos com as direções
de partida (DOD) e chegada (DOA) foram omitidas por
simplicidade, f é a frequência de operação e o retardo tm
resulta da identidade
Finalmente, a expressão (4) pode ser escrita de forma
resumida
(5)
onde a amplitude Am(f) combina o produto dos módulos
dos ganhos e de Ddm(f), assim como de Agm.
Adicionalmente, a soma das fases dos ganhos e de Ddm(f)
pode ser transformada em retardo da mesma forma
utilizada na determinação de tm e o resultado incorporado
no retardo m.
V. RESULTADOS
A propagação ao longo das rotas 2 de Ipanema e 5 de
Madrid, descritas na Figura 4, foram simuladas. Para estas
rotas, os pontos Tx e Rx têm as alturas de 10,0 m e 1,6
metros, respectivamente. O conjunto transmissor foi
mantido em posição fixa, enquanto o terminal móvel foi
deslocado ao longo da rota em intervalos de 10 m. A
frequência de 70 GHz foi usada e o sinal UWB possui a

B. Raios e Interações com o Ambiente

A contribuição de um raio para o campo elétrico em
um ponto de observação pode ser calculada por:
(3)
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Y (metros)

Y (metros)

Região de Ipanema

X (metros)

X (metros)

Região de Madrid

Y (metros)

Fig. 5.
Simulação 1: Tx é representado por um círculo vermelho, o
Rx por um círculo verde, espalhadores por asteriscos vermelhos, raios
oriundos de espalhamento por poligonais verdes e demais raios por
poligonais azuis. O Rx está próximo à praça, em intervalo sem
visibilidade. Observa-se grande quantidade de raios oriundos da praça.

Y (metros)

X (metros)

Fig. 4.
Rotas e cenários: acima Ipanema, abaixo Madrid. As rotas
em linhas de cores distintas, os transmissores em círculos. Escalas em
metros.

largura de 1 GHz, amostrada a cada 1 MHz, perfazendo
1001 amostras por canal. Os conjuntos transmissor e
receptor têm feixes de meia potência de 12º e 20º, e
ganhos máximos de aproximadamente 16 dB e 10 dB,
respectivamente. O algoritmo calcula a resposta do canal
para cada frequência amostrada e obtém assim a sua
função de transferência. O perfil de potência e retardos de
cada canal é obtido pela aplicação da transformada
inversa discreta de Fourier de sua função de transferência.
Analisando os diagramas de potência e retardo
determinados conforme a descrição da Seção anterior,
podem ser observados dois comportamentos distintos ao
longo das rotas. O primeiro, característico dos intervalos
sem visibilidade ou de curta transição para aqueles com
visibilidade, apresenta maiores despolarizações, retardos
médios e espalhamentos de retardo RMS. O maior
espalhamento observado nos intervalos sem visibilidade
em Ipanema e Madrid é causado pelas árvores localizadas
nas praças vizinhas às rotas, que causam uma grande
quantidade de multipercursos do sinal. O segundo
comportamento, característico dos intervalos com
visibilidade, apresenta maiores níveis de potência e
menores espalhamento de retardo RMS. Estas
características são ilustradas nas Figuras 5 e 6, que
mostram detalhes espaciais da simulação em Ipanema.
Postes de trânsito são localizados apenas nas esquinas e os
de iluminação distribuídos uniformemente nas vias. As
árvores estão distribuídas na praça e nas ruas. Funções de
transferência típicas de canais com e sem visada que
foram simulados, podem ser vistos na Figura 7.
O isolamento do campo copolarizado (VV e HH) em

X (metros)

Fig. 6.
Simulação 2: usando a mesma convenção da Figura anterior,
o Rx está em visibilidade. A quantidade de raios oriundos da praça
diminui à medida que o Rx se afasta, assim como o total geral dos raios
recebidos, igual a 1/10 do contabilizado na simulação 1.

relação à polarização cruzada (VH e HV) varia de acordo
com o intervalo. No primeiro, o isolamento decresce
devido ao intenso espalhamento, que causa despolarização
[1]. No segundo, há um aumento expressivo do
isolamento, que pode ser causado pelo menor
espalhamento e pelas larguras estreitas dos feixes do
transmissor e receptor [1], que filtram espacialmente as
componentes de multipercursos. Os canais sem visada
possuem isolamentos médios de 27,6 dB e 26,7 dB para
as polarizações vertical e horizontal, respectivamente e os
canais com visada têm 48,4 dB e 49,4 dB de isolamento
para
as
polarizações
vertical
e
horizontal,
respectivamente. O isolamento médio foi calculado pela
diferença entre os valores totais das potências das funções
de transferência das componentes copolarizada e de
polarização cruzada. Por exemplo, para a polarização
vertical, calcula-se diferença (em decibéis) entre a
potências totais da componente VV (vertical no Tx e no
Rx) e da componente HV (horizontal no Tx e vertical no
Rx). Finalmente, as Figuras 8 e 9 mostram as variações do
retardo médio e do espalhamento de retardo RMS ao
longo das rotas selecionadas. Observa-se que ambos
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diminuem quando os transceptores estão próximos e
aumentam novamente quando a distância aumenta. Na
região com visada, os gradientes de crescimento destes
parâmetros são menos pronunciados que os gradientes de
diminuição na região sem visada. Este efeito pode ser
devido ao grande número de espalhadores nas praças
próximas aos canais iniciais nas duas rotas.

Retardo Médio
0,6

NLOS

LOS

Retardo (μs)

0,5

0,4
0,3
0,2

0,1

VI. CONCLUSÃO

0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Os resultados apontam uma correlação clara entre a
quantidade de espalhadores presentes no ambiente e o
aumento da despolarização e das estatísticas de retardo
dos multipercursos no ambiente (média e espalhamento
RMS). Proporcionam uma noção de magnitude de seus
efeitos em cenários urbanos típicos, que comumente
possuem uma alta concentração de espalhadores (árvores,
postes e construções). Do ponto de vista espacial, a
grande quantidade de raios gerados nas proximidades de
grandes concentrações de espalhadores impactou
inequivocamente os valores dos parâmetros adotados. Isto
também indica que a despolarização na faixa de ondas
milimétricas pode não ser desprezível na presença de
espalhadores existentes em ambientes urbanos exteriores.

Ipanema

Madrid

Canal

Fig. 8.

Retardo médio nos canais definidos ao longo das rotas.
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Funções de Transferência
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Fig. 9.
Espalhamento de retardo RMS nos canais definidos ao longo
das rotas.
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Simulação de Funções de Transferência de canais típicos:
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Um Sistema TTS Baseado em Redes Neurais
Profundas Usando Parâmetros Sı́ncronos de Pitch
Ranniery Maia e Rui Seara

Resumo— Em sistemas de sı́ntese de fala baseados em redes
neurais profundas (deep neural networks, DNN), o treinamento
é realizado com vetores de parâmetros acústicos usualmente
extraı́dos do sinal de fala a partir de quadros de tamanhos fixos.
Este artigo apresenta formas de usar parâmetros acústicos obtidos sı́ncronamente com o pitch em tais sistemas, com o objetivo de
melhorar a qualidade do sinal sintético. Resultados experimentais
mostram que o uso de atributos lingúisticos obtidos de quadros de
tamanhos fixos, juntamente com parâmetros acústicos extraı́dos
de forma sı́ncrona com o pitch, produzem melhores resultados
em termos de medidas objetivas de qualidade.
Palavras-Chave— Deep learning, redes neurais profundas,
sı́ntese de fala.
Abstract— In speech synthesis systems based on deep neural networks (DNN), training is usually conducted by using
acoustic feature vectors extracted from the speech signal at a
fixed frame rate. This paper presents some approaches to use
pitch-sychronous acoustic features in speech synthesizers based
on DNN, with the goal to improve synthetic speech quality.
Experimental results show that the use of frame-based linguistic features, along with pitch-synchronously extracted acoustic
parameters, produce better results in terms of objective quality
measures.
Keywords— Deep learning, deep neural networks, speech synthesis.

I. I NTRODUÇ ÃO
A sı́ntese de fala através de modelos estatı́sticos
e paramétricos (statistical parametric speech synthesis,
SPSS) [1] apresenta certas vantagens quando comparada com
as técnicas de sı́ntese de fala que usam busca e concatenação
de unidades fonéticas [2]. Dentre tais vantagens, podemos
citar a capacidade de transformar a fala sintética em uma fala
com estilo diferente (por exemplo, emoção, gênero) através da
manipulação de parâmetros estatı́sticos com ou sem o uso de
uma pequena base de dados. Além disso, a técnica de SPSS
possibilita a construção automática de sistemas texto-fala (textto-speech, TTS) com o mı́nimo de procedimentos heurı́sticos.
Recentemente, avanços importantes em SPSS vêm sendo
alcançados com o uso de deep learning [3]–[6]. A vasta e
recente literatura na área mostra que a aplicação de deep
learning não somente melhora a qualidade da sı́ntese através
de uma representação mais precisa dos parâmetros acústicos
usados para gerar o sinal de fala, mas também com a
aplicação de métodos inovadores para modelagem acústica
Ranniery Maia e Rui Seara, LINSE - Laboratório de Circuitos e Processamento de Sinais, Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil (e-mails:
rmaia@linse.ufsc.br, seara@linse.ufsc.br).
Este trabalho foi parcialmente financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq), processo no. 165836/2015-6.

em sistemas TTS. Dentre tais métodos, podemos citar a
extração de parâmetros usando redes neurais profundas autodecodificadoras [7] e o uso de atributos extraı́dos de camadas
bottlenecks [8]. Por fim, alguns modelos baseados em redes
neurais complexas podem gerar amostras do sinal de fala
diretamente no domı́nio do tempo, alcançando qualidade superior, quando comparados aos sistemas TTS que usam busca
e concatenação de unidades [9].
Dentre os tipos de redes neurais mais comuns aplicadas
a SPSS até o momento, tanto as redes neurais artificiais
profundas na configuração feed-forward (deep neural networks, DNN) quanto as arquiteturas que levam em conta
memória, tais como as redes neurais recorrentes (recurrent
neural networks, RNN), possuem vantagens quando comparadas aos modelos semi-Markov ocultos (hidden semi-Markov
models, HSMM) [10]. Dentre elas, podemos citar o maior
poder das redes neurais em representar dados vetoriais cujos
elementos não são estatisticamente independentes ou possuam
alta dimensionalidade [11]. Além disso, as DNN (bem como as
RNN) também proporcionam melhor representação de alguns
parâmetros acústicos tı́picos usados em sistemas TTS baseados
em HSMM (HSMM-TTS), devido principalmente à superação
de uma das limitações conhecidas das árvores de decisão, no
caso a fragmentação ou quantização dos dados.
Uma caracterı́stica importante do uso de redes neurais para
sı́ntese (quando comparadas aos HSMM) é o fato de não
haver necessidade de os parâmetros de entrada e saı́da no
treinamento serem extraı́dos de quadros de tamanho fixo, visto
que as redes neurais não operam no estilo máquina de estados,
como é o caso dos HSMM. Com base nessa caracterı́stica, este
artigo apresenta um estudo do uso de parâmetros sı́ncronos
com o pitch, bem como o seu impacto em termos de qualidade
do sinal de fala sintética. A vantagem da análise do sinal
de fala de forma sı́ncrona está no fato de os parâmetros dos
modelos digitais de fala serem diretamente estimados a cada
perı́odo de pitch. Um tı́pico exemplo seria a resposta de fase
contı́nua do sinal de fala, que pode ser extraı́da nos momentos
de fechamento da glote (glottal closure instants, GCI) [12].
Outro exemplo seria a envoltória espectral suave de tempo
curto obtida sem o efeito harmônico da frequência fundamental, que pode ser extraı́da usando marcas de pitch [13].
Nas demais seções, este artigo está organizado da seguinte
forma. Na Seção II, apresentamos uma breve descrição da
técnica de sı́ntese de fala baseada em DNN. A Seção III
discute algumas formas de implementar parâmetros sı́ncronos
com o pitch em sistemas DNN-TTS. A Seção IV trata dos
aspectos relacionados à implementação de DNN-TTS para o
idioma Português falado no Brasil. Na Seção V, são mostrados
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TREINAMENTO Informação
de duração

alguns experimentos de sı́ntese de fala usando parâmetros
sı́ncronos com o pitch; e na Seção VI estão as conclusões
deste estudo.

Texto
Base de
dados

II. S ÍNTESE DE FALA POR R EDES N EURAIS P ROFUNDAS
Apesar de haver várias formas na qual um sistema TTS pode
ser implementado usando deep learning (veja [14] para um
estudo mais detalhado), neste trabalho utilizamos o sistema
ilustrado na Fig. 1, que é semelhante ao descrito em [4].
Nesse caso, o objetivo da DNN é aproximar uma função
que mapeie um conjunto de vetores linguı́sticos de entrada L
em um conjunto de vetores de parâmetros acústicos de saı́da
O, isto é, O = f (L). O conjunto de vetores de saı́da da
rede O = {o0 , . . . , oT −1 } contêm os parâmetros acústicos
extraı́dos dos sinais de fala concatenados aos correspondentes
coeficientes dinâmicos,
>

(1)
ot = yt> ∆(1) yt> · · · ∆(M ) yt>
onde yt é um vetor contendo parâmetros que podem ser usados
para reconstruir o sinal de fala usando modelos paramétricos
de sı́ntese [15], [·]> indica transposição de matriz, T é o
números de vetores usados no treinamento, e M é a ordem
de coeficientes dinâmicos. Os vetores de entrada da rede
L = {l0 , . . . , lT −1 }, por sua vez, contêm atributos linguı́sticos
gerados a partir da base de textos, em que cada vetor de entrada
lt contém três subvetores, isto é,
i>
h
>
(n) >
(d) >
(2)
lt = lt(b)
lt
lt
(b)

(n)

Fala
SÍNTESE
Texto a ser
sintetizado

Extração de
parâmetros
linguísticos
Extração de
parâmetros
acústicos
Extração de
parâmetros
linguísticos
Informação
de duração

Fala

Fig. 1.

Geração
da forma
de onda

Parâmetros linguísticos
L ={ l0 ,..., lT -1}

DNN treinada

Treinamento
de DNN
O ={o0 ,...,oT -1}
Parâmetros acústicos

Parâmetros linguísticos
~ ~ ~
L ={ l0 ,..., lN -1}

DNN feed-forward

Parâmetros acústicos
preditos (médias)
~
O ={o~0 ,...,o~N -1}
Parâmetros acústicos sem
coeficientes dinâmicos
Suavização
~ ~
y }
Y ={ y ,..., ~
das trajetórias
0

N -1

dos parâmetros

Sistema TTS usando DNN, com as etapas de treinamento e sı́ntese.

sı́ncrona, é necessário que haja o conhecimento das marcas de
pitch de antemão. Isso pode ser feito com o uso de um modelo
de prosódia externo, estando esse fora do escopo deste trabalho
de pesquisa.
Portanto, para treinar uma DNN-TTS com parâmetros
sı́ncronos, é necessário: 1) que os parâmetros acústicos sejam
(d)
extraı́dos de forma sı́ncrona com o pitch; 2) que o vetor lt
represente a informação de duração dos quadros de tamanhos
não-uniformes que começam e terminam de acordo com as
GCI.

(d)

com lt , lt e lt representando, respectivamente, os atributos binários, numéricos e de duração.
Durante a sı́ntese, uma sequência de
é
n atributos linguı́sticos
o
gerada do texto a ser sintetizado L̃ = l̃0 , . . . , l̃N −1 , onde N
é o número de quadros da sentença a ser sintetizada. A variável
L̃ é então passada pela DNN, de forma que na saı́da tenhamos
uma
sequência correspondente de parâmetros acústicos Õ =
 
f L̃ = {õ0 , . . . , õN −1 }. Como Õ é nesse caso assumido
ser uma sequência de médias, a sequência acústica final é
obtida ao aplicar um dos algoritmos dados em [16] sobre Õ,
juntamente com a variância global, resultando na sequência
final de parâmetros acústicos Ỹ = {ỹ0 , . . . , ỹN −1 }. Por fim,
a forma de onda é produzida com Ỹ ao assumir um modelo
paramétrico digital de produção do sinal de fala [15].
III. DNN-TTS COM PAR ÂMETROS S ÍNCRONOS
Uma das vantagens de realizar análise sı́ncrona com o pitch,
para sintetizadores da famı́lia SPSS é obter uma estimativa da
envoltória espectral de tempo curto sem o efeito da frequência
fundamental (F0 ) [17], [18]. Além disso, pode-se também usar
nesse caso a resposta de fase do sinal, pois, quando a análise
é feita nos GCI, facilita-se a obtenção dos coeficientes que
representam a resposta de fase, porque em tais instantes o
componente de fase linear da resposta de fase é teoricamente
zero [19].
Vale lembrar aqui que a ideia é usar somente parâmetros
sı́ncronos durante o treinamentos dos sistemas DNN-TTS. Para
que a geração da forma de onda sintética seja feita de forma

A. Extração de Parâmetros Sı́ncronos com o Pitch
Visando utilizar a informação de envoltória espectral suave,
sem o efeito da F0 , bem como informação de fase, o modelo
de análise e sı́ntese de fala baseado no cepstro complexo [20]
pode ser usado. Inicialmente, GCI {p0 , . . . , pZ−1 } são detectados do sinal de fala [21], no qual Z é o número de GCI.
Em seguida, a resposta em frequência do sinal de fala s(n)
no instante pz é obtida através de
pz+1

Sz (eω ) =

X

s(n)w (n − pz−1 ) e−ωn

(3)

n=pz−1

onde w(n) é uma janela usada para selecionar o sinal de
fala entre pz−1 e pz+1 . Finalmente, o cepstro complexo é
computado usando
Z π
1
ĥz (n) =
{log |Sz (eω )| + θz (ω)} eωn dω
(4)
2π −π
onde |Sz (eω )| e θz (ω) são, respectivamente, as respostas de
amplitude e de fase contı́nua de s(n) no instante pz . Para
fins de modelagem acústica em SPSS, o cepstro complexo é
decomposto em seus componentes de fase mı́nima e de fase
residual, conforme discutido em [20]. Assim, o cepstro de fase
mı́nima no instante pz é dado por
(
ĥz (n),
n=0
(m)
ĥz (n) =
(5)
ĥz (n) + ĥz (−n), 1 ≤ n ≤ C
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

enquanto os parâmetros de fase são
φz (n) = ĥz (−n − 1), 0 ≤ n < C.

•

(6)

Note que, mesmo com parâmetros acústicos extraı́dos de
forma não-periódica, o mapeamento entrada-saı́da da DNN
durante o treinamento pode ser feito de forma periódica, pois
as durações dos estados dos HSMM geradas pelo alinhamento
fonético são em geral fornecidas por quadros cujos tamanhos
são múltiplos de 5 ou 10 ms. Para isso, os parâmetros acústicos
sı́ncronos com o pitch, extraı́dos em cada um dos instantes
{p0 , . . . , pZ−1 }, podem ser transformados da seguinte forma:
yt = {yz | pz ≤ tK < pz+1 } , t = 0, . . . , N − 1

•
•

B. Atributos Numéricos
Os parâmetros de entrada numéricos são aqueles relacionados a quantidades e distâncias, que de acordo com [22] são:
•

(7)

•
•

onde K é a duração de um quadro em sistemas HSMM-TTS.
Perceba que (7) simplesmente repete os vetores do instante de
pitch anterior até o próximo GCI.

•
•

B. Informação de Duração na Entrada da Rede

•

Em sistemas estado-da-arte DNN-TTS, a informação de
duração é usualmente codificada a cada perı́odo de duração
fixa, ao se considerar a posição do quadro de duração fixa
dentro do estado do HSMM e do fonema1 . Como a ideia aqui
é substituir, durante o treinamento, as janelas periódicas de
tamanho fixo por segmentos que comecem e terminem de
(d)
acordo com os GCI, podemos determinar lt da seguinte
forma:


(pz − tsi ) / tsf − tsi 
 tsf − pz / tsf − tsi 
(d)

lt = 
(8)
 (pz − tpi ) / tpf − tpi 


tpf − pz / tpf − tpi
onde os tempos tsi , tsf , tpi , tpf são, respectivamente, os
tempos de inı́cio e fim do estado do HSMM e do fonema,
nos quais pz está inserido.
IV. DNN-TTS PARA O I DIOMA P ORTUGU ÊS
Para a aplicação da estrutura DNN-TTS (apresentada na
Seção II) a um idioma especı́fico, é necessário somente que
seja definida a informação linguı́stica a ser representada pelos
vetores de entrada da rede neural, isto é, L = {l0 , . . . , lT −1 }.
Assumindo que já existe um sistema HSMM-TTS em funcionamento para o referido idioma, a tarefa torna-se ainda
mais simples, consistindo em selecionar perguntas do conjunto
de questões usado no processo de context clustering durante
o treinamento do sistema HSMM-TTS. Neste trabalho, as
(b)
(n)
informações que compõem os vetores lt e lt são extraı́das
de [22]. A seguir, fazemos um resumo dessas informações.
A. Atributos Binários
Para o caso do idioma Português falado no Brasil, a
(b)
informação binária lt pode consistir em grupos fonéticos,
indicadores silábicos e classificadores semânticos e/ou morfológicos, tais como
• tipo de fonema: sonoro, surdo, fricativo.
1 As informações de duração de estado HSMM e de fonema são fornecidas
pelo alinhamento forçado usando um sistema HSMM-TTS equivalente.

tonicidade silábica: silaba tônica ou átona;
classificação das palavras: substantivo, artigo, palavras de
conteúdo.
tipos de frases quanto à entonação: interrogativa, afirmativa.

•
•
•
•
•

número de fones na sı́laba;
número de sı́labas na palavra, frase e sentença;
posição da sı́laba na palavra, frase e sentença;
número de sı́labas tônicas na frase antes e depois da sı́laba
corrente;
distância da sı́laba corrente até a próxima sı́laba tônica
antes e depois, na frase corrente;
número de palavras na frase e sentença;
posição da palavra corrente na frase corrente e sentença;
distância entre a palavra corrente e a próxima palavra de
conteúdo antes e depois, na frase corrente;
posição da frase corrente na sentença;
número de sı́labas e palavras na frase anterior, posterior
e corrente;
número de sı́labas, palavras e frases na sentença.

Os atributos numéricos são geralmente normalizados entre 0
e 1. Os valores máximos e mı́nimos de cada atributo podem
ser obtidos da base a ser usada no treinamento do DNN-TTS.

V. E XPERIMENTOS
A. Preparação da Base de Dados Usada
Para implementar o DNN-TTS proposto para o idioma
Português falado no Brasil, a base de dados Constituicao 1.0,
fornecida pelo grupo do projeto FalaBrasil [23] é utilizada.
Essa base consiste em nove horas de áudio amostrado a
22,05 kHz, gravado em um ambiente controlado, por um
locutor masculino. Além do áudio, o texto correspondente
também é disponibilizado.
Para a obtenção de etiquetas fonéticas e de contexto, uma
ferramenta de preparação de base de dados para a sı́ntese
(baseada no método descrito em [24]) é implementada. O processo consiste na criação de etiquetas fonéticas iniciais usando
o módulo de conversão grafema-fonema de um processador de
textos, seguido por procedimentos de alinhamento da base de
dados. Para isso, um dicionário especı́fico é usado, em que para
cada palavra a ser alinhada existe uma versão com ou sem uma
pausa logo a seguir. Dessa forma, consegue-se não só alinhar
a base, mas também detectar as pausas. Por fim, as novas
etiquetas fonéticas com informação de inı́cio e fim, e pausas
nos lugares corretos, são usadas para produzir as etiquetas de
contexto usadas em sistemas HSMM-TTS. Do total da base
de dados, selecionamos uma hora, coletando as sentenças que
obtêm os maiores escores de log-verossimilhança durante o
procedimento final de alinhamento.
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TABELA I

B. Entradas e Saı́das das DNN

R ESULTADOS DE AVALIAÇ ÃO OBJETIVA

Dois conjuntos de entrada são preparados, isto é,
• L1 = {l0 , . . . , lT −1 }: conjunto de vetores extraı́dos a
cada quadro de 5 ms, em que cada subvetor duração
(d)
lt contém informação das posições do correspondente
quadro dentro do estado do HSMM e do fonema;
• L2 = {l0 , . . . , lz−1 }: conjunto de vetores sı́ncronos com
(d)
os GCI, em que cada subvetor duração lt está conforme
descrito na Seção III-B.
Os atributos linguı́sticos são obtidos usando uma versão para
o idioma Português do Festival Speech Synthesis System [25],
enquanto o alinhamento fonético, ao nı́vel dos estados dos
HSMM, são gerados por um sistema HSMM-TTS treinado
com O1 descrito a seguir. Ao final, cada vetor lt possuirá 888
elementos.
Os parâmetros acústicos são extraı́dos segundo o modelo
de análise e sı́ntese de fala usando o cepstro complexo [20],
discutido na Secção III. Detecção de GCI e extração de F0 são
feitos usando a ferramenta Reaper [26]. A frequência F0 é extraı́da dos sinais de fala a cada 5 ms. Cada vetor de parâmetros
ot é composto de 45 coeficientes mel-cepstrais, log (F0 ), 39
coeficientes de fase, e flag de decisão sonoro/surdo. Os coeficientes de velocidade e aceleração também são concatenados,
ou seja M = 2, exceto pelo flag sonoro/surdo, de forma que a
dimensão de ot é 256. Ao final, dois conjuntos de parâmetros
são obtidos. Assim,
• O1 = {o0 , . . . , oT −1 }: conjunto de vetores periódicos a
cada 5 ms, obtidos a partir de O2 através de (7);
• O2 = {o0 , . . . , oz−1 }: conjunto de vetores sı́ncronos
com o pitch.
C. Treinamento dos Sistemas
Inicialmente, um sistema HSMM-TTS, que denominamos
modelo Λ1 , é treinado considerando as etiquetas de contexto
e fonéticas extraı́das da base de dados, juntamente com O1 .
Em seguida, os HSMM treinados são então usados para alinhar
a base de dados ao nı́vel de cada estado dos HSMM. Usando
essas informações de alinhamento, L1 e L2 são produzidos.
Com isso, dois DNN-TTS são treinados. Dessa forma,
1) Λ2 : treinado com {L1 , O1 };
2) Λ3 : treinado com {L2 , O2 }.
O treinamento ocorre usando a ferramenta TensorFlow [27] em
um MacOs Versão 10.13.3, com processador duplo 3,06 GHz
Intel Core i3 e 8 GB de memória. O tempo de treinamento
de cada DNN-TTS dura em torno de 15 horas, enquanto o
HSMM-TTS despende 3 horas para ser treinado. Os passos
de treinamento do HSMM-TTS são aqueles sugeridos pelas
ferramentas disponı́veis em [28]. Para o nosso caso, no entanto, o peso dos parâmetros da fase φ(n) na probabilidade
de emissão dos estados dos HSMM é ajustado para zero.
Todas as DNN têm 5 camadas ocultas com 1024 neurônios
cada, função de ativação sigmoide e camada de saı́da linear.
As dimensões dos vetores de entrada e saı́da são 888 e 256,
respectivamente. Para o treinamento das DNN, é utilizado o
método de otimização Adam [27] e taxa de aprendizagem de
10−3 . O batch size escolhido é de 256 como um compromisso

( APROXIMADAMENTE 10

MINUTOS ).

COM

20 SENTENÇAS DE TESTE

A S DURAÇ ÕES S ÃO OBTIDAS

ATRAV ÉS DE ALINHAMENTO FON ÉTICO USANDO O MODELO

Situação
1
2
3
4
5

n
o
HSMM: Õ1 ← L̃1 , Λ1
n
o
DNN: Õ2 ← L̃1 , Λ2
n
o
DNN: Õ3 ← L̃1 , Λ3
n
o
DNN: Õ4 ← L̃2 , Λ2
n
o
DNN: Õ5 ← L̃2 , Λ3

Λ1

MCD
(dB)

RMS
F0

% VUV
errados

RMS
fase

5,39

17,19

3,94

3,44

5,18

17,82

3,39

3,37

5,35

18,31

3,87

3,38

6,86

21,88

17,30

3,32

5,30

18,56

3,64

3,21

entre consumo de memória, precisão e tempo de treinamento.
O número de épocas máximo é ajustado para 50 e não é
utilizado um conjunto de dados para validação.
D. Avaliação Objetiva
Para avaliar os sistemas treinados, são usadas as seguintes
medidas de distorção entre parâmetros acústicos naturais e
gerados pelos sistemas: distância mel-cepstral (MCD) em
decibeis [29]; valor eficaz (root mean square, RMS) da F0 em
quadros sonoros de 5 ms; percentual de erros de classificação
sonoro/surdo (VUV) dos quadros de 5 ms; e RMS dos
parâmetros de fase. Os resultados para todas as situações
testadas estão mostrados na Tabela I. Pode-se observar que
a melhor situação em termos de menor distorção
espectral
e
n
o
erros sonoros/surdos ocorre quando Õ2 ← L̃1 , Λ2 , apesar
de o sistema HSMM-TTS ter obtido menor distorção de F0 ,
o que é esperado quando se usa DNN, devido à prática
da interpolação para obtenção de valores nas regiões surdas
da F0 [4].
n Já a omenor distorção de fase ocorre na situação
Õ5 ← L̃2 , Λ3 , que utiliza entrada sı́ncrona com o pitch.
Vale lembrar que as situações 4 e 5 necessitam de um modelo
externo de prosódia, pois para gerar vetores com atributos
linguı́sticos de forma sı́ncrona para um texto qualquer no momento da sı́ntese, é necessário que se tenha conhecimento das
marcas de pitch de antemão antes da geração de parâmetros
acústicos. Portanto, se consideramos somente os casos práticos
(1, 2 e 3), Λ2 também obtém a menor distorção de fase. A
Fig. 2 mostra, para uma dada frase de teste, as trajetórias
naturais do quarto coeficiente mel-cepstral e F0 , junto com
as correspondentes versões sintéticas produzidas nas situações
1, 2 e 3. Percebe-se que, no caso do cepstro, o melhor modelo
é Λ2 , ao passo que para o caso da F0 , Λ1 é melhor.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, foi apresentado um estudo de aplicação de
parâmetros sı́ncronos com o pitch a sistemas DNN-TTS, com o
objetivo de melhorar a qualidade do sinal de fala. A motivação
está baseada nos seguintes fatos: 1) análise sı́ncrona com
o pitch proporciona estimativa da envoltória espectral suave
de tempo curto e resposta de fase do sinal de fala, que
melhoram o sinal produzido por sistemas do tipo SPSS; 2)
as DNN não requerem que os parâmetros de entrada e saı́da
sejam extraı́dos de quadros de tamanho fixo. Medidas objetivas
de qualidade mostraram que, dentre as estruturas testadas, o
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Fig. 2. Trajetórias natural e sintéticas, produzidas pelos modelos Λ1 , Λ2 e
Λ3 , com entrada L̃1 . (a) Quarto coeficiente mel-cepstral. (b) Frequência F0 .

melhor resultado foi obtido quando os parâmetros acústicos
extraı́dos de forma sı́ncrona com os GCI foram usados com
mapeamento entrada-saı́da para cada quadro de tamanho fixo,
fornecido pelo alinhamento fonético. Isso decorre por dois
fatores: a) a quantidade de dados para treinamento é maior
quando quadros de 5 ms são utilizados; b) a entrada da rede é
gerada a partir de alinhamento fonético produzido por HSMM.
No futuro, pretendemos investigar métodos que eliminem a
necessidade do uso de um sistema HSMM-TTS equivalente,
o qual tem tornado-se até então requerido para obtenção de
parâmetros linguı́sticos de entrada.
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Resumo— Na literatura, encontra-se evidências de que a política de atribuição fixa do espectro cria o problema da subutilização do recurso sendo uma desvantagem devido a crescente
demanda da sociedade moderna. Nesse sentido, pesquisadores
vêm explorando soluções para acesso dinâmico do espectro
condensadas em sistemas de comunicações inteligentes que devem
realizar continuamente a tarefa de sensoriamento do espectro.
Nesse contexto, a identificação de parâmetros dos usuários
é uma etapa crítica. Por exemplo, um dos parâmetros mais
importantes, para usuários primários, é o tipo de modulação. Especificamente neste artigo, explora-se uma técnica de
classificação automática de modulações analógicas, digitais, por
espalhamento espectral e multiportadoras, ou seja, a classificação
é feita para modulações monoportadora (AM, FM, BPSK, QPSK,
16QAM, 64QAM, GMSK e WCDMA) e multiportadora (OFDM).
Adicionalmente, tem-se inserção de formatação de pulso, canal
ruidoso e amostragem em banda passante. Neste trabalho, utilizase método por extração de características e considera-se um
ampla variedade de características com um total de 29. Para o
classificador multiclasse, utiliza-se o SVM e decomposição binária
por matrizes de código. Os procedimentos experimentais foram
realizados considerando-se uma base de dados com 3600 sinais
modulados. Os resultados experimentais indicam que a proposta
é promissora e atinge boas taxas de reconhecimento comparados
a [1] e [2], com resultados relevantes na literatura.
Palavras-Chave— Classificação Automática de Modulação, Monoportadora, Multiportadoras, SVM.
Abstract— In scientific study, we can find evidence that the
fixed spectrum allocation policy creates the problem of underutilization of the resource, being a disadvantage due to
the society growing demand. In this sense, researchers explore
solutions for dynamic spectrum access synthesized in intelligent
communications systems that must continuously perform the
task of spectrum sensing. In this context, the identification of
user parameters is a critical step. For instance, one of the
most important parameters for primary users is the modulation
type. In this paper, we investigate an automatic classification of
analog, digital, spread spectrum and multicarrier modulations.
The classification is made for single carrier (AM, FM, BPSK,
QPSK, 16QAM, 64QAM, GMSK e WCDMA) and multi carrier
(OFDM) modulations. In addition, we use pulse shaping, noisy
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channel, passband sampling, a feature-based method and a wide
variety of characteristics. For the multiclass classifier, we use
SVM and binary decomposition. The experimental procedures
were performed considering a database with 3600 modulated
signals. The experimental results indicate that the proposal is
promising and achieves good recognition rates.
Keywords— Automatic Modulation Classification, Single Carrier, Multi Carrier, SVM.

I. I NTRODUÇÃO
O espectro de radiofrequências é um recurso natural escasso
e compreende a faixa do espectro eletromagnético que se estende de 9 kHz a 300 GHz, tipicamente utilizada em sistemas
de comunicação sem-fio via rádio. Desde os primórdios das
comunicações via rádio, a política de atribuição do espectro
de radiofrequências é feita de maneira fixa, ou seja, licenciase uma determinada faixa do espectro exclusivamente para
cada usuário. No nível internacional, a responsabilidade pela
alocação de espectro cabe a união internacional de telecomunicações (UIT), por meio do setor UIT-radiocomunicações (UITR) que mantém uma tabela para aproximadamente quarenta
categorias de serviços de telecomunicações de modo a evitar
interferência entre estes serviços [3]. A nível nacional, as autoridades de comunicações de cada país realizam a distribuição
do espectro de radiofrequência, seguindo as diretrizes definidas
pelo UIT-R [4].
Alguns estudos demonstram que a política de atribuição
fixa do espectro, apesar de fornecer meios para a utilização
coordenada do espectro de radiofrequências, cria o problema
da subutilização do recurso. Como exemplo, em [5] mostrouse que apenas 22% e 3% do espectro foi ocupado, respectivamente, na zona urbana da cidade Atlanta e em zonas rurais do
Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América.
Em 2013, realizou-se medições da taxa de ocupação, na cidade
do Rio de Janeiro, na faixa de 144 a 2690 MHz, excluindose os canais broadcast de TV e observou-se uma taxa de
ocupação média de 19, 6% [6]. Estes resultados evidenciam
subutilização do espectro de radiofrequências, o que pode levar
à escassez do recurso em decorrência do aumento da demanda
por novos dispositivos, aplicações e serviços de banda larga
móvel no futuro próximo [7].
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Visando mitigar esta situação, órgãos reguladores vêm adotando iniciativas que permitam o acesso dinâmico do espectr [6]. A ideia central no acesso compartilhado do espectro
consiste em identificar faixas de frequências não utilizadas
em determinados instantes, denominados na literatura como
buracos espectrais ou espaços em branco (do inglês, spectrum
holes ou white spaces) [1] e permitir a utilização do espectro
por usuários primários, que detém preferência de utilização
do espectro, e secundários, que utilizam o espectro quando o
canal estiver vago. Neste sentido, uma solução que apresentase plausível é a utilização de sistemas de comunicações inteligentes, construídos por meio rádios cognitivos [8], capazes
de utilizar o espectro de modo compartilhado.
Para identificarem os canais vagos, usuários secundários
devem realizar continuamente a tarefa de sensoriamento do
espectro. No contexto dos rádio cognitivos, técnicas de sensoriamento podem ser dividas de duas formas: detecção coerente
e detecção não-coerente [3]. Dessa forma, a identificação
de parâmetros dos usuários primários é fundamental para o
sucesso do compartilhamento dinâmico do espectro. Neste
sentido, uma das principais informações para identificação
do usuário primário é a reconhecimento do tipo de modulação, que pode ser obtida a partir da técnica chamada de
classificação automática de modulação (automatic modulation
classification, AMC) [9]. Basicamente, os métodos de AMC
são inspirados em comportamentos dos sinais modulados
quando submetidos a diferentes tipos de ruídos e na forma
como estes comportamentos e propriedades (como amplitude
e frequência instantânea, por exemplo) são utilizadas na etapa
de classificação.
A área de classificação automática de modulação (automatic
modulation classification, AMC) teve início na década de
1980, motivada por suas aplicações no cenário militar. Mais
recentemente, com o avanço dos sistemas de comunicações
e o advento do rádio cognitivo, há interesse em aplicações
civis, devido à utilização de AMC para as tarefas de adaptação de enlace, sensoriamento do espectro e identificação de
interferência. Em sistemas flexíveis como o OFDM, os múltiplos canais podem ser modulados por diferentes modulações
digitais, como PSK e QAM, dependendo das condições do
canal. De maneira geral, o receptor recebe a informação da
modulação aplicada no transmissor via tabelas de alocação
de bits (bit allocation table, BAT). Estas tabelas, no entanto,
representam informações extras. Assim, a utilização de AMC
permite a determinação direta a modulação utilizada, evitando
o overhead e aumentando o desempenho na transmissão de
dados. A área de AMC desempenha um papel importante
também no sensoriamento do espectro coerente do espectro [3]
e identificação de interferência, pois permite identificar a
modulação utilizada pelo usuário primário, no sensoriamento
do espectro e, de usuários secundários, na identificação de
interferência.
Neste artigo, investiga-se uma técnica de classificação automática de modulações analógicas, digitais, por espalhamento
espectral e multiportadoras. Dessa forma, o sistema de comunicação inteligente possui ampla gama de reconhecimento
de modulação, ou seja, pode-se reconhecer modulações AM,
FM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, GMSK, WCDMA
(monoportadora) e OFDM (multiportadora). O sistema é pro-

jetado utilizando-se método por extração de características
e uma ampla variedade de características. Para classificação
considera-se o SVM multiclasse e decomposição binária por
matrizes de código. Os procedimentos experimentais foram
feitos utilizando-se uma base de dados com 3600 sinais
modulados e 3 tipos diferentes de codificação.
A. Contribuições do Artigo
As contribuições científicas desta pesquisa são descritas
conforme a seguir: primeiramente, explora-se uma técnica
de classificação automática de modulações monoportadora
e multiportadora e leva-se em consideração a inserção de
formatação de pulso, canal ruidoso e amostragem em banda
passante. Adicionalmente, explora-se a estimação de parâmetros considerando-se classificadores multiclasse SVM e
decomposição binária por matrizes de código. Nos resutados
experimentais, obtém-se taxas altas de acerto para os sinais
AM, FM, GMSK, CDMA e OFDM. Em um trabalho futuro,
caso as taxas dos sinais BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM
sejam melhoradas, o trabalho proposto poderá atingir o estado
da arte na classificação destes sinais modulados.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
As técnicas para classificação automática de modulação
(AMC) podem ser divididas em quatro categorias principais:
métodos por verossimilhança (likelihood-based, LB), métodos
por extração de características (feature-based, FB), métodos
baseados em teste de distribuição e métodos de classificação
cega de modulação [10]. A seguir, considerando-se as categorias mencionadas e que esta pesquisa utiliza um método FB
apresentaremos somente os trabalhos relacionados a métodos
FB.
A. Métodos por Extração de Características (feature-based,
FB)
Apesar de fornecer resultados não ótimos, os métodos FB
apresentam-se com uma boa alternativa aos métodos LB, pois
classificadores menos complexos são gerados. Nos métodos
FB, há duas formas principais de classificação: árvore de
decisão binária [11] ou aprendizado de máquina [1]. Na
primeira, características são utilizadas para definir uma árvore
de decisão binária, dividida por limiares que são determinados
de forma ótima ou empírica. Na segunda, máquinas de aprendizado são utilizadas para definir as regiões de separação entre
os sinais modulados.
Na década de 1990, o estudo das características ganhou
impulso com a publicação do primeiro livro amplamente
aceito sobre o tema, lançado por Azzouz e Nandi [12]. As
características utilizadas foram generalizações e avanços dos
trabalhos de Frabrizi et al. [13], Chan e Gadbois [14] e
Jovanovic et al. [15]. Estas características são largamente
utilizadas até os dias atuais. O grande diferencial do trabalho
de Azzouz e Nandi foi a experimentação de quantidade ampla
de modulações e a utilização de características presentes
em qualquer sinal modulado: amplitude, frequência e fase
instantâneas. Com essas características, os resultados obtidos
foram satisfatórios e impulsionaram as pesquisas na área.
Assim, muitos trabalhos utilizando técnicas FB vieram na
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sequência [9]. No entanto, há uma dificuldade em comparar
desempenhos entre os trabalhos devido à falta de padronização
entre as etapas de geração de sinais e modelamento do canal
de comunicação. Na geração de sinais, por exemplo, muito
comumente são encontrados trabalhos onde são eliminadas as
etapas de formatação de pulso e upconverter [16].
A simulação dos sistemas em banda passante é crucial,
pois em aplicações reais, os sinais são amostrados diretamente
em banda passante e o formato da envoltória complexa é
determinado por estas amostradas. Neste sentido, considerar
como entrada sinais em banda base na etapa de recepção e
classificação resulta em um modo simplista que não reflete a
realidade de sistemas de comunicação sem-fio e, em última
análise, compromete significativamente a avaliação do desempenho nos trabalhos. Além disso, na quase totalidade dos sistemas de comunicações digitais atuais, técnicas de formatação
de pulsos são utilizadas [17]. Na literatura, porém, esta etapa
é geralmente negligenciada [18], [1], em favor da facilidade
na geração dos sinais. A formatação de pulso é utilizada
para restringir a necessidade da banda para transmissão dos
sinais e diminuição da interferência entre símbolos [17]. A
inserção da formatação de pulso altera a envoltória complexa
e, consequentemente, impacta significativamente a etapa de
extração de características. Assim, de modo semelhante ao que
o ocorre ao considerar sinais em banda-base na recepção, a
geração de sinais digitais sem a etapa de formatação de pulso
compromete a avaliação dos trabalhos em aplicações reais.
Na grande maioria dos trabalhos considera-se apenas o canal
AWGN [11]. Tal consideração pode inviabilizar a eficácia do
método, tendo em vista que multipercursos, efeitos naturais
ou artificias podem degradar significativamente a envoltória
complexa do sinal.
III. M ETODOLOGIA P ROPOSTA
A. Introdução
Geralmente, encontra-se na literatura, três etapas principais
para um sistema de classificação automática de modulações:
geração de sinais modulados, extração características e projeto do classificador. Neste artigo, propõem-se um sistema
automático de modulação multiclasse. Na etapa de simulação
de sinais utiliza-se modulações analógicas, digitais, por espalhamento espectral e por multiplexação por multiportadoras,
com inserção de formatação de pulso, adição de ruídos e
amostragem em banda passante. Além disso, considera-se
uma ampla variedade de características (espectrais, estatísticas,
derivadas de transformadas, baseadas em métodos de distribuição e cicloestacionárias, veja em [2], [18]). Na etapa de
projeto do classificador avalia-se a classificação multiclasse
por decomposição binária baseadas em matrizes de código,
com a utilização das codificações um-contra-um, um-contratodos [10] e ECOC-ONE [19] (error-correcting output codes
- optimum node embedding). No projeto dos classificadores
binários, utilizou-se o SVM, com estimação de parâmetros.
B. Sistema Proposto
Neste trabalho, o sistema proposto tem por objetivo determinar o tipo de modulação utilizado em sinais desconhecidos
captados no receptor. Assim, simula-se a transmissão em

banda passante de sinais desconhecidos modulados em AM,
FM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, GMSK, WCDMA e
OFDM. Realiza-se então, a captação dos sinais e extrai-se
características que possam identificá-los. Aplica-se estas características a classificadores binários projetados por treinamento
supervisionado. A composição das saídas binárias define, por
fim, a qual classe o sinal desconhecido pertence. A Figura 1
apresenta de forma sucinta o sistema de classificação por
matriz de código.
Na etapa de transmissão, os sinais são gerados em banda
base e adiciona-se ruído modelado por dois canais de comunicações: AWGN e Rayleigh [8]. A seguir, realiza-se o upconverter e por fim tem-se sinais ruidosos em banda passante.
Na recepção, a primeira etapa consiste na amostragem do
sinal que, em um sistema de comunicação real, equivale a
etapa de captação do sinal, onde retira-se amostras do sinal
em um intervalo constante de tempo. De posse dos sinais
amostrados, realiza-se o cálculo das características, conforme
a Tabela I, para geração dos vetores de características. No
entanto, no sistema baseados em decomposição por matrizes
de código, os classificadores binários são projetados de acordo
com os rótulos definidos nas colunas das matrizes de codificação. Os classificadores são escolhidos segundo desempenho
considerando-se a métrica F1-Score [20]. Assim, quando um
sinal desconhecido é captado, extrai-se seu vetor de características e aplica-se aos classificadores projetados anteriormente,
de modo que cada classificador binário apresenta como saída
os valores 1 e −1. As características utilizadas neste trabalho
são apresentadas na Tabela I.
Nas técnicas um-contra-um, um-contra-todos [10] e ECOC
[19], cada classificador binário apresenta uma saída para cada
vetor de características de modo que a composição de todas
as saídas dos SVM forma um esquema de votação. Ao final,
realiza-se a decodificação que consiste em determinar a classe
que apresenta menor distância ao vetor formado pelos votos
dos classificadores binários.
Na etapa de projeto dos classificadores SVM binários,
busca-se avaliar o impacto da variação dos parâmetros do SVM
sobre o desempenho dos classificadores. Para tal, consideramse dois procedimentos: um para treino e outro para teste. São
geradas amostras dos vetores de características e estes recebem
rótulos positivos e negativos, formando padrões que delimitam
a margem de separação das classes. Estas amostras são divididas em grupos de treino e teste por meio da técnica de validação cruzada. A validação cruzada permite a criação de vários
classificadores com os mesmos parâmetros, de maneira que
a avaliação do desempenho relativa à variação de parâmetros
seja feita sobre a média do desempenho individual dos classificadores, aumentando a probabilidade de evitar classificadores
superajustados. A variação dos parâmetros é feita por meio da
técnica de grid search, onde são geradas combinações sobre
conjuntos de parâmetros com valores pré-estabelecidos. Ao
término do treinamento com variação de parâmetros, realizase a avaliação do desempenho desses classificadores por meio
da métrica F1-Score [20]. Os classificadores binários com
melhores resultados formam então a base dos classificadores
multiclasse.
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TABELA I
C ATEGORIAS E DESCRIÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS UTILIZADAS NO SISTEMA PROPOSTO .

Categoria

Espectrais

Estatísticas
Baseadas em Transformadas
Baseada em Teste de Distribuição
Cicloestacionárias

Características
Valor máximo da densidade espectral de potência da amplitude instantânea normalizada e centralizada [12].
Desvio padrão da amplitude instantânea normalizada e centralizada [12].
Desvio padrão da fase instantânea absoluta não linear centralizada [12].
Desvio padrão da fase não linear direta centralizada [12].
Valor máximo da densidade espectral de potência da frequência instantânea normalizada e centralizada [12].
Desvio padrão da frequência instantânea normalizada e centralizada [12].
Desvio padrão do valor absoluto da frequência instantânea normalizada e centralizada [12].
Cumulantes de segunda, terceira e quarta ordem da parte real do envelope complexo [1].
Cumulantes de segunda, terceira e quarta ordem da parte imaginária do envelope complexo [1].
Cumulantes cruzados das partes real e imaginária do envelope complexo [1].
Desvio padrão da transformada DCT do sinal.
Desvio padrão da transforma Walsh-Hadamard do sinal.
Desvio padrão dos coeficientes cepstrais da frequência mel.
Função de teste de gaussianidade [10].
Curtose dos coeficientes da correlação espectral de frequência [2].
Variância dos coeficientes de correlação espectral de frequência [2].
Desvio padrão dos coeficiente de correlação espectral de frequência [2].
Cumulantes cíclicos de terceira ordem [10].
Cumulantes cíclicos de quarta ordem [10].

IV. P ROCEDIMENTO E XPERIMENTAL
A. Setup dos Experimentos
Os algoritmos dos experimentos foram implementados na
linguagem MATLAB, na versão R2012a, em ambiente Linux,
processador Intel(R) Core(TM) i7 CPU 3,40GHz e memória
RAM 16GB. Os classificadores foram projetados utilizando-se
a ferramenta, implementada em C, denominada SVMperf [21].
B. Base de dados
Para os experimentos descritos nesta seção criou-se uma
base de dados composta de 400 sinais modulados por cada
uma das técnicas de modulações utilizadas neste trabalho,
totalizando 3600 sinais modulados. Cada grupo de 400 sinais
são gerados utilizando cinco níveis de relação sinal-ruído
(signal-to-noise ratio, SNR): 0, 5, 10, 20 e 30dB. Assim, em
cada grupo de 400 sinais, gera-se 80 para cada nível de SNR.
C. Estimação de Parâmetros para o SVM
Os classificadores foram projetados com a ferramenta
SVMperf . Neste trabalho, utilizamos um classificador SVM não
linear com kernel RBF (radial basis function, RBF. Portanto,
nesta configuração, três parâmetros devem ser estimados: ϵ,
σ e C, onde ϵ é um critério de terminação, σ é o parâmetro

da função RBF e C é o parâmetro de regularização do SVM.
O parâmetro ϵ foi fixado com o valor de 0, 001, enquanto C
e σ foram estimados por grid search considerando-se a faixa
discreta entre os valores de C = {1, 10, 100, 1.000, 10.000} e
σ = {1, 10, 100, 1.000, 10.000}.
D. Métricas Utilizadas
Neste artigo, as métricas utilizadas foram: F1-Score, para
a determinação dos classificadores binários com melhores
desempenho e matriz de confusão [10] para determinação dos
resultados multiclasse. A técnica F 1 − Score realiza a média
harmônica da precisão e revocação da seguinte forma:
2T P
F1 =
(1)
2T P + F P + F N
onde T P , F P e F N são, respectivamente, as taxas de
verdadeiros positivos, falsos positivos e falsos negativos. A
matriz de confusão é usada para apresentar os resultados dos
classificadores pois apresenta nas linhas e colunas as taxas
de verdadeiros positivos, falsos negativos, falsos positivos e
verdadeiros positivos.
E. Resultados
Em [2] e [1] temos sistemas similares. Para a comparação
justa com o sistema apresentado em [1] e o sistema ora
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TABELA II
TAXAS DE ACERTO : S ISTEMA APRESENTADO EM [1] E S ISTEMA
P ROPOSTO
Nível de Ruído
0
5
10
20
30
Apresentado em [1] (%)
86, 5
93, 8
94
94
94, 2
Proposto: um-contra-todos (%)
77, 3
83, 0
86, 0
92, 14
95, 9
Proposto: um-contra-um (%)
83, 6
84, 3
89, 1
93, 6
94, 5
Proposto: ECOC-ONE (%)
75, 2
80, 7
84, 8
90, 4
95
TABELA III
TAXAS DE ACERTO : S ISTEMA APRESENTADO EM [2]
P ROPOSTO

Apresentado em [2] (%)
Proposto: um-contra-todos (%)
Proposto: um-contra-um (%)
Proposto: ECOC-ONE (%)

E

se a variação dos parâmetros do SVM no treinamento dos
classificadores binários. Por fim, os resultados obtidos indicam
que a técnica um-contra-todos obteve melhor resultado em
comparação com as técnicas um-contra-um e ECOC-ONE.
Considerando-se as três codificações, a taxa de acerto dos
sinais AM, FM, CDMA e OFDM foi de 100%, enquanto
que GMSK e BPSK atingiram 98, 5, 95 e 85, 25%. As duas
classes com piores resultados foram o 16QAM e 64QAM que
atingiram resultados inferiores a 80%.
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0
5
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R EFERÊNCIAS

proposto, iremos comparar os resultados apenas com as modulações (AM, FM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM e GMSK)
e níveis de SNR (0, 5, 10, 20 e 30dB) coincidentes. A Tabela
II apresenta a comparação. Este resultado indica que o ruído
impacta consideravelmente o desempenho da classificação
no nosso trabalho, tendo em vista que o crescimento no
desempenho entre os diferentes níveis é significativa. Tal fato
é evidenciado quando considera-se os níveis de ruído de 0 e
30dB. Para a SNR de 0, nossos resultados foram inferiores
aos apresentados, contudo, para o nível de SNR de 30 dB,
nosso método foi superior. Esta comparação entretanto, não
leva em consideração a correta classificação dos sinais CDMA
e OFDM, cuja taxa de acerto, no nosso trabalho, foi de 100%,
nos níveis de SNR de 0, 5, 10, 20 e 30dB. Com relação
ao trabalho apresentado em [2] não foi possível realizar uma
comparação com modulações coincidentes, pois os resultados
são apresentados em termos de taxa de acerto por nível de
SNR, não discriminando as taxas por modulações. Em [2] é
apresentado um sistema onde é possível distinguir as classes
de modulações AM, BFSK, OFDM, CDMA, 4-ASK, 8-ASK,
BPSK, QPSK, 8-PSK,16-PSK, 16-QAM, e 64-QAM. A Tabela
III apresenta as taxas de acertos apresentados em [2] e as
obtidas neste trabalhos, para os níveis de SNR coincidentes.
Além de as modulações serem diferentes, em [2] utiliza-se
4 antenas de recepção, o que diminui o efeito do ruído. Os
resultados mostram que considerando a taxa de acerto, tivemos
resultados iguais ou superiores aos apresentados.
V. C ONCLUSÕES
Neste artigo, apresentou-se um sistema de classificação
automática de modulação baseado em matrizes de código utilizando três técnicas de codificações diferentes, desenvolvidos
por meio da extração de uma ampla gama de características.
Estas características resultam de uma extensa atividade de revisão da literatura e representam as características principais das
categorias de modulações utilizadas neste trabalho: analógicas,
digitais, por espalhamento espectral e por multiportadoras. Na
literatura, o projeto adequado de classificadores SVM é bastante negligenciada. Assim, na etapa de classificação, avaliou-
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Desenvolvimento de Metodologia Inteligente para
Classificação de Tipos de Isoladores em Redes de
Distribuição
Ricardo Menezes Prates, Eduardo F. de Simas Filho, Jés de Jesus Fiais Cerqueira e Rodrigo Pereira Ramos

Resumo— O presente trabalho apresenta uma metodologia
para classificação automatizada de imagens de três tipos de
isoladores existentes em Redes de Distribuição de média tensão,
conhecidos coloquialmente como Isolador de Pino, Isolador
Polimérico e Isolador de Saia Baiana. O processo de classificação
ocorre através do emprego de técnicas de processamento digital
de imagens (PDI) e de inteligência computacional. Esta metodologia pode ser caracterizada pelas etapas de segmentação de imagens, extração de atributos dimensionais e cálculo de parâmetros
caracterı́sticos, além do desenvolvimento e implementação de
uma Rede Neural Artificial (RNA). Em suma, as informações
obtidas na etapa de PDI foram posteriormente tratadas para o
treinamento da RNA escolhida - uma Rede Perceptron Multicamadas. Ao final do artigo, foi realizado um estudo comparativo
para identificar um número otimizado de neurônios que devem
pertencer à camada oculta da Rede Neural, como também
uma avaliação dos parâmetros de desempenho da RNA para o
processo de classificação. Como resultado, o sistema mostrouse satisfatório, obtendo precisão geral de 99% de acerto na
identificação do tipo de componente presente na imagem.
Palavras-Chave— Isoladores de Distribuição, Processamento
Digital de Imagem, Redes Neurais Artificiais.
Abstract— The present study demonstrates an automated
methodology for image classification of three types of insulators
in Medium Voltage Distribution Networks. This components are
known colloquially as Pin, Polymeric and Saia Baiana Isolators.
The classification process occurs through the use of digital image
processing techniques (DPI) and computational intelligence. This
methodology can be characterized by the following steps: image
segmentation, dimensional attributes extraction and characteristic parameters calculation. In addition, it was developed an
Artificial Neural Network (ANN) to treat this information. Thus,
the data obtained in the DPI stage was used for the training
of the chosen ANN - a Multi-layered Perceptron Network. A
comparative study was carried out to identify the optimized
number of neurons for the Neural Network hidden layer, as
well as to evaluate the ANN performance parameters for the
classification process. At the end of the evaluation, the system
obtained satisfactory results, achieving 99 % of efficiency in
identifying the type of component present in the image.
Keywords— Distribution Insulators, Digital Image Processing,
Artificial Neural Networks.
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I. I NTRODUÇ ÃO
A conformidade no fornecimento de energia elétrica,
prestado pelas concessionárias de energia, está intimamente
relacionada com a qualidade dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva, praticados por estas empresas, nas redes
de distribuição (RDs) de baixa e média tensão. Como prérequisito para realização das referidas atividades, a primeira
etapa a ser realizada é a inspeção. Ela consiste na procura
e identificação de defeitos presentes nos componentes das
RDs, como, por exemplo: elementos defeituosos (quebrados,
trincados, poluı́dos), mal posicionados, pontos quentes, fugas
de corrente, falhas incipientes (descargas parciais internas e
superficiais) dentre outros. A partir da determinação do tipo
de componente e respectivo defeito, torna-se possı́vel a atuação
de forma preventiva nas redes elétricas.
Atualmente, as atividades de inspeção em campo nas redes
de distribuição são, em parte, realizadas por profissionais
treinados pela concessionária na modalidade de inspeção visual. Essas atividades são baseadas em métodos empı́ricos de
avaliação, onde o profissional define o tipo de componente e
a classe de defeito de forma visual e intuitiva. Estas ações
estão sujeitas a subjetividades e interpretações heurı́sticas,
que podem levar a identificação/diagnósticos imprecisos ou
incorretos da inspeção.
Dessa forma, verifica-se que ainda é latente a necessidade
de melhoria das técnicas de identificação de componentes e
análise de defeitos nas redes de distribuição de energia elétrica.
Para isso, uma abordagem se mostra promissora: desenvolvimento e implementação de técnicas automatizadas/inteligentes
de aquisição dados e análise das informações.
As técnicas de visão computacional para inspeção automática podem ser exploradas para redução de subjetividades
inerentes aos atuais métodos de inspeção de RDs. Essas
técnicas vêm sendo estudadas há mais de 30 anos, mas a
sua popularização e utilização em larga escala iniciaram-se
recentemente, com a redução nos custos para aquisição de
sistemas digitais de captura de imagens, como filmadoras e
webcams [1]. Diversos métodos têm sido testados com sucesso
para solução de problemas de detecção de defeitos em tecido,
papel e cerâmica, dentre outros [2].
O uso de processamento digital de imagem e inteligência computacional para identificação de componentes
e/ou detecção de falhas é uma abordagem caracterı́stica de
reconhecimento de padrões e algumas aplicações podem ser
encontradas na literatura [3].
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O emprego de técnicas de visão computacional e sistemas
inteligentes para inspeção de sistemas de potência é um tema
atual e, até onde sabemos, pouco explorado. Uma revisão
recente da literatura a respeito deste tema pode ser encontrada
na referência [4].
Nesta pesquisa, objetiva-se dar inicio ao desenvolvimento de
uma metodologia para classificação de imagens de isoladores
existentes em RDs de média tensão, através do emprego de
técnicas de PDI e do uso de inteligência computacional. Com
este propósito, foi realizada uma sequência de atividades, a
saber: segmentação de áreas de interesse nas imagens, cálculo
de atributos dimensionais e geração de vetores caracterı́sticos
que possuem a “assinatura” dos componentes avaliados. Os
referidos vetores foram posteriormente implementados para o
treinamento de uma RNA que servirá para a classificação do
tipo de isolador. Isto posto, esta pesquisa é uma etapa inicial
que visa abrir caminho para o desenvolvimento de técnicas
automatizadas para inspeção de Redes de Distribuição através
da implementação de visão computacional.

Na etapa de coleta de dados, foram obtidos três tipos de
isoladores de distribuição da empresa COELBA (Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia), conhecidos como Isolador
de Pino (IPN), Isolador Polimérico (IPL) e Isolador de Saia
Baiana (ISB), usados em RDs de 13,8kV (ver Figura 2).
Num segundo momento, foram coletados um conjunto
de fotos dos referidos componentes em diversos ângulos e
posições diferentes - 300 fotos no total (100 de cada componente). O modelo de câmera empregado nesta pesquisa foi o
Lenovo K6 PLUS, com dimensões das imagens de 4.632 x
2.608 pixels e resolução de 72 dpi. Esta etapa foi realizada
em um laboratório de pesquisa da UFBA, com iluminação e
cor da superfı́cie de trabalho controladas.

II. D ESENVOLVIMENTO DA M ETODOLOGIA PARA
C LASSIFICAÇ ÃO DOS I SOLADORES
As principais etapas de um sistema de reconhecimento
de padrões são a aquisição de dados, o pré-processamento,
a segmentação, a extração de atributos e a classificação
dos padrões [5], [6]. Serão descritas as diferentes abordagens experimentais empregadas nas etapas do processo de
classificação. A Figura 1 apresenta, de forma esquemática, o
fluxograma de procedimentos realizados para o desenvolvimento deste estudo.

Fig. 2. Fotografias do IPN (a esquerda), do ISB (centro) e do IPL (a direita).

A partir do conjunto de imagens coloridas obtidas, elas
foram transformadas em imagens de nı́veis de cinza e foi realizado um processo de filtragem das mesmas, para minimização
do ruı́do. Um algoritmo adaptativo de filtro de Wiener foi
aplicado. Este algoritmo implementa uma abordagem pixela-pixel baseada em estatı́sticas estimadas em vizinhanças de
pixels. O filtro local é, na verdade, um filtro passa-baixas
variante no espaço, cuja transformada de Fourier é dada por
[7]:
Sf (u, v)
H(u, v) =
(1)
Sf (u, v) + Sη (u, v)
onde Sf (u, v) e Sη (u, v) são a densidade espectral de potência
do ruı́do e da imagem degradada, respectivamente. Dentro da
região local (vizinhança), a imagem degradada é assumida
ser estacionária, com média mf e variância σf2 . O algoritmo
adaptativo então estima a média e variância locais, definindo
uma vizinhança ∆ de dimensões N ×M ao redor de cada pixel
na imagem degradada, chamada de F (n1 , n2 ), dadas por:
X
1
mf =
F (n1 , n2 )
(2)
NM
n1 ,n2 ∈∆

σf2 =

1
NM

X

F 2 (n1 , n2 ) − mf

(3)

n1 ,n2 ∈∆

A imagem restaurada F̂ é obtida das regiões restauradas
localmente e dada por:
F̂ (n1 , n2 ) = mf +

Fig. 1.
ladores.

Diagrama da metodogia desenvolvida para classificação dos iso-

σf2
(F (n1 , n2 ) − mf )
σf2 + ση2

(4)

A variância do ruı́do é estimada a partir da média de todas
as variâncias σf2 . Usamos neste trabalho uma vizinhança de
tamanho 5 × 5.
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Após a filtragem de Wiener, aplicou-se um algoritmo de
segmentação baseado no processo de limiarização múltipla
de Otsu [8]. Neste método, foram obtidos dois limiares para
segmentação das imagens, uma vez que elas apresentam
contraste relativamente alto, mas com cores muito próximas.
A partir dos dois limiares, usou-se o de menor valor, tendo
em vista que isoladores apresentam nı́veis de cinza menores
que os backgrounds considerados. No caso dos isoladores IPN
e IPL, os componentes foram completamente segmentados
do fundo da imagem. Para o caso do ISB, somente a parte
superior do componente foi segmentada - estudos empı́ricos
realizados previamente indicaram que essa região já fornece
dados suficientes para classificação (ver Figura 3).

de isoladores avaliados:
•
•
•

Classe 1 - Isolador de Pino,
Classe 2 - Isolador de Saia Baiana,
Classe 3 - Isolador Polimérico.

O número de neurônios da camada oculta (escondida) pode
ser manipulado pelo usuário, possibilitando a verificação e
escolha de um valor otimizado de neorônios para aplicação.
A Figura 4 ilustra a topologia da RNA implementada.

Fig. 3. Imagens segmentadas do IPN (a esquerda), do ISB (centro) e do IPL
(a direita).

Após a etapa de segmentação, foram extaı́dos alguns atributos geométricos dos objetos, listados a seguir: Área (A),
Perı́metro (P ), Excentricidade (E), Diâmetro Equivalente
(De ), Raio Menor (Rmenor ), Raio Maior (Rmaior ) e Extensão
(Ex ). Logo em seguida, foram calculados 5 parâmetros para
compor um vetor de atributos, X = [A1 , A2 , A3 , A4 , A5 ].
As equações adotadas para o cálculo deste vetor podem ser
visualizadas a seguir. É importante salientar que os parâmetros
geométricos utilizados são suficientes para a diferenciação
dos isoladores, uma vez que estes apresentam diferenças
geométricas significativas.
A1 = (P )2 /(100.A)

Fig. 4.

Rede Neural Implementada

As funções de ativação aplicadas para camada oculta e para
camada de saı́da foram, respectivamente, a função Tansing e a
função Softmax. Elas podem ser entendidas da seguinte forma:
1) Função de ativação Tansig: possui forma sigmoidal, é
uma das funções mais utilizadas na construção de uma
RNA. Ela pode assumir valores na faixa de [-1,1] e é
definida pela equação [12]:

(5)
F (N etk ) =

A2 = E

(6)

2
1+

e−a.N etk

−1

(10)

O parâmetro a determina a inclinação da função.
A3 = De /P

(7)

A4 = Rmenor /Rmaior

(8)

A5 = Ex

(9)

Por fim, a etapa de classificação dos isoladores pode ser realizada através do treinamento de uma Rede Neural Artificial,
quando alimentada com parâmetros devidamente tratados [9],
[10], [11].
De posse dos dados dos vetores de parâmetros, foi
utilizado o software MATLAB para o treinamento de uma
rede Perceptron Multicamadas, com uma camada oculta e três
saı́das (3 neurônios), que representam as três classes (tipos)
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2) Função de Ativação Softmax: é utilizada em problemas
de classificação do tipo um-vs-todos [13]. Essa função
força a saı́da de uma Rede Neural a representar a probabilidade dos dados serem de uma das classes definidas.
Sem ela as saı́das dos neurônios são simplesmente valores numéricos, onde o maior indica a classe vencedora.
A equação pode ser visualizada abaixo:
φi = P

ezi
j∈group

ezj

(11)

Nessa equação, i representa o ı́ndice do neurônio de
saı́da e j representa os ı́ndices de todos os neurônios de
um nı́vel. A variável z designa o vetor de neurônios de
saı́da.
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III. S IMULAÇ ÃO E A N ÁLISE DOS R ESULTADOS
Para a etapa de simulação da Rede Neural, foi criada uma
base de dados com as caracterı́ticas descritas na Tabela I. As
cinco primeiras colunas são usadas para compor o vetor de
entrada X e as três últimas são empregadas para criação do
vetor de alvo T. Os percentuais da base de dados destinados
ao Treinamento, Validação e Teste da RNA, foram arbitrados
da seguinte forma:
•
•
•

A partir das das MCs apresentadas, é possı́vel verificar que
a Rede Neural contendo 15 neurônios na camada escondida
foi a que apresentou os melhores resultados de saı́da. O valor
da acurácia da classificação foi de 99%.
TABELA II
MC

Treinamento - 70% (210 amostras);
Validação - 15% (45 amostras);
Teste - 15% (45 amostras).

A3
0,250
0,308
0,228
0,295
0,222
0,276

A4
0,705
0,845
0,561
0,812
0,840
0,858

A5
0,819
0,754
0,727
0,791
0,684
0,741

IPN
1
1
0
0
0
0

ISB
0
0
1
1
0
0

DA

RNA

Classe Real

IPL
0
0
0
0
1
1

MC

DA

RNA

Classe Real

Para facilitar a análise dos resultados, foram geradas
Matrizes de Confusão para todas as RNAs trabalhadas (ver
Tabelas de II a V). A Matriz de Confusão (MC) pode ser
entendida como um tipo de tabela que permite a visualização
do desempenho de um algoritmo de aprendizado. As colunas
da matriz representam as instâncias de uma classe prevista,
enquanto as linhas representam os casos de uma classe real.
As principais equações usadas para se trabalhar com uma MC
foram apresentadas por Fawcett [14] e são listadas a seguir:
•

•

•

•

•

Taxa de Verdadeiro Positivo (TVP):
Positivos Corretamente Classificados
TVP ≈
Total de Positivos
Taxa de Falso Positivo (TFP):
Negativos Incorretamente Classificados
TFP ≈
Total de Negativos

(12)

(13)

Sensibilidade (S):
S = TVP

(14)

Es = 1 − TFP

(15)

Especificidade (Es):

Acurácia (Ac):
Ac =

Total de Acertos
Total de Dados no Conjunto

(16)

COM

5 NEUR ÔNIOS NA CAMADA ESCONDIDA .

IPN
ISB
IPL
Total

Classe Prevista
IPN
ISB
IPL
84
16
0
4
86
10
0
7
93
95, 5%
78, 9%
90, 3%

Total
84, 0%
86, 0%
93, 0%
87, 7%

TABELA III
MC

TABELA I
E STRUTURA DE DADOS EMPREGADA NO TREINAMENTO DA RNA.

A2
0,708
0,533
0,827
0,497
0,541
0,513

RNA

Classe Real

De posse dos vetores supracitados, foram avaliadas 4 RNAs
contendo números diferentes de neurônios na camada oculta
(5, 10, 15 e 20). A finalidade desta etapa foi identificar qual
é a configuração de Rede Neural que apresenta o melhor
desempenho no processo de classificação.

A1
0,203
0,133
0,244
0,146
0,257
0,166

DA

COM

10 NEUR ÔNIOS NA CAMADA ESCONDIDA .

IPN
ISB
IPL
Total

COM

Classe Prevista
IPN
ISB
IPL
80
20
0
14
74
12
0
9
91
85, 1%
71, 8%
88, 3%

Total
80, 0%
74, 0%
91, 0%
81, 7%

TABELA IV
15 NEUR ÔNIOS NA CAMADA ESCONDIDA .

IPN
ISB
IPL
Total

Classe Prevista
IPN
ISB
IPL
100
0
0
0
98
2
0
1
99
100%
99, 0%
98, 0%

Total
100%
98, 0%
99, 0%
99, 0%

TABELA V
MC

DA

RNA

Classe Real

COM

20 NEUR ÔNIOS NA CAMADA ESCONDIDA .

IPN
ISB
IPL
Total

Classe Prevista
IPN
ISB
IPL
100
0
0
0
95
5
0
4
96
100%
96, 0%
95, 0%

Total
100%
95, 0%
96, 0%
97, 0%

A Figura 5 demonstra a variação para os valores da curva
ROC (Curva Caracterı́stica de Operação do Receptor) da RNA
com 15 neurônios na camada oculta, para as classes 1, 2 e 3.
A curva ROC é um gráfico bidimensional em que TVP
é plotada no eixo Y e TFP é plotada no eixo X. O gráfico
de ROC descreve a relação relativa entre os benefı́cios (verdadeiros positivos) e os custos (falsos positivos). Os desempenhos são melhores quando as áreas abaixo da curva ROC
estão próximas do valor 1 ou a referida curva é achatada
na parte de cima do gráfico, correspondendo a 100% de
sensibilidade e 100% de especificidade.
De acordo com a explicação acima, a RNA demonstou
resultados satistatórios, contendo curvas ROC achatadas e
próximas do valor 1.
A curva de entropia cruzada, presente na Figura 6, representa o erro entre os resultados obtidos pelo teste de validação
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Perceptron Multicamada, contendo 15 neurônios na camada
escondida. O referido número de neurônios demonstrou o
melhor desempenho para as RNAs usadas, obtendo precisão
geral de 99% de acerto na identificação.
Outro ponto de interesse neste trabalho, relacionado à
etapa de PDI, foi a extração de atributos dimensionais das
imagens e o cálculo dos vetores de parâmetros. A partir das
informações de desempenho obtidas nas simulações das RNAs
(só ocorreram 3 erros em 300), é possı́vel constatar que os
valores dos vetores de X conseguiram representar diferenças
dimensionais significativas entre os componentes.
Em futuras pesquisas, objetiva-se a ampliação dos tipos de
isoladores avaliados de forma simultânea, inserindo, por exemplo, os isoladores do tipo Pilar e do tipo suspensão. Ainda,
pretende-se buscar algoritmos mais robustos de segmentação
dos componentes, especialmente para quando estes se encontram em campo (localizados em RDs). Outro ponto que deve
ser trabalhado nesta pesquisa é a avaliação da performance do
atual classificador para fotografias de isoladores que possuem
defeitos visı́veis.
AGRADECIMENTOS
Fig. 5.

Os autores gostariam de agradecer à concessionária
COELBA pela disponibilização dos componentes avaliados
neste artigo.

Curva ROC para RNA com 15 neurônios na camada escondida.

e pelos resultados esperados. O objetivo é ajustar iterativamente os pesos da RNA para que se obtenha uma função
de transferência otimizada. Pode-se observar na figura que
o mı́nimo local ocorre na iteração 83, com erro de entropia
cruzada de 0,0019562.

Fig. 6. Erro de entropia cruzada para RNA com 15 neurônios na camada
escondida.

IV. C ONCLUS ÕES
Esta pesquisa apresentou uma metodologia destinada à
classificação automatizada de isoladores IPN, ISB e IPL
através do emprego de uma Rede Neural Artificial do tipo
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Redes neurais para filtragem inversa com aplicação
em calorı́metros operando a alta taxa de eventos
Mateus H. M. Faria, Luciano M. A. Filho, João Paulo B. da S. Duarte e José M. Seixas

Resumo— Este trabalho tem como objetivo a implementação
de um sistema inverso para remover a resposta ao impulso de um
calorı́metro operando a uma alta taxa de eventos. O calorı́metro
Tilecal apresenta uma resposta ao impulso maior do que a taxa
de eventos adquiridos, gerando empilhamento de sinais na sua
eletrônica de leitura. Foram propostos filtros FIR que aproximam o sistema inverso, no entanto, caracterı́sticas não-lineares
intrı́nsecas ao calorı́metro como desvio de fase e deformação do
pulso, fazem com que filtros lineares não sejam adequados a
este cenário. Devido à essas caracterı́sticas, é proposto um filtro
inverso baseado em redes neurais, implementável em hardware
dedicado (FPGA). Este método mostrou-se mais eficiente, ao ser
comparado à um método de filtragem baseado em filtro linear.
Palavras-Chave— Rede neural, FPGA, calorı́metro, empilhamento de sinais.
Abstract— This paper aims to implement an inverse system
to remove a impulse response from a calorimeter operating
at a high event rate. The Tilecal calorimeter has a higher
impulse response than the acquired event rate, generating signal
pile-up in its reading electronics. FIR filters have been proposed that approximate the inverse system, however, nonlinear
characteristics intrinsic to the calorimeter such as phase shift
and pulse deformation, make linear filters not suitable for this
scenario. Due to these characteristics, an inverse filter based on
neural networks, implemented in dedicated hardware (FPGA),
is proposed. This method proved to be more efficient when
compared to filtering method based on linear filter.

A. O experimento ATLAS
Quando uma colisão altamente energética ocorre em um
acelerador de partı́culas, ocorrem fenômenos como a produção
espontânea de outras partı́culas elementares. Para identificar
as partı́culas que foram geradas, utilizam-se os produtos
provenientes de decaimentos das partı́culas. Para isso, os
detectores são projetados em camadas, visando identificar e
medir propriedades e grandezas de um evento como massa,
velocidade e carga das partı́culas.
O ATLAS é o maior dentre os experimentos do LHC, sendo
ilustrado na Figura 1. O ATLAS possui formato cilı́ndrico,
sendo composto de três sub-sistemas: detector de trajetória
(mais interno), calorı́metros eletromagnético e hadrônico e, na
camada mais externa, o espectrômetro de múons [6].

Keywords— Neural network, FPGA, calorimeter, signal pile-up.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os sistemas de instrumentação se desenvolvem a partir
da necessidade, imposta, muitas vezes, por requisitos altamente especı́ficos de aplicações industriais e experimentos
cientı́ficos. Os experimentos em fı́sica de altas energias, que
estudam os constituintes básicos da matéria e as forças de
interação entre eles, fazem o uso de um complexo sistema de
instrumentação que, devido à raridade dos eventos de interesse,
deve atender aos requisitos de precisão e exatidão das variáveis
em análise funcionando à uma alta taxa de eventos.
O Grande Colisor de Hádrons (LHC), é o maior acelerador
de partı́culas já construı́do, tendo entrado em operação em
setembro de 2008. Ele opera acelerando feixes de prótons
em um túnel subterrâneo de 27 km de circunferência [1],
[2], incidindo-os uns sobre os outros no ponto de interesse
de quatro detectores (experimentos) principais: ALICE [3],
LHCb [4], CMS [5] e ATLAS [6].
Mateus H. M. Faria†, Luciano M. A. Filho†, João Paulo B. da S.
Duarte†, José M. Seixas‡, Unversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)†,
Juiz de Fora-MG, Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)‡,
Rio de Janeiro-RJ, Brasil. E-mails: mateus.hufnagel@engenharia.ufjf.br,
luciano.andrade@engenharia.ufjf.br,
joao.duarte@engenharia.ufjf.br,
seixas@lps.ufrj.br

Fig. 1.

Visão geral dos experimentos do LHC. Extraı́do de [6].

Os calorı́metros são instrumentos que têm como funcionalidade a exploração dos chuveiros de partı́culas produzidos
pelo material detector, com o intuito de medir a energia
das partı́culas produzidas nas colisões [7]. Ocupam geralmente o maior volume dentre os detectores de partı́culas. O
calorı́metro hadrônico, ou de telhas (Tilecal), é um calorı́metro
por amostragem, assim chamado por constituir-se de chapas
de aço como material absorvedor, intercaladas com telhas de
material cintilante, que emitem luz ao interagirem com as
partı́culas incidentes. É um sistema que apresenta uma fina
segmentação, totalizando cerca de 10.000 canais de leitura,
o que permite uma boa localização espacial do chuveiro de
partı́culas [6], [7].
O chuveiro de partı́culas, ao interagir com uma célula, produz um sinal luminoso que é convertido em sinal elétrico pelas
PMT’s. Este sinal é condicionado, amplificado e digitalizado,
possuindo uma amplitude proporcional à energia depositada na
célula. A incidência de uma partı́cula proveniente dos eventos
de colisão gera, nos canais de leitura de cada célula, um pulso
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com uma duração total de cerca de 150 ns, como ilustrado na
Figura 2 [8].

de feixe, aumentando ainda mais a incidência de empilhamento
de sinais. Para lidar com estas limitações, foram propostas
técnicas de filtragem inversa utilizando filtros FIR, em que
simulações demonstraram uma relativa melhoria no desempenho desta estimação [14]. No entanto, distúrbios de natureza
não-linear, intrı́nsecos dos canais de leitura do Tilecal, como
ruı́do de fase proveniente do tempo de voo das partı́culas e
ruı́do eletrônico, não são modelados de maneira ótima por
métodos lineares.
II. M ÉTODO PROPOSTO

Fig. 2. Pulso analógico tı́pico do Tilecal digitalizado em um conjunto de 7
amostras. A taxa de amostragem do ADC é sincronizada com o cruzamento
de feixe do LHC. Extraı́do de [8].

Atualmente, o LHC trabalha colidindo prótons a uma taxa
de 40 milhões por segundo, ou seja, os feixes se cruzam no
ponto de interesse dos detectores a cada 25 ns. Como os eventos de interesse são raros, nas atualizações futuras, a luminosidade do LHC irá aumentar [9]. Este parâmetro é fundamental
em aceleradores de partı́culas, visto que quanto maior, mais
interações ocorrem, em média, por cruzamento [10].
Com o aumento da probabilidade de interação próton-próton
em cada cruzamento de feixes, haverá uma maior produção
de eventos provenientes das colisões. Isto acarretará em uma
maior chance de deposições sucessivas de energia, em uma
mesma célula, em cruzamentos de feixes subsequentes. Logo,
o pulso caracterı́stico do canal de leitura das células sujeitas a
estas condições pode deformar, ocasionando erros de medição
da energia depositada na mesma. A este efeito, dá-se o nome
de empilhamento de sinais, ou pile-up, sendo ilustrado na
Figura 3. Deste modo, neste trabalho, será utilizado o termo
ocupância para quantificar células que apresentam intensidades de empilhamento de sinais distintas. Ou seja, quanto
maior a ocupância, maior a probabilidade de incidência de
partı́culas em uma mesma célula, em cruzamentos de feixe
seguidos. Dá-se o valor de zero à cem porcento para essa
chance de deposição.

Fig. 3. Ilustração do efeito de empilhamento de sinais (pile-up). Extraı́do
de [11].

Após passar pelas atualizações, que estão planejadas para
acontecer em 2024, devido a alta resolução, tanto do Tilecal,
quanto dos demais detectores, todo o experimento ATLAS irá
gerar uma quantidade de dados ainda maior a cada cruzamento

Este trabalho propõe uma solução de pré-processamento
para estimação de energia dos sinais de leitura das células
do Tilecal em uma FPGA, que realizará uma filtragem inversa
não-linear, com o intuito de recuperar apenas a amostra de
energia no cruzamento de feixe referente à sua deposição real.
Para a resolução deste problema, parte-se da interpretação do
sinal de leitura do calorı́metro como o resultado da convolução
linear da amostra de energia teórica armazenada na célula,
adicionando os efeitos de tempo de vôo das partı́culas e ruı́do
da eletrônica de leitura.
A obtenção de um modelo matemático para realizar a
compensação da influência de um canal sobre o sinal transmitido, principalmente quando o mesmo possui caracterı́sticas
não-determinı́sticas e não-linearidades, pode se tornar muito
complexo. Sendo assim, são aplicadas técnicas de Least
Squares (LS) [14] para estimação de um sistema inverso do
modelo desconhecido, porém, atua fora das condições ótimas.
Como alternativa, topologias distintas de redes neurais artificiais como RBF, redes recursivas, FLANN e MLP são largamente aplicadas, buscando a modelagem das caracterı́sticas
não-lineares de canais, muito utilizadas, por exemplo, em
telecomunicações [15].
Como o número de canais de leitura do calorı́metro no
cenário de alta luminosidade (pós-atualização) é alto, além de
bom desempenho, o sistema de processamento deve possuir
baixa latência e ser compacto o suficiente, permitindo sua
implementação em um hardware dedicado. De acordo com
estes requisitos, deve-se escolher parâmetros como a topologia,
número de neurônios, nós de entrada, o número de pesos e a
precisão requerida para representá-los de acordo com o critério
de desempenho estabelecido. Com o intuito de simplificação,
o ajuste dos pesos sinápticos (treinamento) será realizado em
software [16].
A topologia escolhida será a de uma rede MLP, visto
que não possui realimentação e por possuir um alto grau de
paralelismo, permite uma implementação com baixa latência
em FPGAs. Além disso, funções de ativação não-lineares a
torna adequada para as condições do canal. O número de
neurônios e nós de entrada serão definidos através simulações
exaustivas, buscando uma rede que possua a melhor relação
entre o número de pesos sinápticos e o desempenho da mesma.
A arquitetura utilizada neste trabalho consiste em uma rede
perceptron com uma camada escondida, contendo múltiplos
neurônios com função de ativação tangente hiperbólica e
combinação linear na camada de saı́da, com apenas um
neurônio. Os nós de entrada da rede representam uma janela
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do sinal do canal de leitura, armazenados em memórias do tipo
pipeline. O ajuste dos pesos sinápticos da rede foi realizado
pelo algoritmo de treinamento supervisionado LevenbergMarquardt, utilizando como critérios de parada a checagem
por validação cruzada e o número de épocas, evitando o
overtraining. Cada um destes treinamentos será inicializado
30 vezes, sendo escolhida a rede com o melhor desempenho.
Este, é dado pela raiz do erro médio quadrático (RMSE) entre
o valor estimado e o valor teórico da energia. Todos os sinais
utilizados para treinamento, validação e teste da rede foram
obtidos através simulações de Toy Monte Carlo, que gera
caracterı́sticas semelhantes às do Tilecal [17].
Foram gerados nove conjuntos de sinais, contendo os subconjuntos abaixo:
•
•

Treinamento/Validação – 50.000 amostras;
Teste – 100.000 amostras;

Cada conjunto é composto de sinais de células com um valor
de ocupância de sinal distinto, de 10 % a 90 %, com o intuito
de realizar os ajustes dos pesos sinápticos para diferentes
intensidades de ocorrência do efeito de empilhamento de
sinais. Logo, cada sub-conjunto de treinamento é composto
de pares de sinal de entrada/saı́da desejada {y, x}, contendo
amostras de sinais de células com ocupâncias distintas. Os
sinais de entrada representam a leitura de um canal de uma
célula do calorı́metro, sendo o número de amostras no vetor
y igual ao número de nós de entrada da rede (m + 1). A
saı́da desejada x consiste de uma amostra da amplitude do
sinal sem as distorções do Tilecal, referente à amostra central
à janela, m
2 , no caso da rede possuir número de nós par,
e m+1
para
números ı́mpares. Após o ajuste adequado dos
2
pesos sinápticos, a rede neural deve fornecer uma saı́da que
é a estimativa da amplitude da energia da amostra ao centro
ou próxima dele, para as possı́veis arquiteturas de entrada,
exemplificado na Figura 4.

Fig. 4.

III. R ESULTADOS
O ajuste do número de neurônios da camada oculta e do
numero de nós de entrada da rede foi realizado de forma conjunta, pois apresentam forte interdependência. Nas Figuras 5
e 6 é possı́vel observar superfı́cies, geradas à partir do menor
valor de erro obtido para cada combinação entre número de
nós de entrada e neurônios na camada oculta para um sinal
de teste com 10 % e 90 % de ocupância, respectivamente.
Notou-se que para sinais de células com baixa ocupância,
atingiu-se um bom desempenho com 5 atrasos e 4 neurônios
na camada escondida. Ao testar o estimador neural com sinais
de ocupâncias mais altas, o número de neurônios mostrou-se
suficiente. No entanto, para atingir um melhor desempenho,
necessitou-se de mais nós de entrada, chegando a 10, para
sinais de células com 90 % de ocupância. Logo, a rede
escolhida para atuar em todos os cenários é uma rede 10-4-1.

Fig. 5. Erro RMS para redes com números de neurônio e nós de entrada
distintos, para um sinal de teste com 10 % de ocupância.

Fig. 6. Erro RMS para redes com números de neurônio e nós de entrada
distintos, para um sinal de teste com 10 % de ocupância.

Rede neural feedforward para aplicação online com janela par.

O melhor estimador neural encontrado terá seus pesos
sinápticos quantizados utilizando a aritmética de ponto fixo,
sendo que o número de bits necessários para representar
cada constante será otimizado visando melhor desempenho
(baixa latência) e menor ocupação da área em uma FPGA. O
critério de erro adotado entre a rede com os pesos idealmente
representados em software e os mesmos quantizados, foi uma
tolerância do erro relativo de até 1 %. As funções de ativação
serão representadas em hardware através de Look-up tables
(LUTs).

Na Figura 7, é possı́vel observar uma comparação do desempenho entre o método proposto e o baseado em filtros FIR,
onde o estimador neural apresentou um melhor desempenho
para células com qualquer valor de ocupância.
A. Interpretação dos pesos da rede
Realizar uma análise de baixo nı́vel em uma rede neural
pode trazer uma nova perspectiva sobre um problema, proporcionando interpretações de como os dados são processados
por suas unidades. Seguindo esta linha de pensamento, a rede
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Fig. 7. Comparação do desempenho entre o estimador neural e o filtro FIR,
baseado em Least Squares.

10-4-1, após ter seus pesos ajustados pelos processos descritos
nas seções anteriores, foi submetida à uma análise baseada em
histogramas bidimensionais (scatter plot), conforme ilustrada
na Figura 8.

Fig. 9.

Pesos da camada de entrada (sem bias).

reforçando a hipótese de que a rede neural, durante o treinamento, encontrou uma solução ao qual realiza uma filtragem
linear através de um neurônio, com uma correção não-linear,
realizada pelos demais em paralelo.

Fig. 10. Pesos de entrada do neurônio 4 comparados aos de um filtro FIR
de ordem 9.
Fig. 8. Scatter plot dos neurônios (entrada e saı́da da tangente hiperbólica)
da camada escondida para sinal de teste com 30 % de ocupância.

Nota-se que, os neurônios 1, 2 e 3, têm amostras ativando
uma grande faixa de saturação negativa da tangente hiperbólica
e, também, no domı́nio o qual a função possui maior derivada,
como normalmente espera-se ao utilizar funções de ativação
não-lineares. No entanto, o neurônio 4 teve apenas uma faixa
aproximadamente linear da tangente hiperbólica ativada. Esses
resultados estão intimamente conectados aos pesos da camada
de entrada para cada um dos neurônios, ilustrados na Figura 8.
Os pesos do neurônio 4 possuem uma configuração diferente
dos demais, além de sua escala de valores estar confinada
na ordem de 10−3 . A amplitude dos pesos revela que este
neurônio em particular, está modificando a amplitude do sinal
de entrada, confinando-o no domı́nio de derivada aproximadamente constante da tangente hiperbólica. Uma hipótese
para essa constatação, é que este neurônio pode ter sido
configurado no treinamento para lidar com as caracterı́sticas
intrinsecamente lineares do sinal em questão, aproximandose de um filtro linear FIR de ordem 9, como é comparado
na Figura 10. Salvo uma constante de escala entre os dois
conjuntos de valores, suas estruturas são bastante similares,

Outro elemento reforçador para esta hipótese são os pesos
da camada escondida, mostrados na Tabela I, novamente,
destacando o papel do neurônio 4. O treinamento compensou
os valores de saı́da pequenos do neurônio, devido a sua
escala dos pesos de entrada, com um peso muito grande
nesta camada, intensificando a ação que este neurônio tem
na resposta final da rede neural, aproximando, em escala, dos
pesos do filtro FIR citado anteriormente.
TABELA I
P ESOS SIN ÁPTICOS NA CAMADA ESCONDIDA .
Neurônio
Peso sináptico

1
-5,05

2
10,25

3
-7,48

4
1.358,23

Ao observar o histograma do sinal de cada neurônio, antes
de serem combinados pelo neurônio linear de saı́da com bias,
ilustrado na Figura 11, é possı́vel inferir que a maior parte da
informação de saı́da da rede vem do neurônio com ativação
linear, enquanto que os outros três neurônios aplicam somente
um ajuste fino não-linear, em termos de valores de ADC,
à resposta final. Portanto, apesar de um filtro FIR com 10
coeficientes não realizar a estimação de forma muito eficiente,
como demonstrado em [14], no qual foram utilizados 26
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TABELA II
C OMPARAÇ ÃO ENTRE AS ARQUITETURAS IMPLEMENTADAS EM FPGA.
Pipelines
0
1
2

Elementos
lógicos
13.319
1.413
1.419

Fmáx (MHz)
15,07
34,24
41,93

Uso de memória
(Kbits)
0
491,52
491,52

Latência
em BC
5
6
7

coeficientes para atingir a melhor performance que o mesmo
possa alcançar no ambiente em questão, ao utilizar neurônios
em paralelo para correção não-linear, a rede neural consegue
estimar a energia do sinal em uma janela de sinal mais estreita,
favorável para trabalhar em um ambiente com alta taxa de
eventos.

IV. C ONSIDERAÇ ÕES FINAIS
O cenário de aumento de luminosidade previsto no LHC
afeta diretamente os algoritmos de estimação de energia do
Tilecal. Este trabalho propôs o uso de uma rede neural
como uma alternativa para estimação de energia. Ao fim das
análises, pode-se concluir que o estimador neural apresentou
desempenho superior quando comparado a um método linear,
visto sua capacidade de representações de funções complexas,
através dos neurônios com função de ativação não-linear.
Para trabalhos futuros, observa-se que, com uma análise dos
pesos da rede, podem ser propostas novas formas para realizar
o treinamento visando a obtenção de um estimador implementável em hardware com a utilização de menos recursos
computacionais.
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Fig. 11. Histograma da saı́da de cada neurônio antes de sua combinação
linear com bias da camada de saı́da.

B. Implementação em FPGA
Inicialmente, foi testada uma rede totalmente combinacional. A frequência máxima de processamento alcançada foi
de 16,78 MHz, muito abaixo do necessário para funcionar no
ambiente desejado, sendo que a quantidade de recursos consumida torna essa implementação inviável. Visto isso, foi utilizada uma arquitetura em pipeline. A utilização deste recurso
é explorada em soluções de processamento digital de sinais,
podendo ser aplicado em FPGAs sem excessiva utilização
de elementos lógicos adicionais, visto que utilizam apenas
flip-flops. Esse recurso permite a realização de operações em
paralelo, tornando partes do circuito sincronizadas. Ao fim,
para obter o resultado do processamento, aumenta-se um ciclo
de clock para cada pipeline. No entanto, esta técnica possibilita
a implementação desse circuito à taxas mais altas [12]. São
propostas duas arquiteturas com 1 e 2 pipelines, no qual
os resultados das simulações são encontrados na Tabela II.
Conclui-se, então, que é necessário um pipeline de 2 estágios
para atingir a frequência de operação requerida, que é de
40 MHz.
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Towards an end-to-end speech recognizer for
Portuguese using deep neural networks
Igor Macedo Quintanilha, Luiz Wagner Pereira Biscainho and Sergio Lima Netto

Abstract— This paper presents an open-source character-based
end-to-end speech recognition system for Brazilian Portuguese
(PT-BR). The first step of the work was the development of a
PT-BR dataset—an ensemble of 4 previous datasets (of which
3 publicly available). The model trained on this dataset is a
bidirectional long short-term memory network using connectionist temporal classification for end-to-end training. Several tests
were conducted to find the best set of hyperparameters. Without a
language model, the system achieves a label error rate of 31.53%
on the test set, about 17% higher than commercial systems with
a language model. This first effort shows that an all-neural highperformance speech recognition system for PT-BR is feasible.
Keywords— deep learning; speech recognition; recurrent networks; connectionist temporal classification

I. I NTRODUCTION
A big technological breakthrough in automatic speech
recognition (ASR) occurred by the end of the 1960s with
the development of hidden Markov models (HMM), which
enabled the combination of acoustic, language, and lexicon
models into one probabilistic algorithm. In the next decades,
this became the core of every high-performance ASR system.
From the first commercial ASR solutions of the 1990s until
2012, continued research on HMM-based algorithms brought
few significant advances. The increasing computational power
(e.g. powerful GPUs), the availability of huge amounts of data,
and the (re)discovery of deep learning [1] made possible the
development of a new system [2] that improved the state-ofthe-art performance in over 30%. After that, ASR got back to
the spotlight, leading to hundreds of papers in this area.
An HMM-based ASR system involves a complex pipeline
and is expertise-intensive: dictionaries, phonetic issues, segmented data, Gaussian mixture models to obtain initial framelevel labels, multiple stages with different feature processing
techniques, and an expert to determine the optimal configurations of many hyperparameters. Furthermore, the objective
function used to train the network is quite distant from the true
performance measure (sequence-level transcription accuracy),
and until recently this paradigm had not been broken.
Ultimately, there is a hype among researchers about applying only one neural-based system to perform speech recognition in an end-to-end fashion, avoiding the complex tasks
listed above. Graves et al. [3] developed the first successful
algorithm to that end: the connectionist temporal classification
(CTC), whose main appeal is having been specifically designed for temporal classification tasks, i.e., sequence labeling
Igor Quintanilha, Luiz Biscainho and Sergio Netto are with the Federal
University of Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Brazil. E-mails:
{igor.quintanilha, wagner, sergioln}@smt.ufrj.br.

problems where the alignment between inputs and targets is
unknown. It does not require pre-segmented training data, or
external post-processing to extract the label sequence from
the network outputs. Since then, CTC has been extensively
used in end-to-end speech recognition systems, and was even
adopted by Google as the default algorithm in Google Voice
Search [4]. More recently, encoder-decoder attention-based recurrent neural networks (RNN) have been successfully applied
to speech recognition [5]. Although promising, the latter are
not investigated in this work.
The goal of this paper is to present the first open-source1
character-based end-to-end speech recognition system for
Brazilian Portuguese the authors have knowledge of. Although
recent work [6] has been done on directly transcribing raw
speech waveforms, this approach is not investigated here.
Instead, an MFCC (Mel-Frequency Cepstrum Coefficients)
feature extraction stage is the minimal preprocessing block.
The MFCC features are then processed by a bidirectional
long short-term memory (BLSTM) block, followed by a
softmax layer and then by the CTC method. Dense layers
were avoided, because they add many learnable parameters,
boosting the overfitting problem. The network is trained at a
text-transcription level, avoiding the need for a pronunciation
dictionary. It is worth mentioning that since the CTC is being
used, no frame-level alignment is necessary.
This work combines elements of [3] (CTC), [7] (topology),
and [8] (character-based recognition); however, it introduces
and develops over a new Brazilian Portuguese dataset that is
a pre-processed ensemble of 4 smaller datasets.
After this introduction, the paper is organized as follows.
Sec. II describes the recurrent network architecture used in
this work, and Sec. III describes the CTC method. Sec. IV
introduces the Brazilian Portuguese speech dataset (BRSD).
Sec. V details the proposed model. Sec. VI develops an
experiment with the recurrent models and the BRSD, and analyzes the network’s transcription results. Finally, in Sec. VII,
conclusions and possible future directions are drawn.
II. N ETWORK ARCHITECTURE
A simple multilayer perceptron (MLP) does not handle well
temporal sequences at its input/output, since it is tailored to
model a function that statically transforms input data into a
desired output. This limits its applicability in cases where the
inputs are part of a sequence whose ordering conveys some
intercorrelation among them and, most important, among their
corresponding outputs. One way to deal with these correlations
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is using the long short-term memory [3] (LSTM), a special
kind of RNN. The standard LSTM has two main parts: a
function that at each time step t maps the input x(t) 2 RD
and the previous state h(t 1) into the current state h(t) 2 RH ;
and another that maps the current state into the output z (t) 2
RK+1 . The LSTM also includes a cell state c, responsible for
propagating the information through the time steps with minor
modifications. Mathematically:
a = W x x(t) + W h h(t
i = (ai ),
c(t) = f

f = (af ),
c(t

1)

+i

1)

+ b = [ai ; af ; ao ; ag ],

o = (ao ),
g,

h(t) = o

(1)

g = tanh(ag ), (2)
tanh(c(t) ),

(3)

where W x 2 R4H⇥D and W h 2 R4H⇥4H contain the
weight gates; b is the bias; i 2 RH , f 2 RH , o 2 RH ,
and g 2 RH are the input, forget, output, and input block
gates, respectively; (·) is the sigmoid function; both (·) and
the hyperbolic tangent are applied element-wise; and is an
element-wise product.
Recurrent networks only correlate samples up to time step t,
i.e., rely only on past information. In speech recognition, due
to the co-articulation effect and even linguistics, the correct
prediction of the current label (e.g. character, word, phoneme)
may rely also on the next labels. Bidirectional RNNs (BRNNs)
address that issue [9] by combining two RNNs, one moving
forward and another backward through time. The output at
each time step is the concatenation of their hidden states:
(t)

(t)

~ ;h
~ ] + bz ,
z (t) = W Thz [h

(4)

~ (t) and h
~(t) are
where W hz 2 RK+1⇥2H , bz 2 R2H , and h
the forward and backward hidden state variables, respectively.
In supervised training, where inputs x and desired outputs
y are available, one must define a scalar loss function L evaluated over mini-batches of a training set S to quantify the error
between network predictions ŷ and desired outputs. These
errors are backpropagated through the network to recursively
compute the gradients of the loss function w.r.t. each network
parameter. Due to the nonlinearity of the model, a gradientbased (e.g. SGD [10], and Adam [11]) method is preferred to
update the parameters. The iteration of gradient calculation and
parameters update constitutes the training procedure. Training
stops when there is no improvement over a validation dataset
the network has not been trained on, which aids the adjustment
of non-trainable parameters (e.g. number of hidden units H,
learning rate) so as to ensure generalization. The resulting
model is evaluated over the unseen inputs of a test set.
III. C ONNECTIONIST T EMPORAL C LASSIFICATION
The label sequence of an utterance X = (x(1) , . . . ,x(T ) )
is denoted as l = (l1 , . . . ,lU ), with blank label ? indexed
as 0. Therefore, lu is an integer ranging from 1 to K. The
length of l is constrained to be no greater than the length
of the utterance, i.e., U  T . CTC [3] aims at maximizing
log P(l|X), the log-likelihood of the label sequence given the
inputs, by optimizing the model parameters.
P
(t)
The last layer is softmax: ŷ (t) = exp(z (t) )/ k ezk , where
exponentiation is taken element-wise and the K + 1 elements

in z (t) correspond to each possible label (including ?). At
each frame t, the network outputs a vector ŷ (t) whose k-th
(t)
element yk is the posterior probability of label k.
If the output probabilities at each time step are assumed to
QT
(t)
be independent given X, then P(p|X) = t=1 ŷpt , where
p = (p1 , . . . , pT ) is the CTC path, a sequence of labels
at frame level that differs from l for allowing blank label
occurrences and repeated non-blank labels. Distinct CTC paths
may correspond to the same label sequence, e.g., both “A
A?BC?” and “?AAB?CC” are mapped to “ABC”. Considering the set ofPCTC paths for l as (l), the likelihood
of l is P(l|X) = p2 (l) P(p|X). The CTC is able to use
unsegmented data exactly for possibly mapping different paths
into the same label sequence, which allows the network to
predict the labels without knowing precisely when they occur.
Unfortunately, summing over all CTC paths is computationally impractical. A solution is to compactly represent the
possible CTC paths as a trellis. To allow blanks in CTC paths,
the blank label is added at the beginning and the end of l, as
well as between each two original labels in l. The resulting
augmented label sequence is input to a forward-backward
algorithm [12] for efficient likelihood evaluation.
The CTC loss function is the colog probability of correctly
labeling all training examples in training set S:
Y
L(S) = log
P(l|X).
(5)
(X,l)2S

The loss L(S) is differentiable w.r.t. the network parameters
and can be used by a gradient-based optimization method to
find their best values. In the next section, the composed dataset
from which the training set was extracted is described.

IV. B RAZILIAN P ORTUGUESE S PEECH DATASET
Building and end-to-end Portuguese speech recognition system using deep learning requires a large dataset, not readily
available for free. For this reason, the Brazilian Portuguese
speech dataset (BRSD) for long vocabulary continuous speech
recognition (LVCSR) was built by combining 4 datasets from
different origins, 3 of them freely distributed.
A) Sid dataset – Kindly provided by Dr. Sidney dos Santos
for research purposes, it contains recordings by 72 speakers
(20 women) from 17 to 59 years old with filed place of
birth, age, genre, education, and occupation. Recorded at 22.05
kHz in non-controlled environment, its 5,777 utterances were
transcribed at word level without time alignment. Contents
span from spoken digits, single words, complex sequences,
spelling of name and local of birth to phonetic covering
and semantically unpredictable sentences. Some excerpts were
discarded due to a systematic transcription error found.
B) Voxforge [13] dataset – Its intent is distributing transcribed speech audio under general public license to aid the
development of acoustic models. Everyone can record and
(anonymously or not) send specific utterances, which makes
for the most heterogeneous corpus. Its Brazilian Portuguese
section contains recordings by at least 111 speakers, not
always with genre/age information, at varied sample rates from
16 kHz to 44.1 kHz, many with low signal-to-noise ratio
(SNR). Its 4,130 utterances were transcribed at word level.
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Fig. 1: Some statistics of BRSD.
TABLE I: Train, valid and test split of BRSD. “M/F” =
male/female, “LL” = label length, “TD” = total duration.
Dataset
Train
Valid
Test

Speakers (M/F)
390 (150/29)
21 (14/7)
14 (11/3)

Utterances (unique)
11,702 (3,437)
420 (420)
280 (280)

LL (min/max)
2/149
36/95
39/87

TABLE II: Commercial systems on BRSD (02/15/2016).
System
Google API
IBM Watson
Microsoft Bing Speech

TD (hours)
13.01
0.55
0.35

C) LapsBM1.4 [14] dataset – The Fala Brasil group of
Federal University of Pará uses this corpus to evaluate LVCSR
systems in PT-BR. It contains recordings of 20 unique utterances by each of 35 speakers (10 women), totaling 700 excerpts, at 22.05 kHz sample rate without environment control.
D) CSLU: Spoltech Brazilian Portuguese dataset version
1.0 [15] – Distributed by Linguistic Data Consortium (LDC)
under catalog number LDC2006S16, the corpus includes
recordings by 477 speakers from several regions in Brazil in
either reading speech (for phonetic coverage) or (spontaneous)
responses to questions. Of its 8,080 utterances recorded at
44.1 kHz sample rate in non-controlled environment, 2,540
have been transcribed at word level alignment, and 5,479 at
phoneme level with time alignment. As pointed in [16], some
audio recordings have lacking or erroneous transcriptions.
Three distinct sets must be defined: train, validation, and
test. Since the LapsBM has been created to evaluate LVCSR
systems, it is the natural choice to provide the test set.
On the other hand, a composition of Sid, VoxForge and
CSLU datasets provides a sufficiently rich train set. However,
randomly separating part of the train set for validation could
bias the results, since one has no control over repeated
speakers/utterances. Due to its particular organization (unique
utterances per speaker), the LapsBM dataset provided the best
solution: it was randomly partitioned into a validation set with
21 speakers (7 women) and a test set with the remaining 14.
All datasets were pruned of samples with no/wrong transcription, too short recordings, and other defects that could
produce misleading results. All audio files were resampled at
16 kHz. Recording lengths concentrate around 3 s but can
reach 25 s, as seen in Fig. 1a. The number of utterances per
speaker is shown in Fig. 1b; the highest peak refers to the
anonymous contributions in the VoxForge dataset. In Figs. 1c
and 1d, one sees the relation unique/total utterances and the
utterance duration distribution per sub-dataset, respectively. A
summary of the dataset partitions is shown in Tab. I.
In Tab. II, the test set of BRSD was evaluated against the
three major commercial systems with public API. Google API

LER
10.25%
11.38%
14.77%

WER
27.83%
35.61%
40.84%

has the best performance on both label error rate (LER) and
word error rate (WER) [17]. The LER span is 4.5%, while the
WER span is 13.0%—indicating that using a proper language
model can make a huge difference in real ASR systems.
The most important datasets employed in the ASR literature
are the 5.4-h TIMIT [18], the 73-h Wall Street Journal [19],
[20](WSJ), and the 300-h Switchboard [21], all in English.
For its non-controlled environmental conditions, multiplicity
of acquiring hardware, and distinct speaker dialects, the 14-h
BRSD is far more stringent than TIMIT and (in spite of its
moderate length) even WSJ. On the other hand, Switchboard
contains conversational speech, not found in BRSD.
V. P ROPOSED MODEL
The proposed architecture consists of a BLSTM layer with
H (determined in Sec. VI-B) hidden units, followed by a
softmax layer and by the CTC loss function [22].
The input was preprocessed in window frames of 25 ms
and hops of 10 ms. From a bank of 40 log-filters in mel-scale,
12 MFCCs and the log energy were computed; concatenated
with their first and second differences (i.e. delta / double delta
coefficients), they form a vector of 39 features.
The model outputs probabilities of character emission instead of phonemes. Thus, the label set is {a, . . . ,z,space, ?},
where “space” delimits word boundaries. The target sequences
in the dataset were simplified to rely only on this reduced
label set, i.e. punctuation, hyphens, and stress marks were
removed/mapped to standard labels (e.g. á!a, ç!c). Finally,
the output sequence was provided by a greedy decoder [3] for
a fast evaluation in the train and validation sets. For the test
set, a width-400 beam search decoder [8] was employed.
The recurrent weights were initialized with orthogonal matrices sampled from a normal distribution [23], which helps
to alleviate the vanishing gradient problem [24] over long
time steps. The non-recurrent weights were initialized from
a uniform distribution using Xavier method [25], default in
deep learning architectures. Also, the forget gate bias was set
to one, which improves the LSTM performance [26].
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TABLE IV: Dropout-based regularizers: LER (dropout rate).

1.0
Sid
CSLU
VoxForge
Combined

LER

0.8
0.6

H
128
1024

validation set
dropout
var dropout
42.07% (20%)
40.70% (10%)
35.16% (20%)

dropout
38.43%

test set
var dropout
37.64%
32.66

0.4
0.2
20

40

60

80

100

Epoch

Fig. 2: Performance⇥train set (dashed=train, solid=validation).
TABLE III: Model performance versus network capacity.
H
128
256
512
1024

# parameters
179k
620k
2.3M
8.8M

validation
43.17%
41.50%
39.68%
38.63%

test
39.67%
39.34%
37.28%
36.08%

The training was carried out with Adam [11] and learning
rate of 10 3 (carefully chosen), unless stated otherwise over
30 epochs (due to time constraints), with a batch size of
32. A weight decay [1] of 10 4 was applied to all network
parameters as a default regularizer. Dropout and variational
dropout regularizers were also investigated (in Sec. VI-C).
VI. E XPERIMENTS AND A NALYSIS
In this section, we report three experiments: ‘1’ investigates
whether the BRSD ensemble can generalize better than its
subsets; ‘2’ searches for the best value of the number of hidden
units H; ‘3’ investigates the use of more advanced regularization methods as complements to weight decay. Finally, the
overall network’s transcription results are analyzed.

in convolutional neural networks [28], [29]. Applying dropout
to RNN, however, is not straightforward [30]. Proposed by Gal
et al. [31], variational dropout is a new mathematical approach
developed to this end. While previous methods only applied
dropout to the non-recurrent weights, Gal et al. also exploited
their application to the recurrent weights.
Tab. IV shows the results of dropout and variational dropout
with H = 128 hidden units. For H = 1024, only the
results with variational dropout are available due to memory
restrictions—traditional dropout calculates a different mask for
each time step, consuming a lot of memory. Using dropout has
its advantages, reducing absolute LER in 3% of when enabled.
Variational dropout outperformed dropout in all setups.
D. Complete model
After several design choices, the best model has a BLSTM
with H = 1024 hidden units and employs as regularizers
variational dropout with dropout probability of 20% and
weight decay of 10 4 . It was trained for more than 30 epochs
until it overfitted. The best validation result occurred in epoch
41, with an LER of 34.15%, while in the test set an LER of
31.53% was found. The difference between the rates is due to
the beam search decoder applied to the test set. These results
are close to that obtained by Graves et al. [7] with almost the
same number of parameters, but roughly 17% higher when
compared to commercial systems (Tab. II), which are far more
complex and take advantage of lexicon and language models.

A. Experiment 1
The effects of using the overall train set or each of its subsets were compared in a network with H = 128 hidden units.
Fig. 2 shows train/validation evolution for each case. One sees
that each subset exhibits a large bias between validation and
training values—indicating ill generalization. Yet the entire
dataset yields the best validation behavior and the lowest bias
w.r.t training; moreover, training LER does not lower towards
zero, suggesting that the model capacity should be increased.

B. Experiment 2
The model capacity was expanded by increasing the number
of hidden units. From Tab. III, one clearly infers that more
hidden units are advantageous: the label error rate (LER) drops
from 43.17% to 38.62% in the validation set as the number
of units increases from 128 to 1024. Their number was not
further increased due to computational power limitations.
C. Experiment 3
Dropout [27] is an efficient method for preventing overfitting and regularizing the network, and it has been widely used

E. Transcription analysis
Some errors that occur in the transcription seem phonetically justifiable, as pointed in [7]. In Tab. V (a), the network
changed “flexa” (Lucia’s mid name) into “flecha” (arrow),
which have the same sound. This misspelling might have
occurred because the character sequence “cha” has a higher
number of occurrences in the training set than “xa”.
The network also made some “mistakes” for transcribing
some speakers’ peculiarities, depicted in Tab. V (b). While
the ground truth is “tem se” the network outputs “ten ci”,
which sounds equal. It seems that the network transcribed the
sentence the way it was spoken.
At first sight, the rationales behind network mistakes in
Tab.V (a) and (b), both associated to phonetically equivalent
sounds, may seem contradictory. Nonetheless, the sequence
“nci”, ignoring the space character, has a higher occurrence
rate than “mse” in Portuguese, which can facilitate this wrong
transcription. One way to overcome the language’s multiplicity
is increasing the training set, thus allowing the network to
internally learn how to spell correctly.
Finally, an interesting fact is demonstrated in Tab. V (c).
The model changed one letter in the word “explicacoes”
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TABLE V: Examples of network mispellings – T = ground
truth sequence, M = sequence transcribed by the best model.
a
b
c

T
M
T
M
T
M

esta instalado na casa do avo de lucia flexa de lima
esta estalado na casa do arode duscia flecha dima
tem se uma receita mensal de trezentos e quarenta mil dolares
ten ci uma receira mensalbe trezentos e quarenta mil bolarte
ele podia dar explicacoes praticas para sua preferencia por faroestes
ele putiadar esplicacoes cratifos para soubre ferencia por faraeste

(explanation), replacing “x” by “s”. This substitution could be
explained due to regional dialects. People from Rio de Janeiro,
for example, pronounce the “x” in “explicacoes” like “sh” as
in /leash/, while people from other regions tend to pronounce
it as a sibilant “s” as in /juice/. Indeed, listening to the dataset
recordings, one can notice that the majority of the speakers
are not from Rio de Janeiro, which explains the behavior of
the network. All in all, misspellings, like in Tab. V (b) and (c),
could be easily corrected with the use of a language model.
VII. C ONCLUSIONS AND FUTURE WORKS
After enough training of the best model, an LER of 34.15%
was achieved in the validation set. In the test set, the sequences
were decoded by a beam search decoder with a beam width
of 400 and no language model, achieving an LER of 31.53%,
which is comparable to the results of Graves et al. [7] and
Maas et al. [8]; however, much improvement is needed to
achieve results similar to those of commercial systems.
Stacking more layers is crucial to improve model’s accuracy,
as shown in [32]; unfortunately, this path could not be taken
due to insufficient computational power. Using a language
model is an essential tool for any reliable ASR system, and
none has been applied yet. Further investigation of stacking
layers and different language models (e.g. RNN-based [33],
WFST [34]) are the next steps in this work.
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Máquinas de Aprendizado Extremo para
Classificação Online de Eventos no detector ATLAS
Marton S. dos Santos, Edmar E. P. de Souza, Eduardo F. Simas Filho, Paulo C. M. A. Farias, Werner S. Freund,
e José M. de Seixas

Resumo— O ATLAS é um dos detectores do LHC (Large
Hadron Collider), e está localizado no CERN (Organização Européia para a pesquisa Nuclear). Para adequada caracterização
das partı́culas é preciso realizar uma precisa medição do perfil de
deposição de energia à medida que ocorrem interações com o detector. No ATLAS os calorı́metros são responsáveis por realizar a
estimação da energia das partı́culas e, neste sentido, utilizam mais
de 100.000 sensores. Um dos discriminadores para a detecção
online de elétrons utilizados no ATLAS é o Neural Ringer, no qual
o perfil de deposição de energia é utilizado como entrada para um
classificador neural tipo perceptron de múltiplas camadas. Este
trabalho propõe o uso de Máquinas de Aprendizado Extremo
(ELM) em substituição às redes do tipo perceptron multilayer
no Neural Ringer. Os resultados obtidos de uma base de dados
simulados apontam para uma significativa redução do tempo de
treinamento, com desempenho de classificação semelhante.
Palavras-Chave— ELM, Redes Neurais, Processamento de
Sinais, Detector ATLAS.
Abstract— ATLAS is one of the LHC (Large Hadron Collider)
detectors, and is located at the European Organization for
Nuclear Research (CERN). For proper characterization of the
particles an accurate measurement of the energy deposition
profile is required as interactions with the detector occur. In
ATLAS, the calorimeters are responsible for estimating the
energy of the particles and, in this sense, they use more than
100,000 sensors. One of the discriminators for the online detection
of electrons used in ATLAS is the Neural Ringer, in which
the energy deposition profile is used as input to a multi-layer
perceptron neural classifier. This work proposes the use of
Extreme Learning Machines (ELM) in substitution of perceptron
neural networks in Neural Ringer. The results obtained from a
simulated database point to a significant reduction in training
time, maintaining similar classification performance.

Para tanto, o LHC, conta com alguns detectores de
partı́culas como ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), ALICE
(A Large Ion Collider Experiment ), CMS (Compact Muon
Solenoid) e LHCb (Large Hadron Collider beauty). O túnel do
acelerador tem cerca de 27 km de comprimento com colisões
ocorrendo a taxa de até 40×106 vezes por segundo [1].
O ATLAS é um detector de propósito geral, ver Figura 1, ou
seja, possui capacidade de detectar diversos tipos de partı́culas.
Para isso, foi projetado no formato cilı́ndrico e conta com
os seguintes sub-detectores: detector de traços (identifica a
trajetória das partı́culas carregadas eletricamente); calorı́metro
(medidor de energia altamente segmentado); e a câmara de
múons (projetado especificamente para a detecção de múons).
Como resultado dessa estrutura altamente segmentada e da alta
taxa de colisões, é produzida uma taxa de dados da ordem
de 60 TB/s, o que requer a detecção (ou trigger) online das
assinaturas de interesse.

Keywords— ELM, Neural Network , Signal Processing, ATLAS
detector.

I. I NTRODUÇ ÃO
A compreensão a respeito da constituição fundamental da
matéria obteve evolução significativa nos últimos anos devido
a comprovações, resultantes de experimentos de fı́sica de
altas energias. O Grande Colisor de Hadrons (Large Hadron
Collider - LHC) [1] é o maior acelerador de partı́culas em
operação atualmente situado no CERN (Organização Européia
para a pesquisa Nuclear)[2]. O objetivo do LHC é analisar a
estrutura fundamental da matéria, investigar as propriedades
das partı́culas fundamentais propostas no Modelo Padrão [3]
e também buscar por fenômenos desconhecidos.
Marton S. dos Santos¸ Edmar E. P. de Souza Eduardo F. de Simas Filho,
Paulo C. M. A. Farias, PPGEE-UFBA, Salvador-Ba, Brasil, Werner S. Freund
e José M. de Seixas: Laboratório de Processamento de Sinais - COPPE/Poli,
UFRJ, RJ Brasil, E-mail: mssandes@gmail.com,

Fig. 1: Diagrama do Detector ATLAS, com destaque para seus
sub-detectores. Fonte: [2].
O sistema de seleção ou filtragem online (trigger) do ATLAS [4] é responsável pela seleção dos eventos interessantes
para o experimento e, também pela redução do ruı́do de fundo
(assinaturas não relevantes) produzido nas colisões. Conforme
mostrado na Figura 2, o sistema de trigger do ATLAS é
composto por três estágios sequenciais de seleção.
O primeiro nı́vel de trigger (Level 1 ou L1), tem disponı́vel
uma janela de tempo de até 2,5 µs para tomada de decisão e
utiliza informações dos calorı́metros e das câmaras de múons
para reduzir a taxa inicial de eventos para 75 kHz. O L1
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é desenvolvido em hardware dedicado e tem a importante
função de determinar as regiões onde mais provavelmente
ocorreram eventos relevantes, ou como são denominadas:
Regiões de Interesse (Regions of Interest - RoIs).
A partir dos sinais coletados nas RoIs, o nı́vel 2 (L2) utiliza
toda a granularidade do detector, com objetivo de reduzir ainda
mais a taxa de eventos para 1 kHz. A partir do L2, inclusive, a
implementação passa a ser por software e a tomada de decisão
deve levar no máximo 40 ms.
O último estágio de filtragem online, o Filtro de Eventos
(Event Filter - EF), tem como função refinar ainda mais a
decisão realizada no L2. O EF possui um tempo de tomada de
decisão de até 4 s, e reduzir a taxa de eventos para no máximo
300 Hz. As assinaturas aprovadas no EF são armazenados em
mı́dia permanente para as posteriores análises offline.

Seção II são apresentados as técnicas de processamento de
sinais utilizadas. As principais caracterı́sticas do discriminador
Neural Ringer são abordadas na Seção III. A Seção IV
apresenta a metodologia utilizada. Os resultados obtidos com
a base de dados são discutidos na Seção V. As conclusões são
apresentadas na Seção VI.
II. T ÉCNICAS U TILIZADAS
Nesta Seção são apresentados os principais aspectos das
técnicas de processamento de sinais utilizadas neste trabalho.
A. Redes Neurais Artificiais
Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos matemáticos
paralelos e distribuı́dos, compostos por unidades de processamento simples (chamadas de neurônios artificiais) que calculam determinadas funções matemáticas (normalmente nãolineares) [8]. Um neurônio é uma unidade de processamento de
informação que é fundamental às operações de uma RNA [7].
A saı́da do neurônio j da camada l de uma RNA pode ser
expressa conforme mostrado na Equação 1:
N
X

ωlij xi + blj
vlj = ϕ

(1)

i=1

onde ϕ(·) é a função de ativação, ωlij são os pesos dos
neurônios , blj o bias (ou tendência), e xi as entradas.
Sistemas baseados em RNA vêm sendo utilizados com
sucesso em diferentes aplicações como o suporte à decisão
em inspeções não-destrutivas [9], diagnóstico biomédico [10]
e seleção online de eventos em detector de partı́culas [5].
B. Máquinas de aprendizado extremo

Fig. 2: Esquema do trigger online do ATLAS. Fonte: [5].
Os elétrons são partı́culas importantes para o ATLAS pois
estão envolvidos em fenômenos de rara ocorrência (Ex. Bóson
de Higgs) [6]. A identificação de elétrons, é realizada em meio
a uma elevada taxa de ruı́do de fundo, basicamente composto
de partı́culas hadrônicas, conhecidas como jatos.
Para aumentar a eficiência na identificação de elétrons
no ATLAS foi proposto um sistema de classificação (Neural Ringer) [4], que organiza a região de interesse em
anéis concêntricos de deposição de energia por camada do
calorı́metro, conforme ilustrado na Figura 3. A energia medida
nos sensores de cada anel é somada, e essa informação é
utilizada para alimentar um sistema de classificação baseado
numa rede neural artificial tipo perceptron de múltiplas camadas (multi-layer perceptron - MLP) [7].
Um problema associado ao Neural Ringer é o elevado
tempo de treinamento do sistema, que precisa ser repetido
para as diferentes configurações de operação do detector. Este
trabalho propõe a utilização de uma máquina de aprendizado
extremo (Extreme Learning Machine - ELM) em substituição
ao classificador MLP no discriminador Neural Ringer. As
redes ELM apresentam estrutura semelhante à de uma rede
MLP, porém seu tempo de treinamento é menor.
O trabalho está organizado conforme descrito a seguir. Na

As máquinas de aprendizado extremo (ELM) foram propostas inicialmente em [11]. Utilizando uma estrutura semelhante à de uma rede neural MLP com uma única camada oculta
(Single Layer Feedfoward Network - SLFN), o treinamento da
ELM assume que é possı́vel gerar aleatoriamente os pesos da
camada de entrada e determinar analiticamente os melhores
pesos para a camada oculta. Deste modo, o tempo de treinamento de uma ELM é consideravelmente reduzido, pois não
existe um procedimento iterativo de retro-propagação de erro
para o ajuste dos pesos do modelo.
Para um conjunto de M pares entrada-saı́da (xi , yi ) com
xi ∈ Rd1 e yi ∈ Rd2 , a saı́da de uma SLFN com N neurônios
na camada oculta é modelada pela Equação 2.

yj =

N
X

βi ϕ(wi xj + bi ), j ∈ [1, M ]

(2)

i=1

sendo ϕ a função de ativação, wi e bi os pesos e o bias da
camada de entrada, respectivamente, e βi os pesos da camada
de saı́da. E reescrevendo a Equação 2, Hβ = Y, sendo,
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A solução baseia-se em determinar a matriz inversa generalizada de Moore-Penrose de H, definida como H† =
(HT H)−1 HT , o que resulta em β = H† Y.
A ELM vem sendo utilizada em diferentes aplicações como,
por exemplo, em [12], com o objetivo de desenvolver uma
ferramenta que auxiliasse na extração de caracterı́sticas de
imagens de ressonância magnética no diagnóstico de mal
de Alzheimer, em [13] e em [14] como aplicação robusta
contra outliers classificadores, em [15] sua convergência foi
(ELMRank) avalida para generalização e montagem de rank
em 2 duas bases de dados, uma para indentificação de filmes,
piadas e livros não lidos, e na análise de QSAR (Quantitative
Structure-Activity Relationship) e inibidores da enzima DHFR
(dihydrofolate reductase) para detecção de doenças. Em [16]
uma estrutura com duas camadas ocultas chamada TELM
(two-hidden-layer ELM) foi avaliada e comparada em três
problemas, regressão, classificação e numa base de dados
MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology database), e observaram que a TELM torna-se interessante
para problemas complexos de regressão e classificação e
na presença de recursos computacionais de armazenamento
limitados. Foi demonstrado que uma ELM, assim como uma
rede MLP é um aproximador universal [11]. Entretanto, em
alguns casos a ELM requer um número maior de neurônios
na camada oculta para resolver, com desempenho equivalente,
o mesmo problema.

Fig. 3: Representação dos anéis do calorı́metro nas RoIs.
Fonte: [2].

O desenvolvimento de classificadores neurais utilizado
pelo Neural Ringer demanda tempo de treinamento e de
inicialização de um número significativo de redes neurais
para cada colisão registrada. Pode-se citar o número de redes
necessário à obtenção dos resultados apresentados neste trabalho, 80.000 (16 regiões, 50 sorteios e 100 inicializações).
Outro fator a se considerar, são as atualizações periódicas
que o detector passa, o que pode modificar as condições de
operação e nı́veis de energia utilizados nas colisões. Observando esse contexto, a ELM pode ser utilizada como uma
alternativa no processo de obtenção de redes com desempenho
equivalente, porém com tempo de treinamento reduzido [11].

III. D ETECÇ ÃO online DE E L ÉTRONS NO ATLAS

IV. M ETODOLOGIA

No ATLAS, o Trigger de alto nı́vel (HLT na sigla em inglês)
é constituı́do pelos nı́veis L2 e EF. No nı́vel 2 de trigger
(L2), a informação chega das RoIs de forma a utilizar toda a
granularidade do detector para que se reduza a taxa de eventos
para 1 kHz. O tempo máximo de tomada de decisão não deve
ultrapassar 40 ms.
Um sistema de detecção de elétrons alternativo que poderia
substituir o seletor padrão operante no L2 do detector é o
Neural Ringer, que realiza um pré-processamento topológico
da informação de cada camada do calorı́metro, localizando
a posição com maior concentração energética na camada
formando “anéis”, ver Figura 3, rodeando o ponto indicado.
São gerados, então, 100 anéis para cada RoI previamente
indicada pelo L1 nas diferentes camadas do calorı́metro, a
saber, PS = 08, E1 = 64, E2 = 08, E3 = 08, H0 = 04, H1 =
04, H2 = 04 [5].
Depois que os sinais são agrupados em anéis, esta resultante é normalizada em relação à energia total dos anéis.
A caracterı́stica resultante alimenta um classificador baseado
em redes neurais artificiais (RNA) feedforward que apresenta
duas camadas com um neurônio na saı́da. O Neural Ringer
demonstrou ı́ndices melhores do que o sistema de detecção
padrão do ATLAS pois reduz a quantidade de informação a ser
analisada no sistema de calorimetria devido ao agrupamento de
várias células para cada informação, o que reduz o equivalente
de 1000 células de uma RoI, para 100 anéis. O anelador
mantém também a interpretação fı́sica do processo; pois as
relações de profundidade longitudinal e espalhamento lateral
do chuveiro de partı́culas se mantém.

Duas técnicas foram utilizadas, redes neurais em avanço
de camada única (Feedfoward) utilizando como função de
ativação, a função tanh. Os algoritmos foram comparados num
PC com processador i7-4770 @ 3,40 GHz de 4 núcleos fı́sicos
e 2 lógicos por core, RAM com 11,6 GiB e HD com 1,8 TiB.
Nas redes MLP, foram utilizadas bibliotecas, já para avaliar
a ELM, foi desenvolvido um algoritmo, em MATLAB, com
base na teoria da técnica e nos trabalhos de [11], [15].
Nos treinos das redes com ELM e MLP foi utilizada a base
de dados simulados por meio da técnica Monte Carlo. Nesta
base, os dados estão organizados em 16 regiões, ver Tabela I,
sendo 4 intervalos para o nı́vel de energia transversa (ET ) e
4 intervalos para a posição no interior do detector (η). Esse
fato, leva em consideração as diferenças ao longo da estrutura
complexa do detector, como por exemplo as regiões por onde
os cabos para fornecimento de energia para os mais de 100.000
sensores passam.
Os 04 valores para ET e η, foram representados como,
ET ∈ {0, 1, 2, 3} e η ∈ {0, 1, 2, 3} respectivamente.
TABELA I: Segmentação base de dados simulados MC2014.
ET [GeV]

[20, 30]

[30, 40]

[40, 50]

[50, 20.000]

η

[0.0, 0.8]

[0.8, 1.37]

[1.37, 1.54]

[1.54, 2.5]

O treinamento das redes foi realizado pelo método de
validação cruzada [17]. Nesse método a base de dados foi
subdividida em 10 subconjuntos, sendo 60% para treino e
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Melhores redes
MC14: ELM (Preta) MLP (Verm)

40% para teste. Das possibilidades de subconjuntos disjuntos,
sorteados 50 subconjuntos e para cada um 100 treinamentos
realizados, totalizando 5000 redes para cada região.
Para avaliação de desempenho do discriminador foram
utilizados a curva ROC (TreesS, 2001) e o maior ı́ndice SP
obtido em cada treino, conforme definido na Equação 4. Sendo
o maior ı́ndice SP o resultado da menor taxa de falhas para a
maior taxa de acertos da rede.

95

90

85

(Efe + Efj ) p
× Efe × Efj
2

SP %

s
SP =

100

(4)

80

onde Efe = P D e Efj = 1 − F R são as eficiências
obtidas, respectivamente, para elétrons e jatos (sendo PD a
probabilidade de detecção de elétrons e FR probabilidade de
classificar um jato hadrônico incorretamente).
V. R ESULTADOS
As redes utilizando MLP com algoritmo de otimização
RPROP (Resilient back-Propagation) foram treinadas variando
o número de neurônios de 1 a 20. Para a ELM, o número de
neurônios foi avaliado de 5 em 5 até 50. Nas 16 regiões da
base de dados para as redes MLP foram treinadas 80 mil redes,
utilizando o número de neurônios da camada oculta utilizado
pela colaboração ATLAS, e 800 mil para ELM, visto que essa
não é aplicada e o número que alcançasse desempenho similar
ou superior era desconhecido. Na Tabela II são exibidos os
números de neurônios utilizados em cada rede especialista que
resultou em máximo SP.
TABELA II: Número de neurônios na camada oculta para
melhores ı́ndices SP em cada região nas técnicas ELM e MLP.
(ET ,η)

(0,0)

(0,1)

(0,2)

(0,3)

(1,0)

(1,1)

(1,2)

nNeuM LP

7

16

7

14

7

20

11

(1,3)
17

nNeuELM

40

45

35

40

35

50

50

30

(ET ,η)

(2,0)

(2,1)

(2,2)

(2,3)

(3,0)

(3,1)

(3,2)

(3,3)

nNeuM LP

14

11

9

20

20

7

17

16

nNeuELM

40

45

30

45

45

40

40

50

Na Figura 4, são exibidos os melhores resultados obtidos
de ı́ndice SP para cada região nas técnicas, MLPverm e
ELMpreta , nota-se, que a distribuição dos ensaios da ELM, em
alguns casos resultaram em maior espalhamento entre o sorteio
de melhor SP e o sorteio de menor SP, quando comparados
com os resultados das redes MLP. Porém, apesar disso o
desempenho obtido pela ELM em cada região foi similar ao
obtido pelas redes MLP.
Nas Figura 5 e Figura 6, as curvas ROC para os melhores
ı́ndices SP obtido em cada região. Nas 16 regiões (ET ,η).
Nota-se que o desempenho da ELM foi bastante similar ao do
MLP, obtendo melhor resultado nas regiões (1,0), (1,1), (1,2),
(2,1), (2,2), (2,3), (3,0), (3,1), (3,2) e (3,3).
A seguir, Tabela III são exibidos os tempos de treinamento
utilizados nos melhores resultados exibidos da Figura 4 para
cada região, nas técnicas ELM e MLP. Em todas as regiões é
possı́vel observar que a ELM é treinada em menor tempo, de
2 a 20 vezes mais rápido, quando comparada com o tempo
de treinamento das redes MLP. Mesmo utilizando número
de neurônios na camada oculta superior, em algumas regiões
quase 6 vezes, o tempo utilizado para a ELM ainda foi inferior.
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Regiões deEnergia (Et η)

Fig. 4: Boxplot ELM × MLP para cada região.

VI. C ONCLUS ÕES
A eficiência da detecção online de eventos de interesse é
muito importante para a adequada operação de experimentos
de fı́sica de altas energias. Para o ATLAS, um dos detectores
do LHC, a identificação de elétrons é fundamental para
possibilitar o estudo dos fenômenos fı́sicos de interesse. Um
dos discriminadores atualmente utilizados para a detecção de
elétrons no ATLAS, o Neural Ringer, utiliza uma rede neural
MLP alimentada por informações do sistema de calorimetria.
Uma das limitações do Neural Ringer está relacionada com
o longo tempo de treinamento decorrente da utilização de
grandes bases de dados simulados e experimentais. Neste
trabalho é proposta a utilização de máquinas de aprendizado
extremo para substituir as redes MLP no Neural Ringer. Os
resultados obtidos indicam que é possı́vel reduzir o tempo de
treinamento (pelo menos em 2 vezes) e manter desempenho
de discriminação equivalente.
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(0,0)

(0,1)
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(0,3)

(1,0)

(1,1)

(1,2)

(1,3)

tELM
tM LP
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2,240 ±0,154

0,110 ±0,009
4,890 ±0,210

0,020 ±0,007
0,410 ±0,064

1,188 ±0,090
7,610 ±0,221

0,280 ±0,027
5,760 ±0,178

0,230 ±0,016
12,230 ±0,796

0,359 ±0,055
1,230 ±0,148

1,844 ±0,135
15,030 ±0,485

Região

(2,0)

(2,1)

(2,2)

(2,3)

(3,0)
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(3,3)

tELM
tM LP

1,750 ±0,195
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1,125 ±0,112
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0,380 ±0,018
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Algoritmos Genéticos Aplicados para Otimização dos
Parâmetros de um Reconhecedor Automático de Fala
Ênio dos Santos Silva e Alberto Luiz Wiggers
Resumo— O estado-da-arte em sistemas de reconhecimento automático de fala (automatic speech recognition
- ASR) envolve decodificadores complexos, constituı́dos
por um grande número de parâmetros configuráveis que
influenciam essencialmente na velocidade e no desempenho desses sistemas. Tais parâmetros são geralmente
configurados manualmente através do conhecimento e
da experiência de um especialista. Especificamente, para
a obtenção de um desempenho ótimo é necessário um
profundo conhecimento sobre cada parâmetro do decodificador e da relação de compromisso entre a taxa de
precisão de acerto das palavras reconhecidas (accuracy
word rate - AWR) e o fator de tempo empregado para o
reconhecimento (real time factor - RTF). Nesse contexto,
visando uma solução alternativa à configuração manual,
este trabalho de pesquisa apresenta uma estratégia para
a configuração automática dos parâmetros do decodificador Julius, usado como engine em um sistema de ASR.
Particularmente, a estratégia adotada utiliza algoritmos
genéticos para a obtenção de uma configuração ótima
através da avaliação de uma função custo que relaciona
AWR e RTF. Os resultados dos desempenhos de AWR
e RTF são apresentados e comprovam a eficácia da
estratégia adotada.
Palavras-Chave— Algoritmos genéticos, decodificador
Julius, reconhecimento automático de fala, otimização
de parâmetros.
Abstract— State-of-the-art automatic speech recognition (ASR) systems are comprised of complex decoders
that have a large number of parameters that allow
tuning for performance and speed. These parameters
are often optimized manually, based on past experience
and specialist knowledge. Specifically, to reach optimal
performance, deep understanding of each decoder parameter is necessary, as well as an understanding about
the tradeoff between accuracy word rate (AWR) and
real time factor (RTF). In order to find the optimal
decoding parameters without an manual tuning, this
paper presents a strategy that automatically tunes the
Julius decoder parameters, used as engine in an ASR
system. Particularly, the proposed strategy uses genetic
algorithms to reach an optimal tune by evaluation of a
cost function involving AWR and RTF. The obtained
results of AWR and RTF are presented confirming the
effectiveness of the proposed strategy.
Keywords— Genetic algorithms, Julius decoder, automatic speech recognition, parameters optimization.

I. Introdução
Atualmente, os sistemas de reconhecimento automático
de fala (automatic speech recognition - ASR) vêm ganhando
um importante destaque e se tornando cada vez mais presentes em nosso cotidiano [1]–[3]. O sucesso das aplicações
envolvendo sistemas de ASR é fortemente dependente da
precisão e da velocidade do reconhecedor. Nesse contexto,
após a etapa de treinamento dos modelos acústicos (MA)
e modelos de linguagem (ML), do ASR (que geralmente
é realizada via processamento off-line [4]), a etapa de
Ênio dos Santos Silva e Alberto Luiz Wiggers, LABICON – Laboratório de Instrumentação e Controle, Engenharia de Controle e
Automação, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Chapecó, SC,
Brasil, e-mails: enio.silva@ifsc.edu.br; albertolww@yahoo.com.br.

decodificação, responsável pela busca da melhor sequência
de palavras que represente o sinal de entrada, estabelece
uma relação de compromisso entre desempenho, no sentido
de taxa de precisão de acerto das palavras reconhecidas
(accuracy word rate - AWR), e velocidade, medida pelo
fator de tempo empregado para o reconhecimento (real time
factor - RTF) [1].
Em [5], o desempenho da AWR é comparado em função
do RTF para diferentes sistemas de ASR. Já em [6], sugerese que tais medidas de performance variam em função
dos modelos treinados e do conjunto de dados (corpora)
utilizados no treinamento desses modelos. Em [7] e [8] é
investigada a influência dos parâmetros, de treinamento e de
decodificação (teste), nos desempenhos gerais dos sistemas
de ASR.
Particularmente, a configuração manual de um sistema
de ASR é uma tarefa difı́cil e necessita de um profundo
conhecimento dos parâmetros envolvidos, assim como de
uma expertise em relação a generalidade dos corpora de
fala e de linguagem usados para o treinamento dos modelos
[5]. Nesse contexto, a partir de um conhecimento a priori,
a configuração manual dos parâmetros do decodificador
é geralmente determinada sobre um ponto de operação
conhecido [9]. No entanto, tais parâmetros diferem entre
os decodificadores. Além disso, a dependência dos modelos
e dos corpora implica que os resultados ótimos dos sistemas
possam ser encontrados através de diferentes (múltiplas)
configurações [5], [6].
Para contornar essa dificuldade, em [7], [8] e [9] são
propostas estratégias de configurações automáticas dos
parâmetros de um decodificador. Nos referidos trabalhos, a
configuração é realizada através de algoritmos de otimização
de múltiplas variáveis, empregando técnicas de otimização
lineares, não lineares, estocásticas e estratégias evolutivas.
O estado-da-arte em sistemas de ASR dispõe de diversos
engines que podem ser usados na etapa de decodificação [1].
Dentre esses engines destaca-se o decodificador Julius [10],
[11], totalmente disponı́vel em código aberto e apresentando
alto desempenho para reconhecimento em tempo real.
Portanto, visando uma solução alternativa à configuração
manual, este trabalho de pesquisa apresenta uma estratégia
para a otimização automática dos parâmetros do decodificador Julius, usado como engine no sistema de ASR aqui
desenvolvido. Particularmente, a estratégia adotada utiliza
algoritmos genéticos (AG) [12], [13] e avalia uma função
custo que relaciona AWR e RTF. A estratégia usando AG
é contrastada com a estratégia de configuração manual.
O corpora de fala TIMIT [14] é usado para a análise de
desempenho do sistema. Dessa forma, resultados de AWR
e RTF são avaliados e comprovam a eficácia da estratégia
adotada.
II. Sistema de ASR
Um sistema tı́pico de ASR é composto por dois principais
blocos de processamento, o front-end e o back-end. Na etapa
de front-end, o sinal de entrada é recebido e o processo
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de extração das matrizes de observação O, contendo informações codificadas da fala, é efetuado. Na etapa de backend, é realizada a decodificação das matrizes de observação
O e processada a “busca” das informações linguı́sticas,
por exemplo, fonemas e/ou palavras, contidas no sinal de
fala [2]. Particularmente, o bloco referente ao back-end é
composto pelos blocos de dicionário fonético, MA, ML e
pelo decodificador, conforme ilustrado na Figura 1.

de algoritmos aproximados que permitam a restrição
dos espaços de busca durante os cálculos;
• Parâmetros de decodificação: Dependem do algoritmo de decodificação usado. Tais parâmetros podem
apresentar diversas configurações e, assim, resultarem
em diferentes nı́veis de desempenho.
Os fatores supracitados são fortemente interdependentes
e, portanto, uma mudança de um fator pode exigir uma mudança de outros fatores para produzir novamente um ponto
ótimo de operação. Especialmente, os fatores referentes aos
modelos e aos parâmetros do algoritmo de decodificação têm
alta correlação, resultando em diferentes pontos ótimos de
operação para diferentes configurações [6], [9].
B. O Decodificador Julius

Fig. 1.

Diagrama de blocos de um sistema de ASR.

Conceitualmente, o decodificador visa encontrar a sentença τ ∗ que maximize a probabilidade a posteriori dada
por
p(O|τ )p(τ )
(1)
τ ∗ = arg max p(τ |O) = arg max
p(O)
τ
τ
onde p(O|τ ) representa a verossimilhança acústica (likelihood ) entre a matriz de observação O e as palavras da
sentença τ . Essa verossimilhança é determinada por um
MA previamente treinado [2], [4]. Já p(τ ) representa a
probabilidade da sentença τ ocorrer dado o histórico de
palavras já reconhecidas (e.g. N-grama). Essa probabilidade
é determinada pelo ML também previamente treinado [4].
Visto que p(O) não depende de τ , (1) é equivalente a
τ ∗ = arg max p(O|τ )p(τ ).

(2)

τ

O Julius [10], [11] é um decodificador de alto desempenho para reconhecimento de fala. Apresenta estratégia
de decodificação em “duas passadas”, isto é, a decodificação
é feita em dois estágios conhecidos como avanço (forward ) e retorno (backward ) [15]. Nessa estratégia realiza-se
primeiramente uma busca sı́ncrona, no sentido do tempo,
que visa facilitar uma segunda busca em sentido contrário,
mais complexa e que requer maior esforço computacional.
Esse método tem geralmente o efeito de acelerar a busca
da passada de retorno, dado que o número de hipóteses a
serem exploradas é bastante reduzido pela busca no sentido
de avanço [15]. No primeiro passo (forward ), é utilizado o
algoritmo de busca baseada na largura efetiva de quadros
sı́ncronos (frame synchronous beam search) com um modelo
de linguagem bi-grama. No segundo passo, é utilizado um
modelo de linguagem N-grama (onde N > 2), em geral
utiliza-se um tri-grama, onde a busca é realizada no sentido
inverso (backward ) através do algoritmo de busca baseada
em decodificação de pilhas (stack decoding search) [15]. A
Figura 2 apresenta a estrutura interna do decodificador
Julius.

Geralmente, os sistemas de ASR usam estruturas de
dados, tais como árvores lexicais hierárquicas, quebrando
sentenças em palavras e palavras em unidades básicas como
fones ou trifones [1]. O mapeamento das palavras para as
unidades básicas e vice-versa é realizado através de um
dicionário fonético [15].
A. Decodificação do Sinal de Fala
Resumidamente, após o treinamento dos modelos, o ASR
na fase de reconhecimento usa o front-end para converter o
sinal de entrada em matrizes discriminativas de observação
O e o back-end para estimar a sequência de palavras (e/ou
fonemas) τ mais compatı́vel à matriz O, isto é, estimar a
sentença τ ∗ que maximiza a likelihood (vide Equação (2)).
No entanto, o tempo necessário para a realização da “busca”
pela melhor sequência de palavras τ depende de diversos
fatores. Dentre eles, os seguintes fatores se destacam.
• Plataforma: Depende da velocidade e da quantidade
de memória do processador. Esse fator pode ser aprimorado usando hardwares mais recentes, hardwares
dedicados ou usando paralelismo de processadores;
• Modelos: Dependem do tamanho do dicionário e da
estratégia de treinamento dos ML e MA. Tais fatores
influenciam na AWR e no RTF do sistema de ASR;
• Algoritmo de decodificação: Depende da eficiência
nos cálculos das probabilidades p(τ |O) e p(τ ). Esse
fator pode ser melhorado através de implementações

Fig. 2.

Diagrama da estrutura interna do decodificador Julius.

Especificamente, para o reconhecimento de palavras
conectadas, os MAs geralmente baseados em modelos escondidos de Markov (hidden Markov models - HMM) (representando fonemas ou trifones) são concatenados e, assim, formam as palavras. Tais palavras também são concatenadas e
resultam na formação das frases. Em geral, tem-se uma rede
formada por um grande conjunto de HMMs conectados [4],
[15]. As probabilidades de transições, entre os estados de
um HMM e transições entre as palavras, são determinadas
respectivamente pelo MA e ML. Então, o espaço de solução
da melhor sequência de palavras que represente o sinal de
fala de entrada é expandido de maneira similar a uma árvore
de treliças, onde a cada nó são encontradas novas possibili-
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dades de sequências de palavras, isto é, novos caminhos [10],
[11].
A cada nó da treliça, as probabilidades de cada caminho
(τ , hipóteses) são calculadas através das probabilidades
de transições aij e de emissões bj (O) dos estados de um
HMM [1], [4]. A partir de um nó, quando existem múltiplos
caminhos a serem seguidos (τ1 , τ2 , ..., τn ), uma cópia da
treliça é realizada e todos os caminhos são explorados em
paralelo. Conforme as transições na treliça, as probabilidades de transição entre estados aij e as probabilidades de
emissão dos estados bj (O) (no sentido da likelihood ) são
incrementadas e associadas a uma pontuação [2], [15]. Para
evitar a busca por todos os caminhos possı́veis, o número de
nós é limitado e, assim, no final de cada passo, os N melhores
caminhos (τ com maiores probabilidades likelihood ) são
mantidos. Esse processo é denominado de pruning, sendo
realizado a cada passo com o objetivo de eliminar os caminhos (hipóteses) que apresentem pontuações abaixo de um
limiar previamente definido. No Julius, tal limiar é definido
pelos parâmetros B, BS, B2 e SB (apresentados na Seção IVB). Mais detalhes sobre o processo de decodificação podem
ser vistos em [10], [11].
III. Otimização via Algoritmo Genético - AG
Os AGs podem ser descritos como métodos numéricos de
otimização baseados nos processos naturais de evolução e recombinação genética. Esses algoritmos simulam a evolução
de uma espécie efetuando processos naturais de sobrevivência e reprodução das populações, de acordo com a adaptação dos indivı́duos ao longo das gerações. Nesse contexto,
as primeiras descrições sobre adaptação vêm da biologia,
especialmente da teoria de seleção natural de Charles Darwin. Particularmente, o termo adaptação designa qualquer
processo pelo qual uma estrutura seja modificada progressivamente para obter melhores desempenhos no seu ambiente
[12], [13]. Em resumo, os principais termos associados aos
AGs são descritos como segue:
• Gerações. Quantidade de iterações executadas;
• População. Conjunto de indivı́duos (cromossomos);
• Indivı́duo (Cromossomo). Cadeia de genes. Representa uma solução do problema;
• Gene. Unidade básica do indivı́duo (cromossomo).
Representa uma variável do problema;
• Operações genéticas. Operações realizadas em cada
indivı́duo (cromossomo);
• Espaço de busca. Conjunto de soluções possı́veis;
• Função custo. Nota da aptidão (desempenho) de cada
indivı́duo (cromossomo) na população.
Nesse processo de evolução genética, na tentativa de
identificar uma solução ótima, os cromossomos mais aptos
são selecionados a cada geração para se unirem uns aos
outros e assim gerarem seus descendentes. Então, o conjunto
resultante dos cromossomos (os descendentes) substituem
a geração anterior, sendo possı́vel que cromossomos (pais)
especialmente aptos produzam relativamente mais descendentes e que certos cromossomos (membros de uma geração)
sobrevivam (ou sejam clonados) para as próximas gerações.
Para a avaliação do processo evolutivo, é necessário uma
métrica pela qual a aptidão de um cromossomo possa ser
determinada objetivamente. Tal métrica é aqui denominada
como função custo.
O processo de otimização por AG é constituı́do principalmente pelas etapas de geração da população, da avali-

ação dos indivı́duos, do processo de seleção e da execução
de operadores genéticos que modificam os indivı́duos de
uma população. Especificamente, os operadores genéticos
são definidos como cruzamento e mutação. Na operação
genética de cruzamento, genes de diferentes cromossomos
são cruzados (permutados) enquanto que na operação de
mutação, genes isolados são modificados aleatoriamente
de acordo com os seus correspondentes espaços de busca
(possı́veis valores a serem assumidos para cada gene).
IV. Implementação da Estratégia de Otimização
Neste trabalho de pesquisa, a fim de encontrar uma
solução ótima para o problema da configuração dos
parâmetros do decodificar Julius, uma estratégia usando
AG foi implementada. O AG é configurado para realizar
40 gerações, contendo, em cada geração, uma população de
8 indivı́duos. Inicialmente, a população é criada de maneira
aleatória, sem qualquer conhecimento a priori. Em seguida,
todos os indivı́duos da população são testados e avaliados
conforme a função custo (detalhes na Seção IV-C).
Na primeira geração, todos os indivı́duos são considerados
aptos e assim selecionados para a etapa de geração de uma
nova população, efetuada através de operações genéticas.
Especificamente, no processo de operação genética seis indivı́duos são sorteados para a operação de cruzamento (entre
pares) e dois indivı́duos são designados para a operação
de mutação, na qual a quantidade de genes mutados e a
definição dos novos valores, são definidos aleatoriamente
de acordo com uma distribuição uniforme. Sugere-se aqui
que a seleção dos pares de indivı́duos para o processo de
cruzamento também é realizada por distribuição uniforme,
descartando a probabilidade de indivı́duos mais aptos gerarem mais descendentes. Tal procedimento foi adotado com
o objetivo de manter a diversidade da população ao longo
das gerações, visto que, se mantivéssemos a descendência sendo proporcional à aptidão de cada indivı́duo, um
grande número de cópias de um pequeno número de bons
indivı́duos poderia ser realizada, diminuindo a diversidade
da população e podendo ocasionar em uma convergência
prematura do algoritmo para uma solução não desejada. A
Figura 3 ilustra a estratégia do AG para a configuração
automática dos parâmetros do decodificar Julius.
A. Estratégia de Seleção Elitista
Especialmente em problemas de otimização, um procedimento frequentemente empregado é o elitismo. Neste
procedimento, os melhores indivı́duos de uma geração são
preservados, isto é, suas cópias (clones) são passadas diretamente para a geração seguinte, garantindo que esses
indivı́duos não sejam destruı́dos nas etapas de cruzamento
e mutação.
Após a avaliação da segunda geração, é iniciado o processo de seleção elitista dos dois melhores indivı́duos de
todas as gerações. Tal procedimento garante a permanência dos dois melhores indivı́duos ao longo das gerações.
Na literatura, o modelo de seleção elitista normalmente é
acompanhado de outros métodos de seleção [13]. Aqui, a
seleção elitista é seguida pelo método de seleção por ordenação linear, selecionando apenas os seis melhores melhores
da geração corrente para comporem (juntamente com os
dois melhores de todas as gerações) o conjunto dos oito
indivı́duos mais aptos. Tais indivı́duos sofrem as operações
genéticas supracitadas, de cruzamento e mutação, para que
uma nova população seja criada.
O quadro a seguir apresenta o algoritmo implementado.

420
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Fig. 3.

Estratégia do AG para a configuração automática dos parâmetros do decodificar Julius.

•

Algoritmo Gen é tico Implementado
Gera a popula ç a
~ o inicial
Gera 8 indiv ı́ duos aleatoriamente
Atribui uma nota de aptid ~
a o aos
indiv ı́ duos
Repete ( evolu ç a
~ o das gera ç o
~ es )
Seleciona os 2 melhores indiv ı́ duos
dentre todas as gera ç ~
o es
Seleciona os 6 melhores indiv ı́ duos
da ú ltima gera ç ~
ao
Recebe os 8 indiv ı́ duos selecionados
Sorteia 6 indiv ı́ duos para o
cruzamento
Envia os outros 2 indiv ı́ duos
para a muta ç a
~o
Gera a nova popula ç a
~ o via
opera ç ~
o es gen é ticas
Avalia a nova popula ç ~
ao
Atribui uma nota de aptid ~
a o aos
novos indiv ı́ duos
Continua at é a quadrag é sima gera ç ~
ao
Fim

•

•

•

N. Define o número de sentenças candidatas para
a avaliação final da máxima likelihood 1 . Diretamente
proporcional ao RTF. A relação com AWR depende da
qualidade do MA. Variação de 1 a 7.
LOOKUPRANGE (LK). Define o número de
quadros antes e depois nos quais são realizadas a
expansão de palavras. Diretamente proporcional ao
RTF. A relação com a AWR depende da qualidade do
MA e ML. Variação de 2 a 10.
S. Número máximo de hipóteses que podem ser
armezenadas durante o processo de busca. Diretamente
proporcional a AWR e RTF. Aqui, assumiu-se o valor
padrão de 500.
M. Número de hipóteses expandidas necessárias para
interromper o processo de busca. Diretamente proporcional a AWR e RTF. No entanto, é geralmente
utilizado como fator de segurança para evitar falhas
nas buscas. Aqui, assumiu-se o valor padrão de 2000.

C. Função Custo Adotada

B. Definição do Espaço de Busca
Após a definição sobre quais parâmetros serão considerados como genes de um indivı́duo, deve-se estimar uma escala
de abrangência que tais parâmetros possam assumir. Tal escala é denominada de espaço de soluções ou espaço de busca,
devendo abranger inúmeras possibilidades de respostas e
preferencialmente conter possı́veis soluções ótimas. A seguir,
são apresentados os principais parâmetros do decodificador
Julius considerados neste trabalho, assim como o espaço de
busca de cada parâmetro.
• TMIX. Seleção de misturas de gaussianas para a
aceleração do cálculo da likelihhod p(O|τ ) no MA.
Diretamente proporcional a AWR e RTF. Variação de
2 a 8.
a
• IWCD1 BEST (IB). Para a 1 passada, aproxima o
MA trifone cross-word pelo valor médio das N melhores
likelihood de trifones interword de mesmo contexto. A
relação com AWR e RT depende da qualidade do MA.
Variação de 2 a 8.
• LMP e LMP2. Atribui o peso do ML e a penalidade
de inserção de palavras na 1a e 2a passada, respectivamente. A relação com AWR e RT depende da qualidade
do ML. Variação de 5 a 25 para o peso do ML; e de 5
a 20 para a penalidade de inserção de palavras.
• B, BS, B2 e SB. Conforme discutido na Seção IIB, tais parâmetros definem os números de nós e o
limiar de corte (pontuação) das treliças dos HMMs
na 1a e 2a passada. Sendo B e B2 associados ao
número de nós; e BS e SB associados ao limiar de corte
da 1a e 2a passada respectivamente. São diretamente
proporcionais a AWR e RTF. B varia de 500 a 5000,
BS de 20 a 500, B2 de 50 a 1000 e SB de 60 a 80.

Neste artigo, os valores de AWR e RTF são considerados
para a formulação da função de aptidão
η = AWR −α × RTF ∀ α = 2, 5%.
(3)
Sendo RTF calculado pela divisão entre o tempo utilizado
pelo sistema, para o reconhecimento de todas as frases
testadas, e a duração real das frases.
O valor de AWR é obtido conforme a Equação (4)
R−I
× 100%,
(4)
T
onde T é o número total de palavras da sentença testada,
R é o número de palavras reconhecidas corretamente e I o
número de palavras inseridas além de T.
Ressalta-se que o parâmetro α foi definido como 2,5%
para representar uma perda de 2,5% em η para cada
acréscimo de 1 em RTF.
AWR =

V. Resultados e Análise de Desempenho
Para os testes do sistema de ASR, foi adotado o corpora
TIMIT [14], do qual foram utilizadas 4400 sentenças para
treinamento (≈ 3, 75 horas) e 1680 para teste (≈ 1, 5 horas).
No frontend, foram usados sinais de fala amostrados a 16
kHz convertidos para 38 coeficientes cepstrais em escala Mel
mais a energia de cada quadro de 20 ms (vide [2]).
Para o treinamento do MA, a ferramenta HMM toolkit
(HTK) [4] foi adotada. Os MAs foram gerados com base
em HMMs contı́nuos de 5 estados com topologia esquerdadireita, constituı́dos por modelos dependentes do contexto
(trifones cross-word ) computados a partir de 47 monofones,
de acordo com as etapas descritas em [2] e [4]. A partir
de todas as frases presentes no corpora de treinamento
1 No Julius, devido as aproximações, não é estritamente garantido
que o candidato com a máxima likelihood seja o primeiro.
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e usando a ferramenta MITLM [2], estimou-se um ML
trigrama com a técnica de suavização de Kneser-Ney [1].
Após o treinamento do MA e ML, o sistema de ASR foi
testado com o decodificador Julius usando duas estratégias
de configuração. Inicialmente, uma configuração manual foi
realizada com base no conhecimento a priori dos autores.
Em seguida, uma nova configuração, sem qualquer conhecimento a priori, foi realizada conforme a estratégia de
otimização usando AG descrita na Seção IV, os resultados
são apresentados na Figura 4.
Na Figura 4(a), a função de aptidão (função custo η)
é avaliada, apresentando os envelopes superior e inferior,
o valor médio e a variância ao longo das gerações. Notase, da Figura 4(a), que a aptidão máxima da população
é crescente até a convergência para uma solução ótima. A
Figura 4(b) apesenta as curvas de desempenho de AWR e
RTF, considerando os melhores indivı́duos de cada geração.
Dessa figura, observa-se que a partir da 10a geração é
possı́vel encontrar valores satisfatórios de AWR e RTF. Já
a Figura 4(c) apresenta a distribuição de AWR e RTF para
todos os indivı́duos do processo, com destaque especial para
os melhores indivı́duos de cada geração. Finalmente, na
Figura 4(d) é ilustrada a concentração dos resultados em
torno dos valores de pico das gerações.
Função custo

100
80

Desempenho
Otimização manual
Otimização via AG

AWR(%)
82,38
85,96

RTF
1,8563
1,0670

LK
2
LK
9

η
77,739
83,292

VI. Conclusões e Comentários Finais
Neste trabalho de pesquisa, uma estratégia de otimização
dos parâmetros do decodificar Julius foi apresentada. Essa
estratégia implementou um AG eficiente capaz de encontrar
uma configuração ótima que satisfez o desempenho do
sistema de ASR tanto no sentido de AWR quanto no sentido
de RTF, tornando o sistema veloz e preciso. Tal estratégia
foi contrastada com a otimização manual e obteve como
resultado uma ganho no desempenho, apresentando um
aprimoramento de 3,58% na AWR e uma redução de 42,52%
no RTF. Os resultados das avaliações objetivas apresentados
na Figura 4 e na Tabela I ratificam tais afirmações e
confirmam a eficácia da estratégia implementada.
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Env. superior
Env. inferior
Valor médio

20

1

5

10

15

20

Gerações
Geracoes
(a)

25

30

35

40

86

1.3

84

1.2
1.1

82
1

RTF

AWR (%)

TABELA I
Comparação Entre Estratégias de Configuração
Parâmetros otimizados manualmente
TMIX IB LMP
B
BS
LMP2 B2
SB
N
8
3
22 10
3000 200
22 10
350 300
3
Parâmetros otimizados via AG
TMIX IB LMP
B
BS
LMP2 B2
SB
N
4
5
22 13
4250 340
24 12
850 420
5

60

0

80
0.9
78

AWR

0.8

RTF
76
10

20

0.7
40

30

Gerações
Geracoes
(b)

100
80

AWR

Tabela I apresenta os indivı́duos selecionados e os seus
correspondentes desempenhos nos sistemas de ASR para as
duas diferentes estratégias de configuração.
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(c)
1
0.8
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0
70
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AWR

85

90

(d)

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

RTF

Fig. 4. Curvas de desempenho do AG: (a) Função custo; (b) AWR e
RTF; (c) Distribuição de AWR vs. RTF; (d) Valores de pico.

Especificamente, o melhor indivı́duo, a partir da 34a
geração, apresenta uma nota de aptidão igual a 83,29%,
atribuı́da por uma AWR de 85,96% e um RTF de 1,067, ou
seja, a solução encontrada pelo AG resultou em um sistema
rápido e preciso. Já o desempenho do sistema de ASR
usando a configuração manual resultou em um desempenho
inferior, com uma menor AWR e em um maior RTF. A

422
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Increasing Isolated Word Recognition Performance
by Training Models with Reverberant Audio
Fernanda de Souza Ferreira and Tiago Fernandes Tavares

Abstract— Isolated Word Recognition (IWR) can be used
in different applications, including home automation and car
device control. These applications often take place in reverberant
environments. Reverberation causes spectral distortion, harming IWR performance. We propose a multi-condition training
method that uses both reverberant and non-reverberant audio
to improve its generalization capabilities. Reverberant audio
is obtained by applying digital sound effects to the training
dataset. We used the proposed method to train an existing,
baseline IWR system. Results show increased reverberation
robustness in various conditions. Therefore, the proposed method
poses an important contribution to voice control applications in
reverberant environments.
Keywords— Isolated Word Recognition, Reverberation, MultiCondition Training.

I. I NTRODUCTION
Automatic Speech Recognition (ASR) has been employed
in various applications, such as car device control [1] and
smart homes [2], with the aim of providing comfort, security
and accessibility to people. These places are reverberant,
that is, sound waves reflect on their boundaries and inner
objects. These reflections are summed with the original sound
wave producing the reverberation, which decreases speech
intelligibility and harms the ASR performance.
Previous researchers have dealt with the improvement of
ASR performance in reverberant environments. Some researchers used the dereverberation technique based on spectral
subtraction. This technique enhances the speech signal minimizing the acoustic effects before the training stage [3], which
it is totally opposite to the technique used in our work. Some
researchers have employed multi-condition training technique
combined with some methods as CMLLR (Constrained Maximum Likelihood Linear Regression), which helps to reduce the
error rate of words [4]. Also, others researchers have employed
multi-condition training combined with a similar method as
MAP (Maximum a Posteriori), which minimizes unwanted
effects caused by background noise [5]. At first, our work
just employed the multi-condition training technique using a
controlled dataset, seeking similar results.
Multi-condition training uses two types of dataset to train
the recognition system: a clean dataset (i.e., data without
distortions or effects) and a processed datasets (i.e., data with
added reverberation or noise). This shown training process
improves generalization capabilities in non-ideal (noisy and
reverberant) environments.
School of Electrical and Computer Engineering, University of Campinas
(UNICAMP), Campinas-SP, Brazil, E-mails: ferreif1@dca.fee.unicamp.br,
tavares@dca.fee.unicamp.br. This work was supported by CNPq and FAPESP.

We propose an analysis of multi-condition training in an environment in which reverberation levels are strictly controlled.
For such, we employed an artificial reverberation algorithm
and built a dataset with various levels of reverberation. This
allowed analyzing the impacts of multi-condition training in
several reverberation conditions.
Our IWR system is based on modeling words using Hidden
Markov Models (HMMs) [6]. It represents each word from
the vocabulary as an isolated HMM. Their hidden states
correspond to utterances, while their observations correspond
to frame-wise Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)
extracted from audio signals.
The multi-condition training impacts yield results that are
slightly lower than those yielded by the best condition scenarios. This means that multi-condition training is able to produce
low error rates in diverse conditions, but these error rates are
higher than those produced by training solely for the specific
test conditions. Nevertheless, multi-condition training reduces
the performance difference between the best and worse testing
conditions, thus the resulting classifier is more stable than
those trained in single conditions.
The remainder of this work is organized as follows. Section
II presents the method used in this work. Section III shows
the evaluation process and the experimental results. Section
IV presents conclusive remarks.
II. M ETHOD
The classifier employed in this work uses a distinct HMM
to model each word in the vocabulary, as shown in Figure 1. In
these models, states roughly represent utterances, hence emissions correspond to output probabilities, which are calculated
by observed audio features over time frames given the models.
Each model is optimized to recognize a specific word using the
Baum-Welch algorithm. In the prediction stage, the classifier
yields the label corresponding to the model with the greatest
likelihood related to an observation sequence, as calculated
using the Viterbi algorithm.
Each word-related HMM used 12 states, which are able
to model different utterances found in the vocabulary. Our
model uses Gaussian emissions with a diagonal covariance
matrix, thus restricting the number of free parameters and
consequently reducing the computational complexity. These
emissions are related to a generative model for frame-wise
MFCCs, which are calculated as follows.
First, the audio signal is divided into 20ms frames, with
a 10ms overlap. These frames are multiplied by a Hanning
window. Then, we calculate the Discrete Fourier Transform
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Fig. 1.

Block diagram for the IWR system.

(DFT) of each frame. Last, for each absolute value of the DFT,
we used 20 triangular bandpass filters to obtain the log energy.
These filters are spaced in Mel-frequency, which is related to
the common logarithmic frequency. Then the filters outputs
have them DCT (Discrete Cosine Transform) calculated, which
packs the energies into 30 coefficients for each frame.
The dataset employed in this work aimed at simulating
a reverberant environment. For this reason, it comprised
recordings of 10 different words spoken in Portuguese. Each
word was recorded 120 times by both men and women of
different ages, using their own mobile phone microphones. The
usage of diverse mobile devices aimed at simulating a noncontrolled, real-life application. After recording, each audio
track containing a spoken word was subjected to controlled
artificial reverberation using the Freeverb algorithm [7]. This
process yielded 11 sets with different reverberation levels
(from 0 to 100%, with a 10% step). They were labeled R0
to R100, according to their reverberation levels. They were
always used symmetrically, that is, if a recording was used
for training, then none of its variations would be used for
testing. The evaluation method and the results are presented
in the next section.

Using preliminary tests, we chose to use R0, R10, R30 and
R70 in our experiments. Training with R0 is a baseline because
it refers to a non-reverberant environment. R10 is a set that
contains just a small amount of reverberation. R30 is a set
whose training yielded best results cross all test reverberation
levels. Last, R70 was used because training with R30 presents
a significant performance decay close to 70% reverberation.
The first test used sets R0 and R10 to highlight the effect
of using a small amount of reverberation in multi-condition
training. As shown in Figure 2, training with R0 implies in
a fast performance decay that accompanies the reverberation
increase in the test set. Also, training with R10 implies in
a weak performance in a non-reverberant environment. Last,
the average F1-score when using multi-condition training
(R0+R10) is close to the maximum score obtained when using
each set individually, therefore both weaknesses are mitigated.
A similar behavior was observed when using R0 and R30 to
build a multi-condition training set. As shown in Figure 3, the
performance decays for high reverberation (in training with
R0) and no reverberation (in training with R30) are mitigated,
at the expense of a lower average F1-score.
Seeking for a better performance, a multi-condition training
set with R0 and R70 was used the same way as observed on the
previous figures. As shown in Figure 4, when the reverberation
levels increase the performance decays gradually in training
with R0 and in an opposite way it also happens to R70. As
a result of this multi-condition training, it was observed that
the performance remains more stable than the previous cases.
In the last case, there are all multi-condition trainings as
explained previously and the a new training set which contains
R0+R30+R70. In the Figure 5, this new training set is more
stable than R0+R10 and R0+R30, but it isn’t so stable than
R0+R70. However, R0+R30+R70 has a better performance
than R0+R70.

This experiment used a train-test evaluation based on a
stratified 10-fold cross validation protocol. In each fold, the
number of true positives (TP), false positives (FP) and false
negatives (FN) for each label (i.e., each word) was calculated.
They were used for the estimation of the Recall and Precision,
as shown in Expressions 1 and 2.
Recall =
Precision =

TP
T P +F N .
TP
T P +F P

Train with R0+R10

F-score [%]

60
50
40
30

(2)

20

The F1-score, as shown in Expression 3, was calculated for
each fold. The average F1-score across all folds was reported
and used as performance measure.
×Precision
(3)
F 1 = 2 Recall
Recall+Precision .
Our tests aimed at showing the effects of multi-condition
training in the word recognition system. Thus, we performed
two types of protocols. The first type consisted of using data
from one single reverberation level for training. The second
type involved using data with two or more reverberation levels
for training.

Train with R10

70

(1)
.

Train with R0

80

III. E VALUATION AND R ESULTS

Fig. 2.

0

20

40
60
Reverberation levels [%]

80

100

Classifier performance trained with R0, R10 and R0+R10 datasets.

In both figures 2, 3 and 4, it is possible to observe that
multi-condition training yields results with a lower decay when
the test set reverberation is increased. This indicates that the
training schema yields more stable models than using singlecondition training. On the other hand, the best results obtained
in multi-condition training are consistently worse than the best
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Train with R0

80

Train with R30

Train with R0+R30

The second measure is the sum of all average F1-Scores across
different reverberation levels of the test set (ΣF ). A higher
value for this parameter indicates a higher general performance
related to the training set.

70

F-score [%]

60

Train set
R0
R10
R30
R70
R0+R10
R0+R30
R0+R70
R0+R30+R70

50
40
30
20

0

20

40
60
Reverberation levels [%]

80

100

∆F 1
0.54
0.34
0.32
0.56
0.34
0.24
0.09
0.11

ΣF 1
3.82
6.13
6.84
6.77
6.01
6.45
6.51
6.86

TABLE I
D IFFERENCE BETWEEN THE maxima AND minima OF AVERAGE AND SUM
F1- SCORE .

Fig. 3.

Classifier performance trained with R0, R30 and R0+R30 dataset.

80

Train with R0

Train with R70

Train with R0+R70

Table I shows that training using two datasets consistently
yields models that are more stable (that is, obtained a lower
∆F ) that the models obtained by single-condition training.
This is an important aspect, because it allows the construction
of IWR systems whose behavior is more predictable. However,
ΣF in multi-condition training settings do not surpass the
best ΣF in the corresponding single-condition settings. This
indicates a limitation of the classification algorithm.
Interestingly, Table I shows that training using R0+R70
yields a model that is clearly more stable than others
sets(∆F = 0.09). However, training using R0+R30+R70
presents a comparable stability (∆F = 0.11), but a slightly
higher ΣF . Figure 4 shows that good results for training with
R0 are obtained in testing setting where training with R70
yields bad results, and vice-versa.
These results show that multi-condition training sets must
be chosen among those that generate good results in different
conditions. This allows maximizing the resulting system’s
robustness.
Next section presents conclusive remarks.
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Fig. 4.
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Classifier performance trained with R0, R70 and R0+R70 dataset.

75
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Train with R0+R30

Train with R0+R70
Train with R0+R30+R70
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F-score [%]

65
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IV. C ONCLUSIONS

55

In this work, we evaluated the impact of multi-condition
training in the performance of an IWR system in reverberant
environment. We used a controlled environment with several
reverberation levels that allowed analyzing the IWR in several
conditions. Results have shown that this kind of training allows
the recognition system’s performance to become more stable
across different reverberation settings.
Multi-condition training has decreased the system’s performance difference between the best and worst case scenarios.
However, the performance related to a multi-condition trained
system is always slightly worse than the maximum performance related to single-condition training in each condition.
This indicates that there is a trade-off between the system’s
performance in specific environments and the system performance’s stability across multiple conditions.
In future work, we plan on adding speech enhancement to a
pre-processing stage and increasing the size dataset , therefore
potentially improving our classification results.

50
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Fig. 5. Classifier performance trained with R0+R10, R0+R30, R0+R70 and
R0+R30+R70 dataset.

results obtained in single-condition training. This highlights a
trade-off between the model stability and its results.
This trade-off was analyzed using two measures, as shown
in Table I. The first one is the difference between the maximum
and minimum average F1-Scores for each training set (∆F ).
Lower values for this parameter indicate more stable models.
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Inteligibilidade Objetiva de Sinais com
Reverberação e com Uso de Diferentes Máscaras
Acústicas
R. Alcântara, R. Coelho e B. S. Masiero

Resumo— Este artigo apresenta um estudo do efeito da
reverberação acústica na inteligibilidade de sinais de voz. A
avaliação inclui o uso das máscaras ideais clássicas IdBM e
reverberante e a máscara não-ideal cega BRM. Três medidas
objetivas fwSegSNR, CSII e STOI, além da medida de qualidade SegSNR são consideradas nos experimentos. Os resultados
mostram que a reverberação impacta a inteligibilidade do sinal
de voz e que as máscaras acústicas são capazes de melhorar
a inteligibilidade degradada. Além disso, é demonstrado que
uso da máscara BRM incrementou a inteligibilidade dos sinais
reverberados nos diferentes cenários.
Palavras-Chave— Máscara
acústica,
inteligibilidade,
desreverberação.
Abstract— This article presents a study of the effect of acoustic
reverberation on speech intelligibility. This evaluation includes
the use of the classics ideal binary masks IdBM and IRM
and the blind non-ideal mask BRM. Three objective measures
fwSegSNR, CSII, and STOI in addition to the quality measure
SegSNR are considered in the experiments. The results show that
reverberation impacts speech intelligibility and that binary masks
are capable of improving the degraded intelligibility. Moreover,
it is demonstrated that BRM increased the intelligibility of
reverberated signals in different scenarios.
Keywords— Binary mask, intelligibility, dereverberation.

I. I NTRODUÇ ÃO
O efeito da reverberação é causado pelas múltiplas reflexões
que ocorrem com uma onda sonora em superfı́cies e objetos
antes desta ser captada por um microfone ou um ouvinte.
No dia-a-dia, este efeito é mais facilmente notado em locais
fechados como salas de aula, auditórios, igrejas ou teatros.
Em sinais de voz, a reverberação tem impacto negativo na
sua qualidade e inteligibilidade [1], afetando principalmente
idosos e usuários de implantes cocleares. Esta degradação tem
diversas consequências indesejáveis, como o agravamento do
desempenho escolar [2], além de fazer cair as taxas de acerto
de sistemas de reconhecimento de palavras e de locutor [3].
A literatura apresenta diferentes técnicas para
desreverberação de sinais de voz. Entre elas, estão algoritmos
que utilizam filtragem inversa [4] e arranjos de microfones
para estimar a RIR (Room Impulse Response) da sala [5].
Geralmente, os métodos propostos são avaliados segundo
R. Alcântara, mestrando no Programa de Pós-graduação da Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC), UNICAMP; R. Coelho*, Laboratório de Processamento de Sinais Acústicos (lasp.ime.eb.br), Instituto Militar
de Engenharia (IME), Rio de Janeiro, Brasil; B. S. Masiero, Departamento
de Comunicações, UNICAMP. E-mails: {raoni@decom.fee.unicamp.br,
coelho@ime.eb.br, masiero@unicamp.br}. *Este trabalho foi parcialmente
financiado pelo CNPq/307866/2015-7.

o critério da qualidade de áudio do sinal resultante do
processamento.
As máscaras acústicas [6] são soluções baseadas em seleção
de canal e foram inicialmente propostas para aprimorar a
inteligibilidade de sinais de voz corrompidos por interferências
ou ruı́dos acústicos. Isto é realizado através de uma divisão do sinal corrompido em quadros tempo-frequência e
na exclusão dos quadros que forem considerados dominantes
pela interferência. A IBM (Ideal Binary Mask) é considerada
pela literatura como um limite superior do desempenho das
máscaras acústicas. Nela, são utilizadas informações a priori
para se preservar os quadros em que a SRR (Signal-toReverberation Ratio) está acima de um limiar predeterminado
e excluir os demais. O uso de máscaras acústicas em situações
de reverberação se demonstrou eficiente em melhorar a inteligibilidade dos sinais de voz. A IRM (Ideal Reverberant
Mask) apresentou ganhos de até 72% em testes subjetivos de
inteligibilidade realizados com usuários de implantes cocleares
[7]. A máscara cega (não-ideal) BRM (Binary Reverberant
Mask), com foco na reverberação [8], mostrou melhorar a inteligibilidade em testes subjetivos. As máscaras não-ideais têm
a vantagem de não serem limitadas ao conhecimento prévio do
sinal e apresentam bons resultados. Por estes aspectos, estas
máscaras são mais adaptadas a situações reais.
Este artigo apresenta um estudo com medidas objetivas de
inteligibilidade e de qualidade para avaliar o efeito causado
pela reverberação e o desempenho das máscaras acústicas
nestes casos. A qualidade é medida através da SegSNR (Segmental Signal-to-noise Ratio [9]). Para a avaliação da inteligibilidade acústica, são adotadas três medidas: fwSegSNR
(Frequency-Weighted SegSNR [10]), CSII (Coherence and
Speech Intelligibility Index [11]) e STOI (Short-Time Objective Intelligibility [12]). Na literatura, estas medidas foram
aplicadas com sucesso para investigar situações de distorção
por ruı́dos [12] [13] [14]. Os resultados indicam que a
reverberação degradou a qualidade e a inteligibilidade da
voz. Em uma mesma sala, esta degradação ocorreu em maior
magnitude com o aumento da df m (distância fonte-microfone)
e de RT60 (Reverberation Time). O uso das máscaras acústicas
nos sinais de voz com reverberação aprimorou a sua qualidade
e inteligibilidade.
O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira:
Na Seção II são descritas as implementações das máscaras
utilizadas neste trabalho. A Seção III descreve brevemente as
medidas SegSNR, fwSegSNR, CSII e STOI. Na Seção IV são
apresentados os resultados das medidas aplicadas aos sinais
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de voz com reverberação e após o uso das máscaras. Por fim,
a Seção V conclui este trabalho.
II. M ÁSCARA AC ÚSTICA PARA S INAIS
R EVERBERAÇ ÃO

COM

Nesta Seção é apresentada uma breve descrição das três
máscaras acústicas IdBM, IRM e BRM. O objetivo principal
do emprego das máscaras acústicas é a redução dos efeitos da
reverberação no sinal alvo, i.e., sinal de voz, e consequentemente, o aprimoramento da qualidade e inteligibilidade do
sinal.
A. Máscara Acústica: Ideal
No problema do “cocktail party” [15], um ouvinte é capaz
de selecionar e compreender uma única fonte sonora em meio
a diversas interferências. As máscaras ideais foram propostas
para simular esta capacidade perceptual humana. Geralmente,
elas estão definidas pelos seguintes passos [16]:
1) Decomposição em tempo-frequência: O sinal reverberado é janelado e, em seguida, é aplicada a FFT (Fast
Fourrier Transform) em cada um dos quadros. O sinal
Y (k, t) representa o espectro do sinal reverberado na
sub-banda k e tempo t.
2) Critério de seleção: Define-se um critério C(k, t) que
determinará se o quadro Y (k, t) será considerado dominante pela voz ou pela reverberação. No caso da máscara
ideal, além da representação tempo-frequência do sinal
reverberado, também é necessário o conhecimento do
sinal sem reverberação para a obtenção de C(k, t).
3) Mascaramento: Os quadros que comporão o sinal “mascarado” X̂(k, t) são definidas por:

Y (k, t), se C(k, t) ≥ γ,
X̂(k, t) =
(1)
0,
caso contrário,
onde γ é o limiar de seleção.
4) Reconstrução do sinal: A FFT inversa é aplicada em
X̂(k, t) para reconstruir os quadros no domı́nio do
tempo. Em seguida, os quadros reconstruı́dos são usadas para concatenar e obter o sinal mantendo as
sobreposições utilizadas inicialmente.
As máscaras IdBM [17] e IRM [18] utilizadas neste estudo
estão detalhadas abaixo:
1) IdBM: Em [17] é empregada a FFT como forma de
decomposição em frequência dos quadros do sinal. O janelamento foi realizado com duração de quadro de 20 ms e 50%
de sobreposição. O critério de seleção escolhido é a razão
sinal-reverberação SRR(k, t) ≥ −5 dB.
2) IRM: Os filtros gammatone [19] [20] [21] foram propostos para descrever o comportamento da função de resposta
ao impulso do sistema auditivo humano no domı́nio do tempo.
Sendo assim, este banco de filtros é amplamente aplicado para
modelar ou simular o sistema auditivo. Por esta interessante
caracterı́stica, estes filtros foram adotados nas propostas da
máscaras acústicas IRM e BRM. Nela, é utilizado um banco
de 128 filtros gammatone de quarta ordem para realizar a
decomposição tempo-frequência. As frequências centrais estão
espaçadas entre si de acordo com a escala ERB (Equivalent

rectangular bandwidth) distribuı́da entre 50 Hz e 8 kHz. Em
seguida, os sinais filtrados de cada sub-banda são divididos em
quadros de 20 ms com 50% de sobreposição. Este processo
é realizado com o sinal reverberado e com o sinal sem
reverberação para a obtenção da SRR de cada quadro tempofrequência. O critério de seleção utilizado é SRR(k, t) ≥
−5 dB.
Para reconstruir o sinal, as 128 sub-bandas são obtidas a
partir de X̂(k, t) e invertidas no tempo. Em seguida, é aplicado
um filtro gammatone em cada uma e estas são invertidas no
tempo novamente. Ao final, as sub-bandas são somados e o
sinal de voz com redução do efeito de reverberação é obtido.
B. Máscara Acústica para Reverberação
As máscaras acústicas ideais têm a limitação de necessitarem de informações do sinal de voz limpo (sem
reverberação) para o cálculo de SRR(k, t). A BRM [8] é uma
máscara cega não-ideal que não necessita das informações
do sinal sem reverberação. Para isto, é necessário utilizar um
critério de seleção diferente da SRR.
Para a obtenção da representação tempo-frequência, os
autores propõem um banco de 64 filtros gammatone de quarta
ordem espaçados logaritmicamente entre 50 Hz e 8 kHz. Em
seguida, para cada quadro tempo-frequência r(k, t) é calculado
um coeficiente dado por:
!
σr2′ (k, t)
fM (k, t) = 10 · log10
,
(2)
2 (k, t)
σ|r|
onde r′ (t, j) = |r(k, t)|α e |r(t, j)| é o valor absoluto do
quadro no tempo t e sub-banda j. Depois, os valores de fM são
suavizados no tempo através de um filtro mediana de ordem
3. Para determinar o critério de seleção da máscara é utilizado
o histograma fhist (k, t), computado a partir dos valores de
fM dos Qp quadros anteriores a t até os seus Qf quadros
seguintes.
Cada histograma fhist (k, t) normalizado possui L classes
com pesos pi (i = 1, ..., L). AP
partir destes valores, são calL
culadas a média global mG = i=1 i.pi , a média cumulativa
Pl
Pl
m(l) = i=1 i.pi e a soma cumulativa Ps (l) = i=1 pi . O
limiar ótimo l∗ é definido como o valor de l que maximiza a
2
variância entre classes σB
(l), dada por:
(mG Ps (l) − m(l))2
.
(3)
Ps (l)(1 − Ps (l))
O valor l∗ é empregado como critério de seleção para definir
se o conteúdo do quadro r(k, t) é predominante pela voz e será
mantido após o mascaramento. Isto ocorre de acordo com,

Y (k, t), se fM (k, t) > max(l∗ (k, t), l0 ),
X̂(k, t) =
0,
caso contrário,
(4)
onde l0 é o limiar de silêncio.
A reconstrução do sinal mascarado é realizada primeiramente em cada sub-banda de frequência. Os quadros são
concatenados de acordo com as suas sobreposições iniciais
e invertidas no tempo. Um filtro gammatone é aplicado em
cada sub-banda e, em seguida, o sinal é invertido no tempo
novamente. Por fim, os sinais são somados para a obtenção
do sinal reconstruı́do.
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III. M EDIDAS DE I NTELIGIBILIDADE AC ÚSTICA
Esta Seção descreve as três medidas objetivas de inteligibilidade fwSegSNR, CSII e STOI aplicadas neste estudo. Estas
medidas permitem avaliar o efeito causado pela reverberação
nos sinais de voz e a eficiência das máscaras acústicas em
recuperar a inteligibilidade desses sinais.
A. fwSegSNR
Esta medida é calculada a partir da soma ponderada da SNR
de cada região tempo-frequência e é definida por,
Q−1 PK
1 X j=1 Wf (j, τ )SNR(j, τ )
fwSegSNR =
,
(5)
PK
Q τ =0
j=1 Wf (j, τ )
onde t e τ são os ı́ndices do quadro e da sub-banda. O valor
)|2
de SNR(j, τ ) é obtido a partir de 10 · log (|X(j,τ|X(j,τ
.
)|−|X̂(j,τ )|)2

|X(j, τ )| e |X̂(j, τ )| representam os espectros dos sinais sem
reverberação e após a utilização das máscaras, respectivamente, e são obtidos a partir do janelamento com quadros
de 32 ms de duração e 75% de sobreposição, seguido da
divisão dos quadros em K sub-bandas de frequência com
filtros Gaussianos. A ponderação de frequência é feita por
Wf (j, τ ) = |X(j, τ )|γ , onde γ = 0, 2. O valor é identificado
em [10] por refletir maior correlação com resultados perceptuais de inteligibilidade. Os valores de SNR de cada quadro
são limitados entre -10 dB e 35 dB.
B. CSII
Para a CSII [11], o sinal de referência sem reverberação x(t)
e o sinal resultante do uso das máscaras y(t) são janelados com
tamanho de quadro de 16 ms com 50% de sobreposição. A
partir da aplicação de uma DFT (Discrete Fourier Transform),
são obtidos os respectivos espectros Xj (f ) e Yj (f ), com f =
0, ..., F , referentes ao quadro j. A medida MSC (magnitudesquared coherence) é dada por,
PQ−1
| j=0
Xj (f )Yj∗ (f )|2
,
(6)
MSC(f ) = PQ−1
PQ−1
( j=0 |Xj (f )|2 )( j=0
|Yj (f )|2 )
onde Q é o número total de quadros. Em seguida, a SRR é
calculada por,
PF
f =0 Ij (f )M SC(f )Sy (f )
SRR(j) = PF
,
(7)
f =0 Ij (f )[1 − M SC(f )]Sy (f )

onde Sy (f ) é a amostra f da densidade espectral de potência
de y(t) e Ib (f ) é um filtro que atribui um peso à frequência
f relativo à inteligibilidade.
A obtenção de SDR(j) é realizada em três nı́veis de
amplitudes diferentes do sinal de entrada. Assim, o CSIIalto é
obtido a partir das regiões com amplitude acima do valor RMS
(root mean square). O CSIImédio é calculado com as regiões
entre 0 e 10 dB abaixo de RMS. A partir das regiões restantes,
é obtido CSIIbaixo . O resultado desta composição é dado por
c = −3, 47 + 1, 84CSIIbaixo + 9, 99CSIImédio + 0.00CSIIalto .
A função de mapeamento deste ı́ndice e a predição de inteligibilidade é descrita por,
100
.
(8)
I3 =
1 + exp(ac + b)
onde a = −10, 9 e b = 4, 65.

C. STOI
Na STOI [12], o coeficiente de correlação entre os espectros dos sinais limpo e realçado é utilizado para avaliar a
degradação da inteligibilidade de algoritmos de redução de
ruı́dos. Primeiramente, o sinal de voz limpo x(t) é reamostrado
a 10 kHz e dividido em janelas de Hamming de 256 amostras
com 50% de sobreposição. Em seguida, aplica-se uma DFT
de 512 pontos em cada quadro, formando a matriz X, onde
X(κ, τ ) representa o κ-ésimo ponto da DFT do quadro τ .
Os pontos X(κ, τ ) são então agrupados em 15 sub-bandas de
frequência cujo centro variam entre 150 Hz e 4300 Hz. A
norma para cada sub-banda é definida por,
v
uκ (j)−1
u uX
u
X̄j (τ ) = t
|X(κ, τ )|,
(9)
κ=κl (j)

onde κl (j) e κu (j) são, respectivamente, os limites inferior
e superior da sub-banda j (j = 1, 2, ..., 15). Com os valores
das normas, define-se a envoltória temporal de cada sub-banda
pelo seguinte vetor:
x(j,τ ) = [X̄j (τ − 29), X̄j (τ − 28), ..., X̄j (τ )]T .

(10)

A partir do mesmo processo com o sinal de voz corrompido
y(t) obtém-se y (j,τ ) . Este é normalizado segundo,
!
kx(j,τ ) k
β
− 20
)x(j,τ ) (n) ,
y
, (1 + 10
ȳ (j,τ ) = min
ky (j,τ ) k (j,τ )
(11)
com β = −15 dB representando o valor mı́nimo de SRR.
O valor de STOI(j,τ ) é dado por:
STOI(j,τ ) =

(x(j,τ ) − µx(j,τ ) )T (ȳ (j,τ ) − µȳ(j,τ ) )
kx(j,τ ) − µx(j,τ ) kk(ȳ(j,τ ) − µȳ (j,τ ) k

,

(12)

sendo µ a média do vetor correspondente. Por fim, a medida
STOI é calculada a partir da média de todos os valores de
STOI(j,τ ) , dados por:
Q

1 XX
STOI(j,τ ) ,
15Q j=1 τ =1
15

STOI =

(13)

onde Q é o número total de quadros.
O mapeamento dos valores da medida STOI com os resultados de inteligibilidade obtidos pelos testes subjetivos é
definido pela seguinte função,
f (STOI) =

100
,
1 + exp(aSTOI + b)

(14)

onde a = −13, 45 e b = 9, 36.
IV. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS E D ISCUSS ÃO
Diversos experimentos foram realizados para a avaliação
objetiva da inteligibilidade resultante do emprego das máscaras
IdBM, IRM e BRM. As medidas foram aplicadas em sinais
de voz em diferentes situações de reverberação sem aplicação
das máscaras (SM) e após o uso das máscaras IdBM, IRM e
BRM. Um subconjunto de 168 locutores da base de voz TIMIT
[22] foi selecionado para os experimentos. Cada um dos 128
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Fig. 1. Sinais de voz e seus respectivos espectrogramas após serem reverberados e com utilização das máscaras acústicas: (a) sem reverberaç ão, (b) voz
reverberada, (c) IdBM, (d) IRM, e (e) BRM.
TABELA I

0

R EVERBERAÇÕES SELECIONADAS DA BASE DE DADOS AIR.
Reverberação

SegSNR (dB)

-1

RT60 (s) df m (m) SRR (dB)

Escritório 1

0,51

1,00

17,58

Escritório 2

0,56

2,00

17,88

Escritório 3

0,59

3,00

17,96

Sala de aula 1

0,79

2,25

16,90

Sala de aula 2

0,82

7,10

15,64

Sala de aula 3

0,83

10,20

21,83

-5
SM

Escritório 1
Escritório 2
Escritório 3
Sala de aula 1
Sala de aula 2
Sala de aula 3

IdBM

IRM

BRM

Máscara

Fig. 2. Resultados de SegSNR para os sinais de voz com reverberação e
após a aplicação das máscaras acústicas.

A. Resultados de inteligibilidade: fwSegSNR, CSII, STOI
1) fwSegSNR: A Tabela II mostra os resultados obtidos com
a medida fwSegSNR. Pode-se perceber que a BRM obteve o
melhor aprimoramento de inteligibilidade, de 0,76 dB, para
Sala de aula 3, condição de maior SRR (vide Tabela I).
necessário para que a RIR decaia em 60 dB.

-3
-4

sinais de voz têm duração de 3 segundos e taxa de amostragem
de 16 kHz. Estes sinais foram reverberados através de uma
convolução com as respostas ao impulso de um subconjunto
da base de dados AIR [23]. A Tabela I descreve as condições
dos sinais adotadas neste trabalho para reverberar os sinais de
voz. As reverberações foram extraı́das de duas salas com três
valores de distância fonte-microfone (df m ) distintas e foram
escolhidas com base nos seus valores de RT60 de 0,51 a 0,83
s, uma faixa considerada de média a alta intesidade sonora.
Em uma mesma sala, o aumento da df m faz com que o valor
de RT60 1 seja incrementado, provocando um maior efeito da
reverberação na inteligibilidade da voz.
A Figura 1 ilustra um sinal de voz em 5 condições: limpo
(sem reverberação), após ser reverberado e depois de aplicadas
as máscaras IdBM, IRM e BRM. Os testes com a medida
SegSNR foram realizados com quadros de 32 ms de duração
com sobreposição de 75%. Os valores de SNR de cada quadro
foram limitados entre -10 e 35 dB. Os resultados apresentados
na Figura 2 indicam que as máscaras aumentaram o valor
de SegSNR do sinal de voz com reverberação. A BRM
incrementou a inteligibilidade em todas as reverberações, com
ganho médio de 1,55 dB. O maior ganho ocorre com a
máscada IdBM, com aumento de 2,74 dB. A IRM incrementou
o resultado médio em 0,31 dB.

1 Tempo

-2

Para esta mesma condição, a melhora é de 0,70 dB para a
IRM. Para a IdBM, a medida fwSegSNR apresenta o melhor
aprimoramento, de 3,09 dB, também para a Sala de aula 3.
Estes resultados confirmam que a fwSegSNR depende dos
valores de SRR introduzidos pela reverberação.
TABELA II
R ESULTADOS DE FW S EG SNR ( D B) PARA OS SINAIS DE VOZ COM
REVERBERAÇÃO E AP ÓS A APLICAÇÃO DAS M ÁSCARAS AC ÚSTICAS .

Reverberaç ão

SM

Escritório 1

7,97

IdBM IRM BRM
8,41

5,79

5,57

Escritório 2

7,20

9,00

5,87

4,86

Escritório 3

6,43

8,39

5,96

4,58

Sala de aula 1 8,30

9,10

4,15

6,07

Sala de aula 2 4,58

7,48

5,83

4,86

Sala de aula 3 3,89

6,98

4,60

4,65

2) CSII: A Figura 3 apresenta os resultados de inteligibilidade obtidos com a medida CSII. Note que a máscara
BRM obteve um aprimoramento médio na inteligibilidade em
27,13 p.p. (pontos percentuais), com o maior incremento para
a reverberação Escritório 3, de 40,63 p.p.. As máscaras IdBM
e IRM melhoraram os resultados em 6,16 p.p. e 34,17 p.p.,
para as mesmas condições, respectivamente.
Os resultados obtidos sem máscara mostram que o impacto
da reverberação na inteligibilidade aumenta com o valor de
RT60 e a distância df m em um mesmo ambiente. O aumento
da distância df m em 1 m em Escritório reduz a inteligibilidade
em até 30,41 p.p.. Em Sala de aula, os resultados diminuem
de 30,47 p.p. para 1,13 p.p. com o crescimento de df m em
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IdBM e IRM demonstraram o potencial dos filtros gammatone
para a detecção do efeito de reverberação obtidos pela máscara
não-ideal BRM.
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Fig. 3. Predição de inteligibilidade (%) da CSII para as condições SM,
IdBM, IRM e BRM.

4,85 m.
3) STOI: A Tabela III ressalta os resultados de inteligibilidade obtidos pela medida STOI. A máscara BRM tem ganho
médio de 21,45 p.p. em relação aos testes SM. Seu melhor
resultado ocorre em Sala de aula 2, com incremento de 50,49
p.p.. O maior aumento acontece com a máscara IRM, de 35,51
p.p.. A máscara IdBM aumenta o resultado médio em 30,48
p.p..
TABELA III
P REDIÇÃO DE INTELIGIBILIDADE (%) DA STOI PARA AS CONDIÇÕES SM,
I D BM, IRM E BRM.
Reverberaç ão

SM

IdBM IRM BRM

Escritório 1

81,30 81,34 82,60 89,16

Escritório 2

46,82 79,51 80,68 75,63

Escritório 3

27,06 74,70 79,99 48,62

Sala de aula 1 84,38 76,55 66,46 75,25
Sala de aula 2 2,21 60,83 81,30 52,70
Sala de aula 3 0,59 52,34 70,38 29,68

Os resultados de predição para os sinais de voz SM indicam
que a inteligibilidade diminuiu quando aumentou-se a df m
em uma mesma sala. Em Escritório, a diminuição da predição
de taxa de acerto de palavras foi de até 34,48 p.p. em um
distanciamento de 1 m de df m . Em Sala de aula, a diminuição
chegou a 82,17 p.p. com um afastamento de 4,85 m de df m .
V. C ONCLUS ÃO
Este artigo apresentou um estudo da inteligibilidade de
sinais de voz reverberados e da eficiência de máscaras
acústicas ideais e não-ideais em recuperar esta caracterı́stica.
Neste trabalho, foram utilizadas reverberações de duas salas
com diferentes distâncias entre fonte e microfone. A influência
da reverberação e das máscaras foi analisada a partir de
três medidas objetivas de inteligibilidade e uma de qualidade. Os resultados mostraram que, em uma mesma sala,
a reverberação diminui a inteligibilidade de acordo com o
aumento da distância entre a fonte e o receptor. Além disso,
foi mostrado que o uso de máscaras acústicas incrementa
a inteligibilidade e a qualidade degradada pelo efeito da
reverberação. Os resultados confirmaram que a BRM (nãoideal e cega) é bastante promissora. Vale ressaltar que os
resultados de inteligibilidade obtidos para as máscaras ideais
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Classificação de Desvios Vocais baseadas em
Características do Modelo Linear de Produção da Fala
Maria de F. K. B. Couras, Pablo H. U. de Pinho, Silvana L. do N. C. Costa, Suzete E. N. Correia
elevado ou são decorrentes de patologias laríngeas que inserem
alto nível de ruído glótico nos sinais analisados [3], [8].
Algumas medidas que não dependem da frequência
fundamental, como os coeficientes obtidos da análise preditiva
linear (LPC – Linear Predictive Coding), os coeficientes
cepstrais e mel-cepstrais têm sido empregadas como
parâmetros de classificação, em sistemas de reconhecimento de
fala, sistemas de identificação e verificação de locutor, como
também na discriminação entre sinais de vozes afetados por
patologias laríngeas [3], [7], [9, 10].
Costa et al. utilizaram técnicas de processamento de sinais
de voz baseadas no modelo linear de produção da fala aliadas
às características da análise não-linear para caracterizar sinais
de voz de laringes patológicas e saudáveis. Os autores
observaram que os métodos empregados apresentaram
resultados promissores, mas ainda é necessário definir, com
exatidão, quais as melhores características para cada patologia
considerada. Pode ser verificado que as pesquisas têm
apresentado a análise acústica como uma forma eficaz, segura e
não invasiva sendo importante no auxílio ao diagnóstico
médico e acompanhamento de tratamento pré e pós-cirúrgicos
de patologias laríngeas [11].
Lopes et al. realizaram um estudo à respeito da utilização
das medidas tradicionais (frequência fundamental, formantes,
jitter, shimmer e GNE) na classificação dos desvios vocais.
Foram utilizados 302 sinais de voz da base de dados utilizada
na presente pesquisa. Todos os sinais são femininos e da vogal
/Ɛ/ (“é”) sustentada. A classificação foi realizada através do
classificador análise discriminante quadrático utilizando a
média e o desvio padrão das características extraídas. Os
resultados obtidos demonstram que a medida acústica GNE,
mostrou-se a única capaz de discriminar a intensidade do
desvio vocal e a qualidade vocal predominante, com acurácia
de aproximadamente 71% e houve um ganho no desempenho
da classificação com a combinação das medidas acústicas
tradicionais e formânticas atingindo acurácia de 84% [12].
A realização de um estudo a respeito da classificação de
desvios vocais utilizando parâmetros do modelo linear,
baseadas na análise LPC, Cepstral e Mel-cepstral ainda é um
campo em aberto. Sua análise é simples computacionalmente e
por esses parâmetros serem bastante empregados em outras
áreas [3], [9, 10], os tornam potencialmente relevantes para
serem investigados na caracterização de desvios vocais. Neste
trabalho é realizada uma avaliação da qualidade vocal por meio
de medidas a partir da análise linear do modelo de produção
vocal, da análise cepstral e mel-cepstral para a detecção de
desvios vocais. A avaliação dos sinais é realizada através da
curva ROC (Receiver Operator Characteristic Curve).
O artigo está organizado da seguinte forma: Na Secção II
são descritas as análises LPC, Cepstral e Mel-cepstral. Na
Seção III é apresentada a descrição da base de dados e da
metodologia empregada. Na Seção IV são apresentados os

Resumo—Neste trabalho, são empregadas técnicas de
processamento digital de sinais, baseadas no modelo linear de
produção da fala, para analisar a qualidade vocal. É avaliado o
potencial discriminativo dos parâmetros obtidos da análise de
predição linear (Linear Predictive Coding - LPC) - coeficientes
LPC, coeficientes cepstrais e mel-cepstrais na classificação de
desvios vocais (rugosidade, soprosidade e tensão). Com o auxílio
da curva ROC (Receiver Operator Characteristic Curve), é
realizada a classificação dos sinais, obtendo-se a melhor acurácia
média de 86% na discriminação entre vozes tensas e soprosas,
com os parâmetros mel-cepstrais, quantizados em 512 níveis.
Palavras-Chave— Modelo Linear de Produção da Fala,
Desvios vocais, Quantização Vetorial.
Abstract— In this work, digital signal processing techniques,
based on the linear model of speech production, are used to
analyze vocal quality. The discriminatory potential of the
parameters obtained from Linear Predictive Coding (LPC) LPC coefficients, cepstral coefficients and mel-cepstral in the
classification of vocal deviations (roughness, breathiness and
tension) are evaluated. With the aid of the ROC (Receiver
Operator Characteristic Curve) curve, the classification of the
signals is performed, obtaining 86% of average accuracy in the
discrimination between voices tension and breathiness with the
parameters mel-cepstrais, quantized in 512 levels.
Keywords— Linear Model of Speech Production, Voice
deviations, Vector Quatization.

I.

INTRODUÇÃO

A qualidade vocal é o termo empregado para designar o
conjunto de características que identificam uma voz [1]. A
avaliação da qualidade vocal possui duas formas de análise que
se complementam: a avaliação perceptivo-auditiva e a análise
acústica. A avaliação perceptivo-auditiva é realizada por um
profissional treinado para ouvir e identificar características
presentes no sinal de voz que indiquem se há alterações ou não
na qualidade vocal [2]. A análise acústica emprega técnicas de
processamento digital de sinais para extrair características
representativas do sinal de voz que podem representar a
presença de um desvio da voz. Além de ser um método não
invasivo de avaliação [3, 4].
Diversas pesquisas têm sido realizadas nos últimos anos
com o intuito de investigar medidas que possam avaliar a
qualidade vocal de forma objetiva, aplicando a análise acústica.
Tradicionalmente, medidas como frequência fundamental (F0),
o jitter, o shimmer, as medidas de ruído glótico (Glottal to
Noise Excitation ratio (GNE), Harmonics-to-Noise Ratio
(HNR), Normalized Noise Energy (NNE) são empregadas na
análise clínica com relativo sucesso [5-7], detectando e
quantificando o grau de desvios vocais. No entanto, medidas
que dependam da frequência fundamental, podem não ser
muito eficientes quando os desvios vocais apresentam grau
Couras, M. F. K. B., Pinho, P. H. U., Costa, S. C. e Correia, S.E.N¸
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resultados obtidos e discussão, seguida da Seção V, em que são
apresentadas as conclusões.
II.

individual das modificações ocorridas na fonte e no filtro. Das
propriedades matemáticas envolvidas nesta operação
destacam-se a FFT (Fast Fourier Transform) e as funções
logarítmicas, que resultam em uma função chamada cepstral
ou cepstro, responsável pela dissociação do sinal de voz. A
transformação desejada é logarítmica, dada pela Equação (6):

ANÁLISE LINEAR DE PRODUÇÃO VOCAL

O modelo linear de produção da fala é muito útil para
entender a relação entre aspectos articulatórios e acústicos da
fala. Esse modelo foi construído baseado nas características do
modelo vocal humano, em que a fonte de excitação e o
aparelho vocal são considerados como dois sistemas separados
[13].

(

e
: transformadas de Fourier da forma de onda da
excitação e da resposta do trato vocal, respectivamente.
A deconvolução resulta em uma função chamada cepstro,
responsável pela separação da fonte e do filtro. Na prática, o
cepstrum complexo não é necessário, sendo suficiente o
cepstrum real, definido como a transformada inversa do
logaritmo do espectro de magnitude (Equação (7)) [3], [16].

A. Análise por Predição Linear (LPC)
A análise de voz por predição linear (análise LPC) fornece
um conjunto de parâmetros da fala que representam o trato
vocal. Este método estima cada amostra de voz baseando-se
em uma combinação linear de p amostras anteriores. Quanto
maior o valor de p, mais preciso é o modelo. Na Equação (1) é
definida a saída do preditor linear com coeficientes de
predição, a(k) [3], [14].
̃

,

∑

∫

(7)

)|

.

C. Análise Mel-cepstral

(1)

Os coeficientes mel-cepstrais (Mel-frequency Cepstral
Coefficients – MFCC) surgiram devido a estudos que
mostraram que a percepção humana das frequências de tons
puros ou de sinais de voz não segue uma escala linear. Para
cada tom com frequência f, medida em Hz, define-se um tom
subjetivo medido em uma escala chamada escala mel. O mel é
uma unidade de medida da frequência percebida de um tom
[3]. As frequências percebidas Mel podem ser encontras a
partir da frequência linear em Hz da seguinte maneira
(Equação (8)) [3], [15]:

(2)

Nesta pesquisa, para calcular os coeficientes LPC é
empregado o método da autocorrelação. Os coeficientes do
filtro são determinados pela minimização da energia do erro
de predição, E (Equação (3)), entre o sinal s(n) e o sinal
estimado ( ̃ ) (Equação (1)) onde e(n) é o erro do preditor
estimado na Equação (2) [14].
∑

| (

Para sinais reais x(n), c(n) é a parte par do cepstro ̂

em que p é a ordem do preditor e k o atraso das amostras.
Os dois métodos padrões para o cálculo dos coeficientes
do preditor são o da autocorrelação e o da covariância. Ambos
são baseados na minimização do erro e(n), ou sinal residual,
como dado pela Equação (2) [14, 15].
∑

(6)

)

(

)

(8)

em que
é a frequência em Hz e
é a frequência
percebida (em mel).
Para realizar o cálculo dos coeficientes mel-ceptrais
primeiramente é obtido o módulo ao quadrado da
transformada de Fourier (|FFT(x(n))|²) do sinal, x(n) para cada
segmento do sinal, quando processado a curto intervalo de
tempo. Posteriormente. é aplicado um banco de filtros em
escala mel com o formato triangular não separados
linearmente. A quantidade de filtros, Nf, é determinada por
uma relação com a frequência de amostragem, Fa, sendo Nf =
((Fa)*(3ln(Fa))). Em seguida, é feito o cálculo do logaritmo
da energia de saída de cada filtro para a obtenção do cepstro e,
por fim, é realizada a obtenção dos coeficientes mel-cepstrais
. De maneira simplificada, os coeficientes podem ser
determinados através da Equação (9) [3], [15].

(3)

Realizando a minimização da energia do erro através da
derivada de E em relação a
obtém-se um sistema de p
equações com p incógnitas, que pode ser representado por
uma matriz, expressa na Equação (4).
(4)

em que R é a matriz de autocorrelação do sinal degradado e
os coeficientes de predição linear.
B. Análise Cepstral

∑

Para realizar o estudo das alterações laríngeas, a análise
cepstral de sinais de voz pode ser útil, pois permite trabalhar
com o sinal da excitação da glote separadamente das
repercussões ressonantes do trato vocal [9], [16].
Os coeficientes cepstrais representam as condições da
fonte (laringe) e do filtro (o trato vocal), separadamente. O
sinal de voz (Equação (5)) é resultado da convolução da
excitação,
com a resposta do trato vocal,
. Então
seria útil separar ou deconvoluir as duas componentes [16].

(

)

* (

)+

(9)

: número de filtros digitais;
: n-coeficientes melcepstrais;
(k): sinal de saída do bando de filtros digitais
que é obtido através da Equação (10).
(10)

∑

mel;

janelas de ponderação triangulares associadas a escala
espectro da FFT para n pontos [3], [15].
III.

(5)

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção é realizada a descrição da base de dados e da
metodologia empregada no trabalho.

A deconvolução cepstral converte um produto de dois
espectros na soma de dois sinais, separando-os por um
processo de filtragem linear, liftering facilitando o estudo
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A. Base de Dados
A base de dados utilizada nesta pesquisa foi desenvolvida e
disponibilizada pelo Laboratório Integrado de Estudos da Voz
(LIEV) da Universidade Federal da Paraíba, situada no
Campus João Pessoa, Paraíba. A base faz parte de um projeto
avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro de Ciências da Saúde/UFPB (parecer número 52492/12)
[12]. Foram gravados sinais de vozes dos pacientes referentes à
pronúncia da vogal sustentada /Ɛ/ (“é”). A coleta dos dados foi
realizada em um ambiente tratado acusticamente. A taxa de
amostragem dos sinais é de 44.100 amostras/s, quantizados
com 16 bits/amostra. Esses sinais, inicialmente, foram
classificados por meio da análise perceptivo-auditiva,
empregando uma escala analógico-visual (EAV) de acordo
com o grau geral de intensidade do desvio vocal (grau 1 para
voz saudável, grau 2 para voz com desvio leve, grau 3 para voz
com desvio moderado e grau 4 para desvio intenso), não
havendo, nessa base de dados, casos de sinais classificados
como grau geral 4.
Foram selecionados 120 sinais apenas do sexo feminino por
que, segundo alguns estudos, a incidência de distúrbios vocais
ocorre principalmente em mulheres [17]. Dos sinais
selecionados: 30 são saudáveis e 90 são de vozes desviadas,
sendo destes últimos, 30 sinais de vozes com o desvio
rugosidade, 30 com soprosidade e 30 com o desvio tensão.

Pré-processamento: Nesta etapa o sinal de voz foi
segmentado em quadros de 20ms, assegurando a sua
estacionariedade, no intervalo considerado, com sobreposição
de 50%. Foi realizado o janelamento (Hamming) e pré-ênfase
[3]. Posteriormente, foram extraídos os coeficientes LPC,
cepstrais e mel-cepstrais
Extração de Características: As características extraídas
foram os coeficientes LPC, cepstrais e mel-cepstrais. Foram
extraídos 46 coeficientes de cada segmento do sinal, onde a
quantidade de coeficientes extraídos foi de acordo com a
frequência de amostragem dos sinais utilizados (frequência de
amostragem +2) [14]. Após a extração de características foi
realizada a quantização vetorial. A quantização vetorial é
realizada para a criação do dicionário que contém um conjunto
de dados de tamanho finito, composto por vetores de dimensão
k [19]. A quantização vetorial reduz a dimensão dos dados a
serem utilizados na etapa de classificação dos sinais em voz
saudável ou voz desviada. Foi gerado um dicionário para cada
classe, para determinar a similaridade entre as elocuções dos
sinais a serem analisados [3].
Nesta pesquisa, para o projeto dos dicionários do
quantizador vetorial, é utilizado o algoritmo LBG (Linde-BuzoGray) [20]. O dicionário inicial é constituído a partir de um
conjunto de amostras iniciais da sequência de treino, tomadas
de forma aleatória a partir da matriz dos coeficientes LPC,
cepstrais ou mel-cepstrais concatenados. A ordem do preditor
(p = 46) corresponde à dimensão do quantizador. Foram
criados sete dicionários, cada um com um determinado número
de níveis (16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024 níveis), visando
investigar qual número de níveis fornece o melhor resultado na
classificação. A medida de distorção utilizada é a Distância do
Erro Médio Quadrático Mínimo [21]. Esta distorção é
calculada pela Equação (11)

B. Metodologia
Na Figura 1 é apresentado o diagrama em blocos da
metodologia empregada neste trabalho. Inicialmente, é
realizada a aquisição do sinal que, nesta pesquisa foram obtidas
da base dados apresentada na seção anterior. A seguir é
realizada a etapa de pré-processamento e a extração de
características. Foram considerados os coeficientes LPC, os
coeficientes cepstrais e os coeficientes mel-cepstrais, extraídos
através de rotinas implementadas no ambiente MATLAB©. As
características extraídas foram submetidas à quantização
vetorial, com N níveis (variando entre 16 e 1024) e dimensão k
= 46 (frequência de amostragem +2) [14]. Posteriormente
foram calculadas as medidas de distorção para cada codebook
(dicionário), onde foram empregados sete dicionários na
quantização vetorial. Essas distorções foram armazenadas
como padrões de referência com o intuito de realizar a
classificação dos sinais saudáveis ou desviados, ou ainda,
discriminando o desvio vocal (rugosidade, soprosidade e
tensão) utilizando a curva ROC (Receiver Operator
Characteristic Curve).

Fig. 1.

∑

|

|

(11)

sendo
a distorção do erro médio quadrático, K a
dimensão dos espaços Euclidianos de entrada e de reprodução,
corresponde aos vetores de entrada e
corresponde aos
codevectors.
C. Classificação
Para realizar a avaliação da classificação e demonstrar os
resultados obtidos com as distorções dos coeficientes LPC,
cepstrais e mel-cepstrais, foram utilizados gráficos das curvas
ROC. A Curva ROC é um método muito utilizado para
avaliação de desempenho em testes de diagnósticos médicos
[3]. Para o cálculo da curva ROC foi empregada uma regra de
decisão em que foi avaliado se 2/3 dos sinais pertenciam ou
não à classe. A regra de decisão é baseada na busca por um
ponto de corte, de forma que valores menores ou iguais a este
ponto de corte são classificados com pertencentes a classe e,
analogamente, valores com resposta ao teste maiores que o
ponto de corte são classificados como não pertencentes a
classe (ou vice-versa). Dessa forma, para diferentes pontos de
corte, dentro dos possíveis valores que o teste produz, é
possível estimar características como sensibilidade e
especificidade.
A acurácia (ACUR) mede a capacidade do classificador de
identificar corretamente a presença (Verdadeiro Positivo –VP)
ou a ausência do distúrbio vocal (Verdadeiro Negativo – VN),
dada por: ACUR = (VP+VN)/(VP+VP+FN+FP), em que FN
representa a taxa de Falsos Negativos (Não detecta o desvio
quando ele está presente) e FP é a taxa de Falsos Positivos

Diagrama em blocos da metodologia empregada.
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(Detecção do desvio quando o mesmo não existe de fato). A
sensibilidade representa a proporção de pessoas com o
distúrbio vocal de interesse que têm o resultado do teste
positivo, dada por SENS = VP/ (VP + FN) e a especificidade
(ESP = VN/(VN+FP) representa a proporção de pessoas com a
ausência do distúrbio vocal, cujo teste dá negativo [22]. Com
este método de classificação, as curvas de diferentes testes
diagnósticos podem ser comparadas. Quanto mais próxima
estiver a curva do canto superior esquerdo, melhor o resultado
de classificação[3].
A partir dos dicionários criados foram calculadas as
medidas de distorção para cada nível e cada classe. A partir
das distorções obtidas foi realizada a classificação utilizando a
curva ROC. Foram considerados sete casos de classificação
considerando as distorções calculadas para cada dicionário:
Desviada Vs. Saudável (DES Vs. SDL), Rugosa Vs. Saudável
(RUG Vs. SDL), Tensa Vs. Saudável (TEN Vs. SDL),
Soprosa Vs. Saudável (SOP Vs. SDL), Rugosa Vs. Tensa
(RUG Vs. TEN), Rugosa Vs. Tensa (RUG Vs. TEN) e Tensa
Vs. Soprosa (TEN Vs. SOP).
IV.

desviadas e saudáveis. A Figura 3 corresponde às curvas ROC
da classificação entre vozes rugosas e saudáveis, tensas e
saudáveis e entre soprosas e saudáveis e a Figura 4
corresponde às curvas ROC para a classificação entre vozes
rugosas e soprosas, rugosas e tensas e entre tensas e soprosas.
Os resultados das curvas demonstrado nas Figuras 2, 3 e 4
confirmam a superioridade dos coeficientes cepstrais e melcepstrais em relação aos coeficientes LPC na classificação dos
sinais, onde a classificação utilizando os coeficientes melcepstrais obteve a maior acurácia entre os três métodos.
Quanto ao número de níveis, houve uma grande variação na
classificação, não sendo possível ainda definir um valor único
que sirva para os sete casos de classificação.

RESULTADOS

Na Tabela I são apresentados os resultados obtidos com a
curva ROC, para as distorções com os coeficientes cepstrais e
mel-cepstrais, para os sete casos de classificação considerados,
apresentando qual foi o número de níveis de quantização que
apresentou a melhor acurácia na classificação. As taxas de
classificação, utilizando os coeficientes LPC não obtiveram
bons resultados de acordo com os critérios de Hosmer e
Lemeshow [23] (taxas inferiores a 70%), por este motivo, não
foram expostas.

Fig. 2. Curva ROC para a classificação entre DES Vs. SDL, 16 Níveis
Coeficientes Mel-Cepstrais.

TABELA I. RESULTADO PARA A CLASSIFICAÇÃO COM AS MEDIDAS DE
DISTORÇÃO DOS COEFICIENTES - CURVA ROC.
CLASSE
DES Vs.
SDL
RUG Vs.
SDL
TEN Vs.
SDL
SOP Vs.
SDL
RUG Vs.
TEN
RUG Vs.
SOP
TEN Vs.
SOP

ACUR (%)

SEN (%)

ESP (%)

77,84

70,69

85,00

Medida
MEL

Nível
16

75,00

65,00

85,00

MEL

16

84,73

89,47

80,00

CEPS

1024

82,10

84,21

80,00

CEPS

256

79,34

85,00

73,68

MEL

128

74,60

65,00

84,21

CEPS

32

86,84

84,21

89,47

MEL

1024

Fig. 3. Curva ROC para as classificações entre RUG Vs. SDL (16 Níveis.
Coeficientes Mel-Cepstrais); TEN Vs. SDL (1024 níveis, Coeficientes
Cepstrais; e entre SOP Vs. SDL (256 Níveis, Coeficientes Cepstrais).

Observa-se, na Tabela I, que os melhores resultados de
classificação foram obtidos com as distorções dos coeficientes
cepstrais (CEPS) e mel-cepstrais (MEL). Os melhores
resultados (acurácia >80%) na classificação foram a distinção
entre: vozes tensas e saudáveis; soprosas e saudáveis; tensas e
soprosas. Nos dois primeiros casos foram os coeficientes
cepstrais que proporcionaram os melhores resultados e, no
terceiro caso, com os coeficientes mel-cepstrais.
É possível identificar que os números de níveis que
forneceram maior acurácia foram 256 e 1024. Vale ressaltar
que houve uma grande variação no número de níveis que
resultaram maior acurácia nos sete casos de classificação.
Observa-se que o uso de um maior número de níveis, embora
possa elevar as taxas de classificação, em alguns casos,
aumenta o custo computacional.
Nas Figuras 2, 3 e 4, são apresentadas as curvas ROC
obtidas para os resultados expostos na Tabela I. A Figura 2
corresponde à curva ROC para a classificação entre vozes

Fig. 4. Curva ROC para a classificação entre RUG Vs. TEN (128 Níveis dos
Coeficientes Mel-Cepstrais; entre RUG Vs. SOP (32 Níveis, Coeficientes
Cepstrais); e entre TEN Vs. SOP (1024 Níveis, Coeficientes Mel-Cepstrais).
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[3]

Na Tabela II é apresentado a comparação dos resultados
obtidos com os coeficientes LPC, cepstrais e mel-cepstrais
com os resultados obtidos por Lopes et al [12].

[4]

TABELA II. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE LOPES ET AL. E OS
RESULTADOS OBTIDOS COM A CURVA ROC.

CLASSE
RUG Vs. SDL
SOP Vs. SDL
RUG Vs. TEN
TEN Vs. SOP

ACUR (%)
Lopes et al.
78,57
84,05
73,75
75,71

ACUR (%) com os
coeficientes
75,00
82,10
79,34
86,84

[5]

[6]

Comparando os resultados obtidos com o trabalho de
Lopes et al. observa-se que a classificação obtida apresentou
acurácia superior em alguns casos (classificação entre vozes
rugosas e tensas e entre vozes tensas e soprosas), já em outros
casos de classificação a acurácia foi semelhante,
demonstrando que os coeficientes LPC, cepstrais e melcepstrais possuem potencial para classificação dos desvios
vocais.
V.

[7]

[8]

[9]

CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou diversas contribuições como a
comparação das medidas tradicionais com as medidas obtidas
da Análise LPC, Análise cepstral e mel-cepstral na
classificação dos desvios vocais. Foi observado quais
demonstram maior potencial na discriminação dos desvios
vocais, como também a investigação do uso da quantização
vetorial na classificação dos desvios vocais., observando quais
implicações ela poderia trazer na discriminação dos sinais e sua
influência sobre os coeficientes LPC, cepstrais e mel-cepstrais.
Discriminar entre os desvios vocais não é uma tarefa trivial,
devido ao fato de que, na maioria dos casos, uma voz não
apresenta um desvio vocal isolado. Geralmente há mais de um
desvio presente, sendo um atuante de forma mais predominante
do que outro.
Observa-se que a classificação utilizando os coeficientes
cepstrais e mel-cepstrais foi eficiente, onde os coeficientes LPC
não estiveram presentes em nenhum dos casos de classificação.
Comparada ao trabalho de Lopes et al., observa-se que, em
alguns casos, os resultados são semelhantes, sendo que em
Lopes et al., algumas das características utilizadas dependem
da obtenção da frequência fundamental (jitter e shimmer).
Nesta pesquisa, tanto a análise cepstral como a análise melcepstral são eficientes na classificação dos desvios vocais,
apresentando a vantagem de não depender da frequência
fundamental. São de fácil extração, podendo ser empregadas no
desenvolvimento de uma ferramenta adicional para o
diagnóstico de desvios vocais.

[10]

[11]
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Classificação da intensidade de desvios vocais
utilizando análise dinâmica não linear e análise de
quantificação de recorrência
Giulliana K. L. Pereira de Queiroz, Silvana Luciene do N. C. Costa, Suzete Élida N. Correia
vez mais utilizadas no processo de análise das desordens
vocais [3,4]. Entre elas destaca-se a análise acústica, não
invasiva e de baixo custo, comparada a exames baseados em
videolaringoscopia,
fornecendo
avaliação
objetiva,
diferentemente da análise perceptivo-auditiva, técnica
tradicionalmente empregada em avaliação da qualidade vocal
[3].
A análise acústica é um procedimento habitualmente
utilizado na avaliação vocal para caracterizar a qualidade da
voz, auxiliar no diagnóstico diferencial, possibilitar
documentação e monitoramento dos parâmetros vocais, assim
como para verificar os resultados do tratamento oferecido ao
paciente com distúrbio da voz [5]. Esta técnica tem se
mostrado bastante promissora no diagnóstico de patologias
laríngeas [3,6]. No entanto, ela não substitui os exames
videolaringoscópicos, para diagnósticos de lesões na laringe,
mas pode ser usada como ferramenta adicional ao prédiagnóstico, tratamento e avaliação pré e pós-cirúrgicos, bem
como na detecção de distúrbios vocais associados [3].
Em Vieira [6], medidas de quantificação de recorrência
foram utilizadas para a análise de sinais de vozes infantis
diagnosticadas de acordo com a intensidade do desvio vocal.
Entre as discriminações dos desvios a medida de
Determinismo se destacou tendo na classificação individual
atingindo uma acurácia de 77,24%. Para a discriminação das
medidas combinadas o melhor desempenho foi de 84,04%.
Nesta pesquisa é realizada a análise acústica entre os graus
dos desvios vocais, tomando como referência os resultados
feitos pela análise perceptivo-auditiva, realizada pelo
Laboratório Integrado do Estudo da Voz da Universidade
Federal da Paraíba (LIEV/UFPB). O comportamento do sinal
foi avaliado a partir de duas medidas não lineares (Primeiro
Mínimo da Função de Informação Mútua e Dimensão de
Correlação), cinco medidas de quantificação obtidas dos
gráficos de recorrência (Determinismo, Entropia de Shannon,
Comprimento médio das linhas diagonais, Comprimento
máximo das linhas verticais e Transitividade) e o parâmetro
relacionado à topologia recorrente (Passo de Reconstrução).
A escolha destas medidas teve como base os melhores
resultados dos trabalhos já existentes [6,7]. Os sinais foram
avaliados de forma a indicar a classificação entre sinais
classificados como normais (Grau Geral 1 – G1), sinais com
desvio leve (Grau Geral 2 – G2) e sinais com desvio moderado
(Grau Geral 3 – G3). Para o processo de classificação foi
utilizada a rede neural MLP (Multilayer Perceptron) com o
algoritmo de aprendizado supervisionado Gradiente
Conjugado Escalonado (SCG).

Resumo—Análise acústica tem sido empregada como
ferramenta objetiva na avaliação da qualidade vocal. Neste
trabalho, é avaliada a intensidade do desvio vocal, discriminando
entre os graus normal, leve e moderado, através de medidas da
análise dinâmica não linear (Primeiro Mínimo da Função de
Informação Mútua e Dimensão de Correlação), medidas de
quantificação de recorrência (Determinismo, Entropia de
Shannon, Comprimento Médio das Linhas Diagonais,
Comprimento Máximo das Linhas Verticais e Transitividade).
Também foi analisado o parâmetro relacionado à topologia
recorrente do sistema de produção vocal (Passo de
Reconstrução). No processo de classificação, foi utilizada a rede
neural MLP (Multilayer Perceptron), com o algoritmo de
aprendizado supervisionado Gradiente Conjugado Escalonado
(SCG). Foi obtida uma acurácia de 94.5% na discriminação entre
os graus normal e moderado.
Palavras-Chave—Análise acústica, Análise dinâmica não linear,
desvios vocais, redes neurais.
Abstract- Acoustic analysis has been used as an objective tool in
vocal quality evaluation. In this work, the vocal deviation
intensity is evaluated for discrimination between normal, mild
and moderate degrees, employing measures of nonlinear dynamic
analysis (First Minimum of the Mutual Information Function
and Correlation Dimension), recurrence quantification measures
(Determinism, Shannon entropy, Mean Length of Diagonal
Lines, Maximum Line Length and Transitivity). The parameter
related to the recurrent topology of the vocal production system
(Reconstruction Stepwas also analyzed. In the classification
process, the MLP (Multilayer Perceptron) neural network was
used, with the Scaled Conjugate Gradient (SCG) algorithm. An
accuracy of 94.5% was obtained in the discrimination between
normal and moderate degrees.
Keywords— Acoustic analysis, nonlinear dynamics analysis, vocal
deviations, neural networks.

I.

INTRODUÇÃO

Distúrbios da voz são condições patológicas que afetam
diretamente a produção vocal, manifestando-se de diferentes
formas. A manifestação de um distúrbio de voz é
multidimensional e por este motivo é importante que a sua
avaliação seja de forma abrangente envolvendo assim,
diferentes aspectos como: a avaliação perceptiva da voz, o
exame visual laríngeo, a análise acústica, a avaliação
aerodinâmica e a autoavaliação vocal [1,2].
Técnicas de processamento digital de sinais têm sido cada

Giulliana K. L. Pereira de Queiroz, Silvana Luciene do N. C. Costa, Suzete
Élida N. Correia, Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica,
Instituto Federal da Paraíba (IFPB), João Pessoa-PB, Brasil, E-mail:
giullianalacerda@gmail.com,silvana@ifpb.edu.br, suzete @ifpb.edu.br. (Este
trabalho foi parcialmente financiado pelo IFPB).
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O artigo está organizado da seguinte forma: são
apresentados, inicialmente, na Seção II, aspectos referentes à
análise dinâmica não linear, na Seção III materiais e métodos
utilizados nesta pesquisa e na Seção IV os resultados obtidos,
seguidos das conclusões, na Seção V.
II.

𝑁(ɛ)

𝐷2 = limɛ→0

A análise dinâmica não linear pode ser analisada por
meio de um modelo matemático associado ao sistema de
produção desses sinais ou por meio da análise de séries
temporais que contém informações sobre variáveis não
observáveis do sistema [8].
Passo de reconstrução (τ) - Esta medida é baseada no
teorema da imersão de Takens [9]. Ele demonstrou que, com o
uso da técnica dos tempos de retardo ou método das
coordenadas defasadas, é possível reconstruir certas
propriedades topológicas do espaço de estados (atrator) a
partir da série temporal, {xi} em que vetores ⃗ξ m-dimensionais
são reconstruídos, de forma que:

Análise de quantificação de recorrência - Esta análise é um
método que tem por objetivo extrair medidas quantitativas dos
gráficos de recorrência [9, 10]. Um gráfico de recorrência é
uma matriz quadrada de ordem N preenchida por pontos
brancos e pretos. Um ponto preto representa um estado
recorrente, ou seja, um estado suficientemente próximo a
outro em determinado instante de tempo. Um ponto branco
indica estado não recorrente. Na Figura 1 são apresentados
exemplos de gráficos de recorrência, com 32 ms, das suas
respectivas séries temporais obtidos a partir de sinais de vozes
com os graus G1, G2e G3.

𝑖

(1)

em que, i = 1, 2,..., T – (m – 1)τ, T é o número total de
amostras, m é dimensão de imersão e τ é o passo de
reconstrução ou tempo de defasagem [10].
Neste trabalho, para a determinação do τ, para cada série
temporal, foi utilizado o método de informação mútua, onde
o valor do tempo de defasagem ideal corresponde ao primeiro
mínimo local, quando este existir, da função de informação
mútua média I(τ).
Método da Função de Informação Mútua- A mesma
informação, em sistemas lineares, fornecida pela função de
correlação é também fornecida pela função de informação
mútua média sendo, que na verdade, é um tipo de
generalização para sistemas não lineares. A informação mútua
média entre x(t) e sua versão defasada x(t+ τ) é obtida a partir
de um histograma de b intervalos de classe (bins), criado para
estimar a distribuição de probabilidade dos dados do sinal
x(t):
𝐼(𝜏)= ∑𝑏𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1 𝑃 i,j(x(t),x(t+ τ))log2[

𝑃𝑖,𝑗 (𝑥(𝑡),𝑥(𝑡+ 𝜏))
𝑃𝑖 (𝑥(𝑡)) 𝑃𝑗 (𝑥(𝑡+ 𝜏))

]

(3)

em que o termo (𝑓𝑖)2 representa a frequência relativa com que
dois pontos de um atrator estejam dentro da i-ésima caixa de
tamanho ε [8]. Onde ε é o raio em torno de ξi e a função θ(x)
satisfaz à condição: θ(x) =1 para x > 0 e θ(x) =0 para x ≤ 0. ξi
e ξj representam vetores reconstruídos a partir de defasagens
na série temporal associada ao sinal de voz. Esse método
consiste em determinar quantos volumes elementares, de
tamanho ε, são necessários para cobrir todo o conjunto de
pontos do atrator no espaço de estado.

ANÁLISE DINÂMICA NÃO LINEAR

⃗⃗ξ𝑖 = {𝑥(𝑡𝑖 ), 𝑥( 𝑡𝑖 + 𝜏), … , 𝑥( 𝑡𝑖 + (𝑚 − 1)𝜏}

𝑙𝑜𝑔 ∑𝑖=1 (𝑓𝑖)2
log(ɛ)

(a)

(b)

(2)
(c)
Fig. 1 Séries temporais e gráficos de recorrência para sinais com graus (a) G1,
com m=5 e τ=6, (b) G2, com m=6 e τ=12 e (c) G3, com m=5 e τ=18.

em que Pi(x(t)) é a probabilidade de que o sinal x(t) assuma
um valor dentro do i-ésimo intervalo do histograma, Pj(x(t+τ ))
é a probabilidade de que x(t + τ) esteja no j-ésimo intervalo e
Pi,j(x(t), x(t + τ)) é a probabilidade de que, simultaneamente,
x(t) esteja no i-ésimo intervalo e x(t + τ) no j-ésimo intervalo.
Tem-se ainda que I(t) ≥ 0. Se x(t) e x(t + τ) são iguais, então
I(τ) é máximo. Por outro lado, se x(t) e x(t + τ) são
completamente independentes, então o argumento do termo
logarítmico é a unidade e I(t) =0 [6]. O valor do tempo de
defasagem ideal corresponde ao Primeiro Mínimo Local, da
função de informação mútua média I(τ ) [11]. Desta forma, ao
traçar I(τ) versus, a melhor defasagem corresponde ao valor de
τ no Primeiro Mínimo da Função de Informação Mútua (PM).

Pode-se observar que, para os exemplos considerados na
Figura 1, o gráfico de recorrência do sinal de voz saudável
(Grau 1) apresenta uma formação periódica nas linhas
diagonais, com maior preenchimento que as vozes com os
graus 2 e 3. O sinal com grau 3 possui uma quantidade maior
de pontos isolados, onde as formações das linhas diagonais
tornam-se quase inexistentes. A análise visual, no entanto, é
subjetiva podendo levar a várias interpretações. Por este
motivo, é importante que se faça uma análise quantitativa para
dar objetividade e maior confiabilidade à análise e ao
diagnóstico. Neste estudo, foram extraídas as medidas de
recorrência descritas a seguir [12,13].

Dimensão de correlação (D2) - Esta característica tem por
objetivo medir a probabilidade de se encontrar um par
aleatório de pontos dentro de um determinado volume
elementar (caixa) e é definida da seguinte forma [3,8]:

Determinismo (Det) - Mede a quantidade dos pontos de
recorrência presentes na formação das linhas diagonais em
relação a todo o conjunto dos pontos de recorrência:
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𝐷𝐸𝑇 =

𝜀
∑𝑁
𝑙=𝑙𝑚𝑖𝑛 𝑙 𝑥 𝑃 (𝑙)
𝑚,𝜀
∑𝑁
𝑖𝑗 𝑅𝑖,𝑗

,

Os pacientes foram classificados com relação ao grau a
partir da análise perceptivo-auditiva, por três avaliadores
fonoaudiólogos. Esta análise foi realizada utilizando a Escala
Analógica Visual (EAV). A escala constitui um intervalo de
100 milímetros, dentro do qual há três pontos de corte
definidos a partir de estudo clínicos realizados no Brasil [8].
Caso o profissional treinado marque na escala algum valor
entre 0 e 35,5 mm, a voz é considerada normal. Valores entre
35,5 e 50,5 mm indicam uma voz com desvio leve. Valores
entre 50,5 e 90,5 indicam uma voz com desvio moderado. Para
valores entre 90,5 e 100 mm o desvio é considerado intenso.
Foram selecionados 90 sinais da base, sendo 30 de pacientes
com vozes normais (G1), 30 com desvio leve (G2) e 30 com
desvio moderado (G3), para o processo discriminativo. Os
sinais foram digitalizados a uma taxa de amostragem de
44.100 amostras/s e quantizados com 16 bits/amostra.

(4)

em que Pε(l) = {li; i=1...Nl} representa a distribuição de
frequência dos comprimentos l das estruturas diagonais no
gráfico de recorrência e Nl é o número absoluto de linhas
diagonais. O termo lmin representa o número mínimo de
pontos que são considerados para formar uma linha diagonal.
Comprimento Médio das Linhas Diagonais (Lmed) - Está
relacionado ao tempo médio que dois segmentos de uma
trajetória estão próximos um do outro e pode ser interpretado
como o tempo médio de predição. É calculado da seguinte
maneira:
𝐿𝑚𝑒𝑑

=

𝜀
∑𝑁
𝑙=𝑙𝑚𝑖𝑛 𝑙 𝑥 𝑃 (𝑙)
𝜀
∑𝑁
𝑖𝑗 𝑃 (𝑙)

(5)
Metodologia- Os sinais da base de dados foram
segmentados em quadros de 32 ms para manter a
estacionaridade. Em seguida, foi realizada a extrações das
características por segmento. Foram utilizadas, no
classificador, a média segmental das características. Para o
processo de classificação foi utilizada a rede neural MLP com
o algoritmo de aprendizado supervisionado Gradiente
Conjugado Escalonado (SCG). Os sinais foram separados,
aleatoriamente, em dois conjuntos distintos, dos quais 2/3
foram utilizados para o treinamento da rede e 1/3 para teste de
eficiência. Foi realizada a validação cruzada, onde a rede foi
executa 10 vezes, com o objetivo de dar maior confiabilidade
aos resultados. Foram utilizados 09 neurônios na camada
oculta (definidos empiricamente) e 02 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 8.

Entropia de Shannon (Entr): Refere-se à entropia de
Shannon da distribuição de frequência dos comprimentos das
linhas diagonais. Ela reflete a complexidade da estrutura
determinística no sistema:
em que

𝐸𝑛𝑡𝑟 = ∑𝑁
𝑙=𝑙𝑚𝑖𝑛 𝑝 (𝑙 ) ∙ 𝑙𝑛 𝑝(𝑙 ),

𝑝(𝑙) = ∑𝑁

𝑃𝜀 (𝑙)

𝑙=𝑙𝑚𝑖𝑛

(6)

.

𝑃𝜀 (𝑙)

Comprimento Máximo das Linhas Verticais (Vmax): Esta
medida mede o tempo máximo em que o sistema permanece
em um estado específico, estando relacionada à duração
máxima de um comportamento caótico, dada por
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑚á𝑥({𝑉𝑙: i = 1. . . Nv})

(7)

IV. RESULTADOS

em que Nv é o número total de linhas verticais e Vl o
comprimento da linha vertical.

No processo de classificação foram utilizadas três medidas
de avaliação de desempenho: acurácia, sensibilidad e e a
especificidade [8]. A acurácia mede a capacidade do teste em
identificar quando há e quando não há a presença da doença. A
sensibilidade mede a capacidade do teste em identificar
corretamente a doença entre aqueles que a possuem e a
especificidade mede a capacidade do teste de classificar
corretamente aqueles que não possuem a doença [14].
Na Figura 2 são apresentados os resultados da acurácia
média referentes a cada medida para cada caso de
classificação.

Transitividade (Trans) - A medida Transitividade é uma
espécie de taxa de recorrência local, onde pode ser utilizada
em conjunto com o raio vizinhança para a construção do
gráfico de recorrência.
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 =
III.

𝑚,𝜀 𝑚,𝜀 𝑚,𝜀
∑𝑁
𝑖,𝑗,𝑘=1 𝑅𝑖,𝑗 𝑅𝑖,𝑘 𝑅𝑘,𝑖
𝑚,𝜀 𝑚,𝜀
∑𝑁
𝑖,𝑗,𝑘=1 𝑅𝑖,𝑗 𝑅𝑘,𝑖

(8)

MATERIAIS E MÉTODOS

Base de dados- O banco de dados dos sinais utilizados na
pesquisa é proveniente do Laboratório Integrado de Estudos
da Voz (LIEV) da Universidade Federal da Paraíba. A base
faz parte de um projeto intitulado "Integração das medidas
acústicas, perceptivas, fisiológicas e de auto avaliação em
pacientes com e sem alteração laríngea", avaliado e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da
Saúde/UFPB, com o parecer número 52492/12 (LOPES et al.,
2016). Foram incluídos no estudo, pacientes com idade entre
18 e 65 anos, que apresentassem queixa vocal e que já
tivessem realizado avaliação laringológica, com laudo
otorrinolaringológico por escrito. Todos os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Fig. 2 Resultados individuais referentes a cada medida de acordo com cada
caso de classificação.
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As medidas de Comprimento Médio das Linhas Diagonais
(Lmed) e Passo de Reconstrução (τ), foram as medidas que
menos se destacaram na classificação individual. Mas, quando
combinadas com outras medidas, podem proporcionar um
aumento na acurácia de classificação. Em pesquisas recentes,
as medidas de Transitividade (Trans) e o Passo de
Reconstrução (τ) , quando combinadas, proporcionaram um
aumento na acurácia na discriminação entre vozes saudáveis e
desviadas [7].
Na Tabela I são apresentados os melhores resultados
obtidos com as características individuais e combinadas.
Quando utilizada individualmente, na avaliação entre os graus
normal e leve, a característica Determinismo apresentou maior
acurácia entre as medidas empregadas. No entanto, o
Determinismo, combinado com Lmed, PM e Entr,
proporcionou um ganho de 10% na acurácia em relação ao
Determinismo individualmente. A sensibilidade e a
especificidade também aumentaram, com valores próximos
entre si, o que significa que a combinação das medidas
proporciona desempenho similar tanto em detectar a presença
do desvio corretamente (sensibilidade), como em identificar
que não há desvio vocal nos sinais que realmente não tem
(especificidade).
TABELA I.

TABELA III. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO - DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS
GRAUS 2 E 3 (G2XG3).

Avaliação de desempenho
Característica(s)
Acurácia (%)
Sensibilidade (%)
Especificidade (%)

Individual

Combinação

Característica(s)
Acurácia
Sensibilidade
Especificidade

Det
72,17±2,07
72,67±4,24
71,67±5,60

Det+Lmed+PM +Ent
82,33±2,18
82,00±2,69
82,67±2,89

Característica (s)

Det

Acurácia (%)
Sensibilidade (%)
Especificidade (%)

86,83±0,58
85,67±1,79
88,00±0,74

Det+ D2 +PM + Vmax
81,17±1,29
76,67±1,93
85,67±1,41

Avaliação de desempenho
G1x(G2XG3).

Individual

Característica (s)

Det

Acurácia (%)
Sensibilidade (%)
Especificidade (%)

80,67±1,22
74,00±3,25
87,33±0,83

Combinação
Det+ Trans+ PM +
Lmed+τ
86,17±0,50
84,33±1,00
88,00±1,13

Pode-se observar que, com exceção da classificação entre o
G2xG3, com as medidas individuais, a medida Determinismo
se destacou com relação às demais medidas, tanto nos
resultados individuais como combinados. Lembrando-se que
esta característica mede a quantidade dos pontos de recorrência
presentes na formação das linhas diagonais em relação a todo o
conjunto dos pontos de recorrência.
V. CONCLUSÃO
Observa-se, a partir dos resultados obtidos, que quando a
medida Determinismo é combinada com outras medidas
proporcionam um aumento significativo na acurácia. A melhor
acurácia obtida foi de 94,50% entre a discriminação das vozes
saudáveis e com desvio moderado (G1xG3), utilizando
medidas combinadas. Essa taxa é considerada excelente,
segundo o critério de Hosmer-Lemeshow, assim como as taxas
acima de 80% [15]. Com estes resultados, pode-se concluir que
a análise de quantificação de recorrência pode ser considerada
na análise acústica como uma ferramenta auxiliar na
fonoaudiologia, para a discriminação entre vozes saudáveis e
com desvios vocais.

TABELA II. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO - DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS
GRAUS 1 E 3 (G1XG3).

Individual

Trans
71,00±0,75
73,00±2,30
69,00±3,44

TABELA IV. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO - DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS
GRAUS 1 E GRAUS (G2+G3).

Na Tabela II, constam os melhores resultados para as
características empregadas de forma individual e combinadas,
na discriminação entre as vozes normais e com desvio
moderado. Similar à discriminação G1xG2, o Determinismo
mostrou-se como a melhor característica individual para
classificar a presença de desvio moderado, nos sinais
analisados.

Avaliação de
desempenho (G1 X G3)

Combinação

Na Tabela IV, estão apresentados os resultados da
discriminação entre as vozes normais comparadas com a
junção dos desvios leve e moderado numa única classe, G1 x
(G2+G3), compondo a classificação entre sinais saudáveis (G1)
e com desvios vocais (G2 + G3). Neste caso, a classificação
dos sinais é feita para fins de triagem, ou seja, separar os casos
de pacientes que necessitam de acompanhamento terapêutico
dos pacientes com vozes normais, com precisão acima de 80%.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO - DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS
GRAUS 1 E 2 (G1XG2).

Avaliação de desempenho
(G1 x G2)

Individual

(G2XG3)

Combinação
Det+Entr+Trans+PM +
Vmax
94,50±1,11
92,67±1,63
96,33±0,92

Na Tabela III, estão apresentados os resultados da
discriminação entre vozes com desvios leves e com desvios
moderados. Neste caso a característica Transitividade (Trans)
destacou-se com acurácia de aproximadamente 70%. No
entanto, mediante a combinação das características
proporcionou acurácia acima de 80%. Além disso, a
capacidade do teste em identificar a ausência do desvio
corretamente (especificidade), que estava abaixo de 70%,
aumentou em 16% com a combinação das características.
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Análise dos efeitos dos codecs de áudio na avaliação
de desvios vocais
Anselmo de V. Cavalcante, Leonardo W. Lopes, Michel C. Dias, Silvana Cunha Costa, Suzete E. N. Correia
serviços, ausência/indisponibilidade de acompanhantes e
dificuldade com transporte e viagem [1].
Nos últimos anos, pesquisadores começaram a investigar a
possibilidade de usar a telemedicina para fornecer serviços que
auxiliem no tratamento de patologias da fala e linguagem,
objetivando alcançar um número maior de pacientes a custos
reduzidos [2]. Ela tem sido apontada como uma forma
potencial de melhorar os cuidados de saúde nas zonas rurais e
de difícil acesso [3].
Dentro da telemedicina, estudos sugerem que o uso da
tecnologia Voz sobre IP (Voice over IP - VoIP) no tratamento
de patologias da voz, é uma alternativa à reabilitação
presencial, uma vez que pode mitigar os problemas
decorrentes da falta de infraestrutura e dificuldade de
locomoção dos pacientes, podendo a reabilitação ser feita na
própria residência ou em lugares próximos. Além do mais, o
VoIP é acessível a partir de dispositivos semelhantes aos
telefones tradicionais e pode ser desenvolvido de forma
relativamente barata, usando a Internet [4].
Para o estabelecimento de uma comunicação à distância,
utilizando o VoIP, vários parâmetros são levados em
consideração, entre eles a escolha dos codificadores e
decodificadores de voz, também chamados de codecs. Cada
codec possui características específicas, como por exemplo
frequência de amostragem, quantidade de bits por amostra e
taxa de transmissão. Com o uso dos codecs, o áudio
normalmente é comprimido para reduzir a necessidade dea
taxa de transmissão, causando a perda de informações [5],
podendo levar a um diagnóstico errado da presença/ausência
do desvio, bem como de sua severidade.
No trabalho desenvolvido por Ricardo Ferrari et al [6]
foram analisados os desempenhos de alguns codecs (GSM,
G.711, G.722, G.726, G.729, iLBC e Speex) suportados pelo
software Asterisk, com e sem criptografia, utilizando os
protocolos RTP e SRTP, a fim de obter dados importantes
para uma tomada de decisão na implementação de um sistema
VoIP. Para os testes foi montado um cenário, com o uso de
maquinas virtuais, e o auxílio dos softwares SIPP, Asterisk,
VirtualBox e Wireshark. Para cada codec analisado foram
realizadas 16.000 chamadas, sendo que 8.000 com o uso do
protocolo RTP e mais 8.000 com o uso do SRTP. Também
foram extraídas informações como pico de chamadas
simultâneas, chamadas mal sucedidas e bem sucedidas. Dois
codecs se destacaram nas comparações, o GSM e o G.726/32,
o primeiro com menor tempo de resposta e o segundo com
nenhuma chamada mal sucedida para o RTP e apenas uma
para o SRTP.

Resumo—Este artigo apresenta um estudo sobre as implicações
causadas por diferentes codecs de áudio na análise perceptiva da
voz. Um cenário de transmissão baseado em VoIP foi criado,
empregando o Asterisk e o softphone Microsip, para auxiliar no
diagnóstico de desvios vocais à distância. Cada sinal selecionado
foi submetido a quatro transmissões, cada uma delas utilizando
um codec específico. Utilizando a escala EAV, antes e após cada
transmissão, um especialista em voz realizou a classificação dos
sinais em rugoso, soproso ou normal. Os codecs Speex32 e
LPCM16 conseguiram detectar a presença dos desvios com 76%
e 88% de Sensibilidade, respectivamente.
Palavras-Chave—Codec de áudio, processamento digital de
sinais, telemedicina, voz,VoIP.
Abstract—This article presents a study on the implications of
different audio codecs on perceptual voice analysis. A VoIPbased transmission scenario was created, using Asterisk and the
Microsip softphone, to aid in the diagnosis of distance vocal
deviations. Each selected signal was submitted to four
transmissions, using a specific codec. Using the EAV scale, before
and after each transmission, a speech-language pathologist
performed the classification of the signals as rough, breathy or
normal. The codecs Speex32 and LPCM16 were able to detect the
presence of the deviations with 76% and 88% of Sensitivity,
respectively.
Keywords—Audio
Codec,
telemedicine, voice, VoIP.

I.

digital

signal

processing,

INTRODUÇÃO

Com o aumento da expectativa de vida da população,
muitas pessoas passaram a apresentar uma série de
dificuldades que variam entre a perda de linguagem e
distúrbios da fala. Patologias na laringe, sejam de origem
neurológica ou orgânica, podem causar desvios vocais,
prejudicando a qualidade da comunicação. À medida que a
população com distúrbios de comunicação aumenta, a
demanda por profissionais e serviços relacionados ao
tratamento da voz também cresce.
A avaliação da qualidade vocal, feita por um profissional
especialista em voz, emprega, geralmente, uma escala de
avaliação analógico-visual (EAV), através da qual é avaliada a
presença/ausência de desvio vocal, num processo inicial de
triagem, como também o seu grau, que indica a intensidade do
desvio. De acordo com a avaliação, que é de caráter subjetivo,
será indicada uma análise mais detalhada para determinação
da conduta clínica.
Várias barreiras são enfrentadas pelos pacientes para
realizar a reabilitação vocal, como incapacidade física para o
deslocamento até o local do tratamento, longa distância até os
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No trabalho de Yanmei Zhu et al [7] simulou-se uma
comunicação VoIP, com o codec G.729, para determinar os
efeitos sobre parâmetros de perturbação acústica de sinais de
voz normais e patológicos, utilizando as medidas jitter e
shimmer dos sinais de voz antes e depois da transmissão.
Verificou-se que a transmissão VoIP interrompe a forma de
onda e aumenta a porcentagem de jitter e shimmer. No
entanto, ainda foi possível a discriminação significativa entre
vozes normais e patológicas afetadas pela paralisia laríngea.
O presente artigo descreve um estudo sobre os efeitos dos
codecs G.711 Lei A, Speex32, GSM Full Rate e LPCM16 na
avaliação da qualidade vocal. Um cenário controlado,
empregando o Asterisk e o softphone Microsip, foi criado para
tornar possível a utilização do VoIP e a seleção dos codecs,
além da transmissão dos sinais de voz, obtidos de uma base de
dados de vozes sintetizadas, do Departamento de Ciência da
Computação da Universidade de Brasília [8]. Um avaliador
externo (fonoaudiólogo) julgou os níveis dos desvios vocais
soprosidade e rugosidade, como também o grau geral desses
desvios, antes e depois das transmissões.
Na Seção II deste artigo é realizada uma breve descrição
dos codecs utilizados neste trabalho (G.711 Lei A, Speex32,
GSM Full Rate e LPCM16). Na Seção III é apresentada a
utilização da escala EAV como ferramenta de análise
perceptivo-auditiva da voz. Na Seção IV a metodologia
empregada e na Seção V são apresentados os resultados e, por
fim, na Seção VI, a discussão e as considerações finais.

aspectos da voz. A taxa de saída do codec GSM depende do
seu tipo (Tabela I), e varia em um intervalo entre 4,75 kbit/s e
13 kbit/s [10].
TABELA I.

Codec
GSM Full Rate
GSM Enhanced Full Rate
GSM Half Rate
GSM AMR

TIPOS DE CODEC GSM

Taxa de bit (kbit/s)
13
12,2
5,6
4,75 - 12,2

B. G.711
O G.711, também conhecido como Pulse Code Modulation
(PCM), é um codec desenvolvido pela ITU-T em 1988.
Originalmente foi criado para telefonia fixa, mas hoje é muito
usado em VoIP devido à sua simplicidade e boa qualidade de
voz. É uma implementação de quantização logarítmica com 8
bits por amostra, oferecendo assim uma taxa de bits de 64
kbit/s, sendo por isso considerado um codec de alta velocidade
[11].
Existem duas versões do codec G.711, que diferem na
quantização empregada: Lei A e Lei µ. A Lei µ é usada na
América do Norte e Japão e a Lei A é usada no resto do
mundo [12].
Usar G.711 para VoIP pode oferecer uma melhor
qualidade de voz, uma vez que este mesmo codec é usado
pelas redes legadas públicas de telefonia comutada e pelas
Redes Digitais com Integração de Serviços (Integrated Service
Digital Network - ISDN). Ele também tem ótimos níveis de
latência (atraso) porque há pouca ou nenhuma necessidade de
buffering, o que custa aos computadores poder de
processamento. A desvantagem em utiliza-lo está no fato de
que necessita de mais largura de banda do que outros codecs,
podendo chegar até 84 kbit/s. O G.711 é suportado pela
maioria das empresas provedoras de VoIP [12].

II. CODECS DE ÁUDIO
O áudio normalmente é comprimido para reduzir a
necessidade de largura de banda. Todos os sistemas de
compressão exigem dois algoritmos: um para comprimir os
dados da origem (codificação) e outros para descomprimi-los
no destino (decodificação). Na literatura, esse conjunto de
algoritmos são conhecidos como codecs [5].
Quando a saída decodificada não é exatamente igual à
entrada original, o sistema é considerado com perdas. Se a
entrada e a saída forem idênticas, o sistema é sem perdas. Para
cada codec pode ser associada uma medida de qualidade, que
é uma resposta subjetiva de um ouvinte. Uma medida
subjetiva comumente usada para determinar a qualidade do
som produzido pelos codecs é o Mean Opinion Score (MOS),
que pode variar em uma escala de 1 a 5, em que 1 indica voz
inaceitável e de baixa qualidade, enquanto um valor - 5 indica
alta qualidade de voz, sem problemas perceptíveis.
Alguns dos codecs disponíveis para aplicações VoIP são
descritos, de forma sucinta, a seguir.

C. LPCM
A modulação por código de pulso linear (linear pulse-code
modulation - LPCM) é um tipo específico de codificação PCM
onde os níveis de quantificação são linearmente uniformes. Isto
contrasta com as codificações PCM em que os níveis de
quantização variam em função da amplitude. O LPCM é o
padrão utilizado na codificação do áudio presente no DVD
(desde 1995), Blu-ray (desde 2006) e HDMI (desde 2002). A
quantidade de bits por amostra mais comuns são 8, 16 ou 24.
As frequências de amostragem mais utilizadas são 48 kHz
(usado em formato de DVD) e 44,1 kHz (usado em formato de
CD), podendo chegar até 192 kHz em equipamentos mais
novos [13].

A. GSM
O Global System for Mobile communication (GSM) é um
padrão comercial desenvolvido em 1982 pelo European
Telecommunications Standards Institute (ETSI). Embora
originalmente projetado para operação na faixa de 900 MHz,
foi logo adaptado para 1800 MHz. Ao longo dos anos, passou
a operar em outras bandas de frequência [9].
O padrão GSM apresenta perdas, isto é, alguns dados são
perdidos durante a compressão, porém, ele é otimizado para
regenerar com precisão a fala na saída de uma ligação [10].
Em um telefone GSM, a voz é convertida em um sinal
digital com uma resolução de 13 bits, amostrada a uma taxa de
8 kamostras/s. O GSM analisa a voz e constrói um fluxo de
bits composto por uma série de parâmetros que descrevem

D. Speex
Speex é um formato de codificação de áudio, com perda de
dados, criado em 2002 e projetado para ser utilizado com a
voz. Ele é livre, de código aberto, e baseado na codificação de
fala Code-Excited Linear Prediction (CELP) [14].
O objetivo dos projetistas foi desenvolver um codec que
seria otimizado para alta qualidade de fala e baixa taxa de bits.
Para isso, o Speex utiliza taxas de bits múltiplas e suporta taxa
de amostragem de banda ultra-larga (taxa de amostragem de
32 kamostras/s), banda larga (taxa de amostragem de 16
kamostras/s) e banda estreita (taxa de amostragem de 8

443

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

são considerados parâmetros de avaliação robustos e
universalmente aceitos [19-22], apresentando correlatos nos
planos fisiológicos e acústicos. As vozes soprosas são
caracterizadas pela percepção de ruído de ar audível nas altas
frequências, sobreposto à emissão vocal. Já as vozes rugosas
são caracterizadas pela presença de irregularidade na emissão,
caracterizado por ruído de baixa frequência [23].

kamostras/s). Ele também foi desenvolvido para ser robusto
em relação a pacotes perdidos, mas não para os corrompidos.
O Speex possui resolução de 16 bits por amostra e latência
de 30 milissegundos quando opera em banda estreita e 34
milissegundos quando opera em banda larga ou ultra-larga.
A Tabela II [15] [16] mostra as principais características
dos codecs utilizados neste trabalho.
TABELA II.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS CODECS UTILIZADOS

Codec

Bits
por
amostra

Taxa de
transmissão (kbit/s)

Taxa de
amostragem
(kamostras/s)

Atraso
(ms)

MOS

G.711
Lei A

8

64

8

0,125

4.1

Speex
32

16

44,2

32

34

3.8

13

13

8

20

3.6

16

256

16

~0,5

4.1

GSM
Full
Rate
LPCM
16

III.

IV.

METODOLOGIA

No diagrama de blocos da Figura 2 está ilustrada a
metodologia empregada neste trabalho. Os sinais de voz foram
selecionados de uma base de dados e armazenados em um
servidor Asterisk1. Para cada sinal, características perceptivoauditivas inerentes à voz foram extraídas. Cada um deles foi
transmitido quatro vezes através de uma rede de dados, sendo
cada transmissão realizada com o uso de um codec específico.
Após a transmissão, cada sinal de voz foi recepcionado e
armazenado. Uma nova avaliação perceptivo-auditiva foi
realizada após a transmissão e os dados obtidos comparados
com aqueles extraídos antes da transmissão.

ANÁLISE PERCEPTIVO-AUDITIVA DA VOZ

A análise perceptivo-auditiva da voz é um procedimento
subjetivo, realizado por profissionais treinados para avaliação
de desvios vocais. Nesse método, as percepções do avaliador
são subjetivas e individuais, podendo ser influenciadas por sua
preferência pessoal, pela experiência e pela cultura [17].
Um procedimento bastante comum na análise perceptivoauditiva da voz é a quantificação do desvio por meio de
escalas, com as quais é possível classificar o grau de
severidade dos distúrbios. Uma das principais escalas
utilizadas nestas análises é a escala Analógico-Visual (EAV).
Essa escala constitui de um intervalo de 100 milímetros,
dentro do qual há três pontos de corte definidos a partir de
estudos clínicos realizados no Brasil. Os pontos de corte da
escala EAV estão em 35,5 mm, 50,5 mm e em 90,5 mm. Caso
o avaliador marque na escala um valor entre 0 e 35,5 mm, a
voz é considerada normal (grau 1 - G1). Valores entre 35,5 e
50,5 mm indicam uma voz com desvio leve (grau 2 - G2).
Valores entre 50,5 e 90,5 mm indicam uma voz com desvio
moderado (grau 3 - G3). Se o profissional treinado marcar
algum valor entre 90,5 e 100 mm, o desvio vocal é
considerado intenso (grau 4 - G4) [18]. A escala EAV está
ilustrada na Figura 1 [17].

Fig. 1.

Fig. 2.

Modelo da metodologia empregada.

Para a análise comparativa, contou-se com o apoio de um
avaliador externo, fonoaudiólogo, com especialização em voz,
mestrado em Ciências da Linguagem e doutor em Linguística,
com larga experiência em identificação e avaliação de desvios
vocais, cujo Coeficiente Kappa de Cohen é 0,79, indicando
uma boa confiabilidade [24].
Após a transmissão de cada sinal, foi solicitado ao
avaliador que realizasse uma nova análise perceptivo-auditiva,
de modo a classificá-lo em normal, rugoso ou soproso, além
de inferir o nível de soprosidade, rugosidade e grau geral
apresentado por esse sinal, baseado na escala EAV. Os sinais
recuperados foram avaliados de maneira aleatória. As
informações produzidas por esse avaliador foram comparadas
àquelas já dispostas na base de dados.
A avaliação perceptivo-auditiva da base de dados e dos
sinais recuperados ocorreu em uma mesma sessão, com
duração de 60 minutos, em ambiente silencioso. O avaliador
foi treinado com sinais estímulos-âncora, contendo emissões
normais e com desvio nos diferentes graus, assim como vozes
predominantemente rugosas e soprosas. Além disso, instruiuse o fonoaudiólogo quanto aos valores de corte [25] que
seriam adotados nesta pesquisa para categorização das vozes
quanto à ausência e presença de rugosidade e soprosidade.
Para avaliação, cada sinal foi apresentado por três vezes
através de fone de ouvido simples, em intensidade confortável
autorreferida pelo avaliador.

Escala analógico-visual (EAV).

Entre as características que podem ser observadas em uma
análise perceptivo-auditiva estão às relacionadas à qualidade
vocal predominante, como a soprosidade e a rugosidade, que

1

Software livre, de código aberto, desenvolvido para a construção de
aplicações de comunicação VoIP.
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A. Base de dados utilizada e seleção dos sinais
A base de dados foi desenvolvida por um sintetizador
(VoiceSim), produzido no Departamento de Ciência da
Computação da Universidade de Brasília, em colaboração com
os Laboratórios de Imagem, Processamento de Sinal e
Acústica da Universidade Livre de Bruxelas. O sintetizador
contém um modelo de representação do trato vocal na forma
de tubos concatenados através dos quais uma onda acústica se
propaga. O material de fala dos estímulos sintetizados foi a
vogal do português brasileiro /Ɛ/ (“é”), sustentada por 1
segundo. Esses sinais foram obtidos e armazenados a uma taxa
de amostragem de 44100 amostras/s, 16 bits por amostra [8].
A medida de qualidade dos sinais sintetizados produzidos pelo
VoiceSim pode ser verificado no trabalho de Englert et al [26].
Foram selecionados inicialmente 36 sinais de voz,
divididos em três conjuntos: 11 normais, 14 soprosos e 11
rugosos. Cada um dos 36 sinais selecionados foi transmitido
04 vezes, uma vez para cada tipo de codec (G.711 Lei A,
Speex32, GSM Full Rate e LPCM16). A seleção foi baseada
no grau da escala EAV. Para os sinais com ausência de desvio
(normais) foram selecionados da base de dados os que
possuíam grau de soprosidade 1 e rugosidade 1. Para os sinais
soprosos foram selecionados sinais com grau de soprosidade
2, 3 ou 4 e rugosidade 1. Para os sinais rugosos foram
selecionados sinais com grau de rugosidade 2, 3 ou 4 e
soprosidade 1.

considerados desprezíveis.
O conjunto de 36 sinais originais foi armazenado no
servidor Asterisk. Este servidor, por sua vez, foi configurado
para atender automaticamente chamadas VoIP, baseadas no
Protocolo de Inicialização de Sessão (Session Initiate Protocol
- SIP), transmitir automaticamente o sinal e em seguida
encerrar a chamada. Para cada número de ramal discado (1 a
36) um sinal distinto foi configurado para ser transmitido.
Outros parâmetros utilizados nas chamadas VoIP foram o
Protocolo de Transporte em Tempo Real (Real-time Transport
Protocol - RTP), o Protocolo de Datagrama de Usuário (User
Datagram Protocol - UDP) e cancelamento de echo.
Cada chamada originou-se no cliente, com o auxílio do
software Microsip, que discava para um número de ramal
específico. Logo que a transmissão VoIP iniciava, o software
SoundTrap começava a gravação da chamada de forma
automática e armazenava seu conteúdo em um arquivo
específico, em formato WAV.
A seleção do codec foi realizada tanto no servidor Asterisk
como também no cliente Microsip. Após todas as
transmissões, um conjunto de 144 sinais foi gerado, sendo 36
deles provenientes de cada um dos codecs escolhidos (G.711
Lei A, Speex32, GSM Full Rate e LPCM16).
V.

RESULTADOS

Na Tabela III estão expostos os valores de Acurácia,
Sensibilidade e Especificidade obtidos pelo avaliador após as
transmissões, de acordo com codecs estudados. A Tabela IV
apresenta os resultados das classificações (Matriz de Confusão)
dos 144 sinais analisados pelo avaliador, também após as
transmissões. A Acurácia refere-se aos acertos na classificação
dos sinais (normal, soproso ou rugoso) após as transmissões. A
Especificidade trata da detecção correta da ausência dos
desvios em sinais normais e a Sensibilidade é a capacidade de
detectar a presença do desvio vocal em sinais desviados.

B. Cenário de transmissão
Para tornar possível a transmissão dos sinais de voz pela
rede de dados e a seleção dos codecs, foi criado um cenário
com o auxílio de dois computadores, conectados através de
um equipamento switch, conforme ilustrado na Figura 3.

TABELA III. ACURÁCIA, ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE DOS CODECS
ANALISADOS

Fig. 3.

Cenário utilizado.

Além do softphone Microsip, no cliente também foi
utilizada a ferramenta de gravação SoundTap Streaming Audio
Recorder, da NCH Software. Esta ferramenta permite a
gravação de chamadas VoIP através de um driver especial que
preserva a qualidade de áudio digital.
O cenário foi criado de maneira controlada, com os
elementos conectados via cabos a uma velocidade de 100
Mbit/s, através da tecnologia Ethernet. Parâmetros como o
atraso de pacotes e a variação de atraso de pacotes foram
desconsiderados neste cenário de estudo, por serem
TABELA IV.

Classificação
inicial
Normal (Nor)
Rugoso (Rug)
Soproso (Sop)

Codec

Esp

Sens

Acurácia

G.711 Lei A

100%

52 %

66,7%

Speex32

0

76%

52,8%

GSM Full Rate

9,1%

44%

33,3%

LPCM16

18,2%

88%

66,7%

Legenda: Esp: Especificidade; Sens: Sensibilidade

É possível notar que os codecs G.711 Lei A e LPCM16
foram os que tiveram os melhores resultados de Acurácia,
ambos com 66,7%, seguidos pelo Speex32, que obteve 52,8%.
O pior resultado de Acurácia entre os codecs analisados,
ocorreu com o GSM Full Rate, que obteve apenas 33,3%.
Observa-se que para a Especificidade, o codec G.711 Lei A
obteve resultado de 100% de acerto, enquanto os demais

RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO DOS SINAIS APÓS A TRANSMISSÃO- MATRIZ DE CONFUSÃO

G.711 Lei A
Nor
11
2
1

Rug
0
9
9

Sop
0
0
4

Speex32
Nor
0
0
0

Rug
6
10
5
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GSM Full Rate
Sop
5
1
9

Nor
1
0
0

Rug
10
10
13

Sop
0
1
1

LPCM16
Nor
2
1
0

Rug
5
9
1

Sop
4
1
13
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melhor desempenho na classificação dos sinais de voz, nestas
configurações.

apresentaram resultados bem inferiores (0% para o Speex32,
9,1% para o GSM Full Rate, 18,2% para LPCM16). Para a
Sensibilidade, o codec LPCM16 foi aquele que apresentou
melhor resultado, oferecendo 88% de acerto, seguido pelo
Speex32 (76%), G.711 Lei A (52%) e GSM Full Rate (44%).
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Cifragem de Imagens usando Cifras de Bloco e
Sequências Caóticas
José A. P. Artiles, Daniel P. B. Chaves, Cecilio Pimentel

Resumo— A cifragem de dados com alta correlação, como
imagens, é um desafio para cifras de bloco, já que padrões
caracterı́sticos dos dados poderão transparecer após cifrados.
Isto decorre do mapeamento determinı́stico realizado pela cifra.
Considerando a cifra AES como referência, neste trabalho é apresentada uma técnica de randomização desta cifra, empregando
mapas caóticos, que alcança bons indicadores de segurança e
robustez com menos iterações do algoritmo. Também é proposto
um procedimento para reduzir a complexidade da cifragem.
Palavras-Chave— Cifra de Bloco, cifragem de imagens, mapas
caóticos, padrão avançado de criptografia.
Abstract— Encryption of data with high correlation, such as
images, is a challenge for block ciphers, since patterns of the
original image may remain after encryption. This is due to the
deterministic mapping performed by the cipher. Considering
the AES cipher as reference, it is presented in this work a
randomization technique of this cipher, employing chaotic maps,
that achieves good security and robustness indicators with fewer
iterations of the algorithm. A procedure is also proposed to
reduce the complexity of encryption.
Keywords— Block chipher, imagem encription, chaotic maps,
advanced encryption standard.

I. I NTRODUÇ ÃO
O AES (Advanced Encryption Standard) é o atual algoritmo
de cifra de bloco recomendado pelo NIST (National Institute
of Standards and Technology), sendo inicialmente indicado
para proteção de informação digital não classificada de agentes
governamentais, ou para a proteção de informação digital de
agentes privados [1]. A partir de 2003 a NSA (US National
Security Agency) passou a permitir o emprego do AES para
proteção de informação classificada de agentes governamentais
para comprimentos de chave de 192 e 256 bits. Uma das
etapas mais importantes deste algoritmo é a substituição, que
proporciona a confusão do texto cifrado [2]. Esta etapa é
realizada por uma unidade denominada de S-box, que realiza um mapeamento determinı́stico entre bytes definido por
uma sequência de operações em GF (28 ). Além disso, para
cifras de bloco em geral, as S-boxes não são suficientemente
seguras contra ataques de criptoanálise diferencial devido a
sua arquitetura rı́gida [3]. Portanto, técnicas para melhorar a
segurança dessa unidade têm impacto preminente na segurança
da cifra de bloco como um todo.
Neste trabalho, o AES é aplicado diretamente como unidade
de cifragem, o equivalente a utilizá-lo no modo de operação
EBC (electronic code book). Existem algumas fraquezas associadas a este modo de operação, visto que a cifragem é
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.

realizada de forma determinı́stica [4]. Isto significa que blocos
de texto claros idênticos são cifrados em blocos de texto
cifrado idênticos, quando a mesma chave é utilizada. Esse
caracterı́stica pode ser contornada com o uso de cifragem
probabilı́stica ou cifras randomizadas [4]; quando cifragens de
um mesmo bloco de texto claro geram possivelmente blocos de
texto cifrado distintos, para a mesma chave. Essa caracterı́stica
pode ser gerada com o emprego de outros modos operação,
tais como: CBC-cipher block chaining, CFB-cipher feedback
e OFB-output feedback. Contudo, técnicas de criptoanálise
com texto claro escolhido mais sofisticadas comprometem a
segurança do sistema [5]. Como alternativa, pode-se empregar
fontes de entropia descorrelacionadas do texto claro e da
chave, e.g., mapas caóticos; estratégia adotada neste trabalho.
O objetivo deste trabalho é projetar uma S-box randomizada para algoritmo AES empregando mapas caóticos. Nesse
contexto, há três contribuições principais neste artigo: uma
técnica para agregar uma fonte de entropia ao AES de forma
compatı́vel com o algoritmo original, ou seja, permitindo o
seu uso em modo randomizado ou não randomizado; pela
aplicação de uma série de testes de aleatoriedade e robustez
contra criptoanálise, demonstra-se que a proposta atinge com
menos iterações que o AES original nı́veis satisfatórios de
segurança; quantifica-se a possı́vel redução de complexidade
no algoritmo AES ao empregá-lo em modo randomizado. Para
a análise de desempenho do sistema proposto, são utilizadas
imagens como fonte de informação.
O restante deste trabalho está organizado em seis seções.
Na Seção II são descritos o algoritmo AES original e o mapa
caótico utilizado neste trabalho. Na Seção III a modificação
proposta é apresenta. A Seção IV descreve os testes realizados
e discorre sobre os respectivos resultados. A Seção V faz
uma análise do algoritmo modificado, em termos de difusão
da chave e da criptoanálise diferencial. A eliminação de uma
etapa do algoritmo AES original é proposta na Seção VI. As
conclusões deste trabalho são apresentadas na Seção VII.
II. P RELIMINARES
A. Resumo do Algoritmo AES
A estrutura do Algoritmo de Rijndael adotado pelo AES
utiliza blocos de informação de 128 bits e chaves de cifragem
de 128, 192, 256 bits, variando a quantidade de iterações
dependendo do comprimento da chave. Neste trabalho utilizase o AES com chave k0 de 128 bits, portanto, empregando 10
iterações [4], operando no modo ECB. O processo de cifragem
é descrito convertendo-se o bloco de 128 bits de entrada em
uma matriz de estado 4 × 4 em que cada elemento é um byte.
De forma similar, a chave também é representada por uma
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sub-chaves

Di

Diagrama em blocos de uma iteração tı́pica do AES.

matriz 4×4. O algoritmo apresenta quatro blocos, como ilustra
a Fig. 1. O conjunto de operações realizadas em cada iteração
é descrito a seguir.
1) Substituição de byte: Cada byte da matriz de estado,
que é a entrada de uma S-box, é substituı́do por um byte obtido
por operações realizadas em GF (28 ), um corpo gerado pelo
polinômio primitivo P (x) = x8 + x4 + x3 + x + 1. Para a
i-ésima iteração, a saı́da de uma S-box Bi está relacionada
com a entrada Ai via
Bi = S(Ai ) = M · A−1
i +N

(a)

4) Adição de sub-chave: Nesta operação, a matriz de
estado é somada em GF (28 ) com a matriz de sub-chave,
formando-se uma nova matriz de estado usada na próxima
iteração. A sub-chave ki , i = 1, 2, · · · , 10, usada em cada
iteração é obtida de um processo realizado a partir da chave
k0 . Neste processo, realiza-se várias operações, nas quais
encontra-se a utilização de quatro S-boxes.
Em cada iteração realiza-se os mesmos conjunto de
operações, exceto na primeira em que a chave k0 é somada
com os dados de informação antes do bloco de substituição, e
na décima em que o bloco mistura de colunas não é utilizado.
A Fig. 2 ilustra o resultado da cifragem da imagem da
Lena pelo algoritmo AES. Observa-se que a imagem depois de
uma iteração apresenta uma saı́da aparentemente aleatória. Por
outro lado, quando a imagem tem alta correlação, o algoritmo
AES mantém padrões da imagem original, mesmo após a
décima iteração, conforme descrito em [4, p. 141] e ilustrado
na Fig. 3 para a imagem da flor.

(c)

Fig. 2. Imagem da Lena cifrada pelo algoritmo AES, (a) imagem original, (b)
imagem cifrada após a primeira iteração, (c) imagem cifrada após a décima
iteração.

(a)

(1)

em que M é uma matriz 8 × 8 binária, A−1
é o inverso
i
multiplicativo de Ai no corpo e N é um vetor 8 × 1 binário
não nulo. A operação produto em (1) é realizada bit a bit,
de modo que, A−1
é empregado como um vetor 8 × 1. Em
i
cada iteração existem 16 S-boxes idênticas no caminho de
dados que operam de forma paralela, cada uma com 1 byte de
entrada e de saı́da.
2) Deslocamento das linhas: Após a etapa de substituição,
a i-ésima linha da matriz de estados, i = 0, 1, 2, 3, é deslocada
ciclicamente de i bytes para a direita.
3) Mistura de colunas: Este processo faz uma
transformação linear nas colunas da matriz de estado.
Os 4 bytes de cada coluna desta matriz são considerados um
vetor coluna que é multiplicado em GF (28 ) por uma matriz
4 × 4 como indicado a seguir
  
 
C0
02 03 01 01 B0′
C1  01 02 03 01 B1′ 
 =
 
(2)
C2  01 01 02 03 B2′  .
′
C3
03 01 01 02 B3

(b)

(b)

(c)

Fig. 3. Imagem da flor cifrada pelo algoritmo AES, (a) imagem original, (b)
imagem cifrada após a primeira iteração, (c) imagem cifrada após a décima
iteração.

B. Mapas Caóticos
O comportamento dos mapas caóticos unidimensionais é
observado mediante uma série temporal discreta {xi }∞
i=0 ,
obtida pela iteração de uma função não-linear f (x), sob uma
condição inicial x0 , da seguinte forma:
xn = f (xn−1 ), n = 1, 2, 3, . . .

(3)

Denomina-se {xn }∞
i=0 = {x0 , f (x1 ), f (x2 ), . . .} uma órbita
de f iniciando em x0 . O mapa f : [−1, 1] → [−1, 1] usado
neste trabalho é o mapa cúbico, para o qual f (x) = 4x3 − 3x
[6]. O valor de x0 é dado pelos 128 bits da chave original
k0 . Esta é dividida
em blocos de 16 bytes, v1 v2 · · · v16 [7], e
P16
vi
calcula-se v0′ = i=1 256
. Então, x0 = v0′ − ⌊v0′ ⌋, em que vi
e ⌊·⌋ são, respectivamente, o equivalente decimal do i-ésimo
bloco e a função piso. Gera-se a partir de x0 uma órbita finita
usando (3), em que as primeiras 200 amostras são eliminadas
devido ao transiente da órbita, e usando-se uma quantização
em 2 nı́veis, gera-se uma sequência binária caótica {zk }.
III. AES M ODIFICADO

COM O

M APA C A ÓTICO

Nesta seção o algoritmo AES1 é apresentado, que é idêntico
ao AES exceto pela soma à saı́da das S-boxes de um byte gerado a partir de um mapa caótico. Apresentamos esta proposta
com 3 bits caóticos por S-box, podendo ser verificada uma
melhoria nos indicadores de aleatoriedade e robustez contra
criptoanálise com o aumento deste número de bits.
Para cada bloco de informação, a sequência caótica {zk }
é seccionada em 60 bits, em que os primeiros 48 bits são
usados nas 16 S-boxes da etapa de substituição, enquanto os
12 bits restantes são usados nas 4 S-boxes da unidade de
geração de sub-chaves. Para cada S-box, utiliza-se três bits
caóticos (zj , zj+1 , zj+2 ), com representação polinomial dada
por c(x) = zj x2 + zj+1 x + zj+2 . Como as operações de cada
S-box são definidas em GF (28 ), multiplica-se c(x) por um
polinômio primitivo em GF (25 ), obtendo assim o polinômio
h(x) = c(x)p(x)modP (x), em que P (x) é apresentado na
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(a)

(b)

(c)

Fig. 4. Imagem da flor cifrada pelo algoritmo AES1, (a) imagem original, (b)
imagem cifrada após a segunda iteração, (c) imagem crifrada após a terceira
iteração.

Subeção II-A. Os coeficientes deste polinômio formam um
byte denominado h. A escolha de p(x) é feita para que h
seja o mais balanceado possı́vel entre zeros e uns. Neste
trabalho, o polinômio escolhido via teste exaustivo é p(x) =
x5 + x4 + x3 + x + 1. Este byte é somado (XOR bit a
bit) com o byte da saı́da da S-box na etapa de substituição
de bytes. Na segunda iteração, os 48 bits caóticos obtidos
na primeira iteração são utilizados novamente fazendo-se um
deslocamento cı́clico à direita dado pelo valor na base dez
dos últimos três bits utilizados na última S-box. Por exemplo,
se o polinômio da última S-box é c(x) = x2 + x + 1, fazse um deslocamento cı́clico de 7 bits na sequência de 48 bits
obtida do mapa caótico. Este procedimento é repetido em cada
iteração. O deslocamento é feito para evitar a rigidez das Sboxes, que levam a um comportamento determinı́stico, mantendo os mesmos 48 bits caóticos por bloco de informação. Na
obtenção das sub-chaves, um procedimento similar é realizado
nas S-boxes usadas para obtenção das sub-chaves ki .
A Fig. 4 mostra o resultado da cifragem da imagem da
flor utilizando o sistema proposto. Observa-se que com três
iterações a saı́da apresenta uma aparência aleatória, o que
é esperado de um bom algoritmo criptográfico. As próximas
seções trazem as análises quantitativas desta proposta, entre as
quais são medidas: aleatoriedade do texto cifrado; resistência
a ataques; sensibilidade a chave; correlação do texto cifrado.
IV. R ESULTADOS
Esta seção inicia com a descrição de alguns quantificadores
comumente usados para avaliar tanto a aleatoriedade da imagem cifrada como a capacidade de resistência à ataques
estatı́sticos [8]–[10].
1) Entropia (H): Uma medida de aleatoriedade é dada pela
entropia da fonte, definida por:

um byte. O valor do (i, j)-th pixel (variando entre 0 e 255) de
C1 e de C2 é denotado por C1 (i, j) e C2 (i, j), respetivamente.
O NPCR e o UACI entre as imagens C1 e C2 são definidos
por:
P
ij D(i, j)
× 100
(5)
NPCR =
W ×H
X |C1 (i, j) − C2 (i, j)|
1
UACI =
× 100 (6)
W × H ij
255

em que D(i, j) é igual a 1 (um) se C1 (i, j) = C2 (i, j), ou
igual a 0 (zero) se C1 (i, j) 6= C2 (i, j). A cifra apresenta
uma boa capacidade de suportar um ataque diferencial se, em
média, os valores de NPCR e UACI estão acima de 99% e
33%, respetivamente [10].
3) Sensibilidade a chave (S-C): Um bom algoritmo criptográfico deve ter alta sensibilidade a chave k0 . Neste caso,
uma pequena diferença na chave original conduz a uma grande
mudança nas imagens decifradas. Este teste é realizado da
seguinte forma:
• Etapa 1. Cifrar a imagem com uma chave k0 .
• Etapa 2. Alterar a chave em um bit (a chave alterada é
denominada de k0′ ). Existem 128 possı́veis k0′ para cada
chave original k0 .
• Etapa 3. Calcular a fração de bits média que mudam entre
a imagem cifrada com a chave k0 e a mesma imagem
cifrada com cada uma de suas 128 variações (cifradas
com k0′ ).
A sensibilidade a chave é calculada como a média do valor
obtido na Etapa 3 para 400 valores distintos de k0 .
4) NIST: Empregamos a bateria de teste NIST (versão
800-22) [11] para testar se uma sequência é adequada para
aplicações criptográficas. Os testes são utilizados para determinar a aceitação ou rejeição da hipótese de aleatoriedade
ideal com nı́vel de significância α. Neste trabalho adotamos
α = 0, 01, ou seja, uma sequência é aprovada com nı́vel de
significância de 99%. Uma sequência binária que representa
uma imagem cifrada é a entrada da bateria de teste NIST.
5) Análise da correlação (A-C): O coeficiente de
correlação ρ entre dois pixels adjacentes a e b é definido por:
ρ=

cov(a, b)
D(a)D(b)

(7)

(4)

em que cov(a, b) denota a covariância entre os pixels a e
b e D(i) denota a variância do pixel i. Este quantificador
é calculado para três disposições dos pixels: na horizontal
(Hrt), na vertical (Vrt) e na diagonal (Dgn).

em que Pr(mi ) é a probabilidade do sı́mbolo mi e L é o
número total de sı́mbolos. Como neste trabalho utilizamos
imagens com 256 nı́veis de cinza, o valor máximo da entropia
da fonte é 8 bits.
2) Ataque diferencial (A-D): Para analisar o efeito na
imagem cifrada com a mudança de um byte na imagem
original, utiliza-se o número da taxa de mudança de pixels
(NPCR, number of pixeis change rate) e a intensidade de
alteração média unificada (UACI, unified average changing
intensity) [10]. Sejam C1 e C2 duas imagens cifradas de
dimensão W × H, tal que suas imagens originais diferem em

A Tabela I mostra os resultados dos quantificadores apresentados nesta seção para a imagem da flor cifrada pelo algoritmo AES para valores selecionados do número de iterações
(Itr na tabela). Observa-se que a entropia não alcança um valor
próximo de 8 bits, mesmo na décima iteração, bem como não
ocorre aprovação nos testes da bateria NIST (representado por
um sı́mbolo X na tabela). Observa-se ainda uma correlação
significativa entre os pixels adjacentes (indicada pelos valores
de A-C na tabela). Convém destacar que os quantificadores
A-D e S-C produzem resultados satisfatórios após a terceira
iteração.

H=−

L
X

Pr(mi ) log Pr(mi )

i=1
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TABELA I

Itr

H

1
3
6
10

6,13
6,21
6,22
6,23

A-D
NCPR

UACI

47,8
99,5
99,6
99,8

13,4
33,2
33,2
33,3

S-C

NIST

16,9
49,7
49,9
49,9

X
X
X
X

Hrt
0,54
-0,45
0,4
-0,35

A-C
Vrt
0,52
-0,47
-0,38
0,31

No de
ocorrência

D ESEMPENHO DO ALGORITMO AES PARA IMAGEM DA FLOR .

Dgn
0,51
0,42
-0,39
-0,32

∆Y

Fig. 5.

Criptoanálise diferencial da S-box do AES.

TABELA II

Itr

H

1
2
3
4
6
10

7,94
7,94
7,96
7,97
7,99
7,99

A-D
NCPR

UACI

99,7
99,7
99,8
99,8
99,8
99,8

33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4

S-C

NIST

49,7
49,7
49,7
49,8
49,9
49,9

S
S
S
S
S
S

Hrt

A-C
Vrt

Dgn

-0,19
0,12
-0,057
0,04
0,025
-0,015

0,18
0,1
0,041
-0,039
0,022
-0,012

0,2
0,14
0,054
-0,041
-0,024
0,011

No de
ocorrência

D ESEMPENHO DO ALGORITMO AES1 PARA IMAGEM DA FLOR .

∆Y

Fig. 6.

Criptoanálise diferencial da S-box do AES1.

A redução do número de iterações acarreta uma fraqueza
da cifra de bloco para ataques com texto claro escolhido, ou
mesmo texto claro conhecido, em decorrência do processo
deficitário de difusão e confusão. Este comportamento pode
ser verificado pela criptoanálise diferencial e pela análise da
difusão na obtenção das sub-chaves. Esta seção é dedicada à
condução dessas análises.

se obtêm uma diferença na saı́da ∆Y = S(Ai ) ⊕ S(A′i ), em
que S(·) é a função que define a permutação de entrada e
saı́da da S-Box, com uma probabilidade p(∆Y ). Para uma
cifra de bloco fraca, podem haver diferenças nas saı́das que
ocorrem com alta probabilidade enquanto algumas diferenças
podem não ocorrer. Este comportamento pode ser explorado
para diminuir o espaço de chaves do sistema [4].
Fixando um valor de Ai e variando todos os possı́veis 256
valores de A′i calcula-se os possı́veis ∆Y , como mostra a
Fig. 5. Observa-se que só ocorrem aproximadamente a metade
dos possı́veis valores de ∆Y . Este comportamento é similar
para qualquer valor de Ai fixado. Para um valor de entrada
Ai fixado, a partir das probabilidades p(∆Y ) obtidas a partir
da Fig. 5 usa-se (4) e obtém-se uma entropia igual a 6,86 bits
(valor similar para qualquer Ai fixado).
No algoritmo AES1, introduz-se o mapa caótico nas Sboxes. Nesse caso, para um determinado par de entrada Ai
e A′i , oito possı́veis valores de ∆Y são possı́veis, com uma
probabilidade de ocorrência similar, devido aos oito possı́veis
polinômios caóticos h(x). Agora, para cada valor de Ai , devese calcular todos os possı́veis valores de ∆Y para todos os
valores de A′i e h(x). A Fig. 6 mostra que todos os possı́veis
valores de ∆Y ocorrem e têm probabilidades mais equânimes
do que o mostrado na Fig. 5. Para um valor de entrada Ai , a
partir das probabilidades p(∆Y ), obtém-se uma entropia igual
a 7,86 bits. O emprego do mapa caótico leva a um aumento da
entropia, visto que para cada entrada das S-boxes existem oito
possı́veis saı́das, aumentando o número de possı́veis diferenças
∆Y e menor diferença nos valores de p(∆Y ).

A. Criptoanálise Diferencial

B. Difusão da Chave

A ideia básica utilizada na criptoanálise diferencial é tabular
diferenças especı́ficas na entrada de uma S-box que levam a
diferenças especı́ficas na sua saı́da com probabilidade maior
do que seria esperado para uma permutação aleatória, em que
ocorrem todas as possı́veis saı́das com a mesma probabilidade.
Define-se a diferença ∆X entre duas entradas de uma S-Box
Ai e A′i (sequências de 8 bits), como ∆X = Ai ⊕ A′i , em
que ⊕ denota adição em GF (2). Com o uso da chave k0 ,

Para medir a difusão na geração de sub-chaves, gera-se
uma chave k0 e determinam-se as sub-chaves k1 , k2 , · · · , k10 ,
usadas em cada iteração do AES, a partir do sistema de
geração de sub-chaves. Para cada k0 , derivam-se outras 128
chaves que diferem de k0 por um bit e para cada uma destas
são determinadas as respectivas sub-chaves. Para medir a
difusão da chave, para cada k0′ , uma chave derivada de k0 ,
′
, calcula-se o número
com respectivas sub-chaves k1′ , · · · , k10

O desempenho do algoritmo AES1 para a imagem da flor é
mostrado na Tabela II. Observa-se uma melhoria significativa
em relação aos resultado do AES mostrado na Tabela I, sendo
que após a primeira iteração o valor da entropia encontra-se
próxima ao valor máximo, bem como o sistema é aprovado na
bateria de teste NIST (representada pelo sı́mbolo S na tabela),
mantendo bons indicadores A-D e S-C. Após a segunda
iteração observa-se ainda valores significativos de correlação
entre os pixels, o que também pode ser observado na Fig. 4(b). Após a terceira iteração há uma redução significativa
da correlação para as três disposições consideradas, o que é
observado qualitativamente na Fig. 4-(c).
A partir da comparação entre as Tabelas I e II, concluise que a entropia adicionada pelos bits caóticos através das
alterações propostas para as S-boxes (tanto aquelas no caminho de dados quanto as contidas na unidade de geração de subchaves), permite alcançar bons indicadores de aleatoriedade
e robustez contra criptoanálise com um menor número de
iterações.
V. C RIPTOAN ÁLISE D IFERENCIAL

E

D IFUS ÃO

DA

C HAVE
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TABELA III
D IFUS ÃO NA GERAÇ ÃO DE CHAVES
Itr
AES
AES1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8,5
49,7

22,7
49,8

26,4
49,8

34,7
49,8

37,5
49,9

49,7
49,9

49,8
49,9

49,9
49,9

49,9
49,9

TABELA IV
D ESEMPENHO DO ALGORITMO AES2 PARA IMAGEM DA FLOR .
Itr

H

1
3
5
6
7
10

7,3
7,94
7,95
7,98
7,98
7,99

A-D
NCPR

UACI

99,7
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8

33,1
33,2
33,3
33,3
33,3
33,3

S-C

NIST

49,7
49,8
49,8
49,8
49,9
49,9

X
S
S
S
S
S

Hrt

A-C
Vrt

Dgn

0,21
-0,11
-0,096
-0,041
0,029
-0,021

0,203
-0,14
0,11
0,033
-0,028
-0,019

-0,22
0,13
-0,103
0,032
-0,027
0,015

médio de bits que diferem entre ki e ki′ . Com uma boa
difusão, o número médio de bits distintos em cada iteração,
para qualquer k0′ , deve ser 50%.
Neste trabalho são empregadas 200 diferentes chaves k0
e calcula-se em média quantos bits estão mudando entre ki
e ki′ , como mostra a Tabela III para os algoritmos AES e
AES1. Observa-se que no algoritmo AES são necessárias seis
iterações para se obter uma boa difusão (fração superior a 0,49
dos bits de ki′ foram alterados para i igual ou maior que 6).
Com a utilização do algoritmo AES1, este nı́vel de difusão
é obtido na primeira iteração. A análise das Tabelas II e III
indica que o AES1 atinge nı́veis satisfatórios de aleatoriedade
e robustez contra criptoanálise com apenas três iterações, para
a imagem da flor.
VI. A LGORITMO AES2
A introdução de incerteza no sistema pelos bits caóticos
permite simplificar o algoritmo AES, visando reduzir sua
complexidade. A seguir, as consequências para a qualidade
da cifragem será analisada quando o bloco mistura de colunas
é eliminado. Esse bloco é responsável pela difusão de bytes,
e exige um grande número de operações de soma módulo
dois. Denominaremos por AES2 esta variação do AES1. A
Tabela IV apresenta os resultados dos quantificadores em
função do número de iterações, quando aplicados ao AES2.
Observa-se que com seis iterações os quantificadores apresentam valores similares ao do algoritmo AES1 com três
iterações, indicando a viabilidade deste algoritmo.
A seguir faremos uma comparação do número de somas
(XOR) realizadas pelos algoritmos AES1 e AES2 por iteração.
Para este cálculo, consideramos que os valores da saı́da das
S-boxes Bi são obtidos de uma tabela existente em uma
memória. Os possı́veis polinômios caóticos h(x), obtidos
do mapa caótico, também são guardados em uma memória.
Desta forma, não são contabilizadas as operações feitas para
obtenção dos polinômios h(x) e das saı́das das S-boxes.
Os algoritmos AES1 e AES2 fazem oito somas (XOR) dos
bits caóticos com Bi em cada S-box. No bloco de substituição
de byte existem 16 S-boxes, então em uma iteração realizamse 128 somas (XOR) dadas pela adição dos bits caóticos.

Como foi mostrado em (2), o bloco de mistura de colunas
realiza diferentes operações em GF (28 ). A multiplicação
por (01), resulta na saı́da o mesmo valor da entrada. A
multiplicação por (02) é similar a fazer um deslocamento na
sequência de entrada, e se o bit mais significativo de Bi′ é
1, faz-se uma soma (XOR) com a sequência {00011011}. A
multiplicação por (03) corresponde a fazer uma soma (XOR)
dos valores obtidos nas duas multiplicações anteriores. Na
obtenção dos valores de Ci , i = 1 · · · 4, no bloco mistura
de colunas, são feitas 160 somas (XOR). Em uma iteração
existem quatro operações de mistura de colunas, então existem
640 somas (XOR) para a implementação deste bloco por
iteração. No processo de geração de sub-chaves, realizam-se
em cada iteração 168 somas (XOR) devido às operações nas Sboxes. Em cada iteração, o algoritmo AES1 realiza 936 somas
(XOR) enquanto o AES2 faz 296 somas (XOR). No caso da
imagem da flor, o algoritmo AES2 com 6 iterações realiza
1032 somas (XOR) a menos que o algoritmo AES1 com 3
iterações.
VII. C ONCLUS ÕES
Um esquema de cifragem probabilı́stica foi proposto com
a introdução de bits caóticos na etapa de substituição de
bytes e na geração de sub-chaves do algoritmo AES. Foi
demonstrado que um algoritmo consagrado de cifra de bloco,
quando associado adequadamente com mapas caóticos agindo
como fonte de entropia, apresenta resultados que apontam para
dois caminhos: redução do número de iterações e simplificação
do algoritmo de cifragem. Como consequência, essa estratégia
pode conduzir a menor custo energético e simplificação de
hardware. Como trabalhos futuros, esses resultados serão
corroborados com mais testes de robustez e a extensão para
outras cifras de bloco.
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Biometria de veias: um método para extrair as
informações discriminantes da imagem do dorso da
mão
Daniel Felix de Brito e Lee Luan Ling

Resumo— Este artigo apresenta um método para segmentar
imagens digitais do dorso de uma mão com a finalidade de
localizar e extrair as regiões que compõem as veias nas imagens.
Com isto, é possı́vel a identificação pessoal baseada nas veias
como caracterı́stica biométrica. O artigo também descreve, de
modo geral, as etapas de um sistema biométrico completo. Ao
final, são apresentados os resultados de testes e o desempenho das
técnicas descritas utilizando-se um banco de imagens de veias.
Palavras-Chave— Biometria, Biometria de veias das mãos,
Segmentação de imagem do dorso das mãos
Abstract— This article describes a method for segmenting
images of the dorsal hand for the purpose of locating and
extracting the pixels that compose the veins region in the images.
Thus, it is possible to identify a person using veins information
as a biometric feature. The article also describes the steps of a
complete biometric system. At the end, we present the results of
experimental tests of the proposed techniques using a vein image
data base.
Keywords— Biometrics, Hand vein biometric, Hand vein segmentation, Hand vein recognition

I. I NTRODUÇ ÃO
Podemos definir biometria como uma técnica de reconhecimento de padrões que reconhece um indivı́duo através de
suas caracterı́sticas fisiológicas ou comportamentais [1]. Entre
as caracterı́sticas biométricas mais utilizadas estão: impressão
digital, ı́ris, assinaturas, reconhecimento facial, veias das mãos,
sendo que cada uma apresenta certas vantagens e desvantagens
quando aplicadas na prática [2].
Atualmente, o uso da biometria para identificação pessoal
é uma técnica consagrada para a segurança de dados e de
aplicações e ao mesmo tempo está sendo praticada no cotidiano das pessoas. Podemos citar alguns exemplos de seu uso:
caixas eletrônicos; login de smartphones, tablets e notebooks;
ponto eletrônico de controle em locais de trabalho; planos de
saúde para identificar seus usuários; bibliotecas. Para aumentar
ainda mais a robustez e o grau de confiabilidade, são utilizados
sistemas biométricos multimodais, envolvendo mais de uma
caracterı́stica biométrica na identificação [3][4][5][11].
Neste projeto, utilizamos as veias das mãos como caracterı́stica biométrica. Um sistema biométrico que utiliza a
imagem das veias das mãos tem como base o fato da
hemoglobina, presente no sangue que flui nas veias, ser
sensı́vel à luz infravermelha. Sendo assim, ao iluminar a
Daniel Felix de Brito e Lee Luan Ling¸ Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação - FEEC, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.
E-mails: fbrito.daniel@gmail.com, lee@decom.fee.unicamp.br.

mão com uma luz infravermelha faz com que a hemoglobina
do sangue absorva a luz e destaque o formato das veias,
o que pode ser observado em uma imagem capturada por
uma câmera infravermelha [6]. A variação do padrão das
veias desta região entre os indivı́duos permite autenticar uma
pessoa com base nesta caracterı́stica. Na literatura, diversos
estudos têm sido realizados com base nas veias das mãos para
a autenticação pessoal [7][8][9][10]. O intenso interesse por
essa área de pesquisa é justificado por algumas vantagens do
uso das veias como tipo biométrico em relação aos demais
(ı́ris, impressão digital, face, entre outros), incluindo: alta
variabilidade inter-classes e baixa variabilidade intra-classes;
baixo custo para a montagem de um protótipo para aquisição
de imagens das veias; sem contato fı́sico entre o equipamento
de aquisição e a mão; alto desempenho em termos de taxas
de erro no processo de reconhecimento.
Um sistema biométrico baseado nas veias de uma das
mãos normalmente é composto de quatro unidades em cascata: aquisição da imagem, localização das veias, extração
de caracterı́sticas e reconhecimento. O processo realizado
em cada unidade é fundamental para o sistema como um
todo, influenciando o resultado das próximas unidades e o
desempenho global do sistema.
Neste artigo, o processo de segmentação será descrito com
maiores detalhes, com o objetivo de localizar e extrair as
regiões das veias de uma imagem do dorso das mãos. As
demais etapas serão tratadas de modo mais genérico. Ao final,
serão apresentados os resultados obtidos após a implementação
e testes das técnicas apresentadas.
II. AQUISIÇ ÃO DA I MAGEM
Normalmente, a primeira etapa do processo consiste em
capturar uma imagem das veias da parte superior (dorso) ou
inferior (palma) de uma das mãos, utilizando um banco de
imagens já capturadas ou montando um protótipo próprio para
a aquisição das imagens.
Há diversos protótipos construı́dos na literatura buscando
sempre uma melhor qualidade da imagem adquirida. Basicamente, há o uso de leds infravermelhos (normalmente na
faixa de 850 nm) para iluminar a região das veias e posterior
captura realizada por uma câmera CCD comum (menor custo)
ou por uma câmera infravermelha (maior custo). No caso
da câmera CCD, é necessário remover o filtro infravermelho
que está presente nas câmeras comerciais. A distância entre
a mão e a câmera costuma variar entre 8 a 20 cm. Detalhes
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de alguns protótipos podem ser encontrados em [6][8][9][10].
Um completo estudo sobre a aquisição de imagens das veias
e o uso de feixes próximos ao infravermelho é realizado por
Wang et al.[13].
Neste estudo, utilizamos as imagens do banco de dados
compilado por Badawi [12], que possui imagens capturadas
da região do dorso das mãos. Esse banco de dados também é
utilizado por outros pesquisadores, facilitando a comparação
dos resultados de testes.

eliminando os ruı́dos desejados, sem distorcer a imagem. Essa
distorção de imagem costuma ocorrer para filtros de maior
dimensão, como 15x15, 21x21.
Ao final desta etapa, temos uma imagem com os ruı́dos
reduzidos, com regiões mais uniformes, ou seja, os valores
de brilhos dos pixels de cada região estão muito próximos
ao valor de brilho médio da região. A imagem resultante é
denominada Im . As Figuras 1a e 1b reproduzem uma imagem
original e a imagem após a aplicação do Filtro da Mediana
(Im ), respectivamente.

III. S EGMENTAÇ ÃO - M ÉTODOS
A segunda etapa do sistema biométrico desenvolvido consiste em segmentar a imagem adquirida, ou seja, separar o
fundo das regiões que compõem as veias da mão presentes na
imagem digital capturada.
O processo de localizar as veias é dividido em duas etapas
gerais. Primeiramente, a região da mão é localizada na imagem
e isolada. Após isto, as veias são localizadas e isoladas. O
procedimento adotado subdivide-se em quatro fases descritas
a seguir.

(a) Original

(b) Após Filtro da Mediana

(c) Filtro Passa-banda

(d) Ajuste de Contraste

(e) Binarização com r=3

(f) Binarização com r=15

(g) Contorno da mão

(h) Contorno parcialmente
eliminado

(i) Região das veias com
ruı́do

(j) Imagem final

A. Aplicação de Filtros
Esta etapa tem como objetivo melhorar a qualidade geral
da imagem, através da diminuição de ruı́do surgido na fase de
aquisição. Um outro objetivo desta etapa é realçar as bordas
dos objetos da imagem, em especial das veias do dorso da mão.
Este procedimento de realce é fundamental para o próximo
passo que é identificar a região da mão utilizando bordas
presentes na imagem, bem como localizar as veias. O processo
de melhoria da qualidade da imagem consiste na aplicação de
dois filtros e em um ajuste de contraste da imagem.
1) Filtro Mediana: O primeiro filtro aplicado é um Filtro
Mediana. Este filtro tem como objetivo eliminar ruı́dos gerados
no processo de aquisição da imagem. Este tipo de ruı́do consiste em valores de brilho que tendem a ser muito diferentes
dos valores de brilho de seus vizinhos em determinada região
de dimensão nxn.
Basicamente, o procedimento de filtragem é feito da
seguinte forma: para cada pixel p da imagem, são amostrados
os valores de brilho dos pixels vizinhos a p no interior de uma
janela de dimensão nxn. A janela é centrada na posição do
pixel p. Os valores amostrados são ordenados em uma lista
sequencial em ordem crescente. O novo valor de brilho do
pixel p será o valor da posição central desta lista, ou seja, o
valor da posição mediana da lista.
A decisão sobre a dimensão deste filtro nxn, normalmente,
envolve testes de filtros de diversos tamanhos e análise visual
dos melhores resultados obtidos em um subconjunto do banco
de imagens como teste. Em geral, a decisão depende da
dimensão da imagem original capturada, da qualidade do leitor
de captura e da espessura das bordas do objeto a ser localizado.
É importante observar que, dependendo de sua dimensão, este
tipo de filtro pode alterar significativamente o formato das
bordas, influenciando o resultado do processo de segmentação.
Neste projeto, utilizamos o valor de n igual a 3, ou seja, uma
janela de dimensão 3x3. Em geral, filtros de dimensão 3x3 ou
5x5 são mais utilizados por fornecerem melhores resultados,

Fig. 1: Imagens resultantes de cada etapa do processo de
segmentação.
2) Filtragem no domı́nio da frequência: O segundo filtro aplicado consiste em um filtro passa-banda (passa-faixa)
aplicado no domı́nio da frequência (FFT bandpass filter).
Utilizamos a implementação open-source disponibilizada no
projeto ImageJ [16], que permite a escolha de 6 parâmetros.
Testamos diversos valores para dois destes parâmetros: Filter
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Large Structures Down to e Filter Large Structures Up to,
sendo os melhores resultados obtidos para os valores 20 e 5,
respectivamente. Os demais parâmetros não foram alterados,
ou seja, foram utilizados os valores definidos pela própria
implementação. O filtro é aplicado sobre a imagem Im , produzindo como resultado a imagem Iff . A Figura 1c ilustra o
resultado desta etapa. Comparando-se com a etapa anterior,
nota-se que as veias foram realçadas.
Salienta-se que este filtro não tem como objetivo o realce
de bordas. No entanto, ao eliminar as baixas frequências e as
altas frequências da imagem, o resultado indireto é um maior
destaque das veias, nossa região de interesse.
3) Ajuste de contraste: Esta etapa utiliza dois conceitos
da área de processamento de imagens: saturação e contraste.
A saturação indica a pureza ou a intensidade de uma cor em
particular. Contraste é a diferença entre a região clara e escura
da imagem.
O ajuste de contraste está baseado nas informações do
histograma dos pixels da imagem. Utilizando a implementação
open-source ImageJ [16] para o ajuste de contraste, é possı́vel
definir uma porcentagem do número de pixels da imagem que
serão saturados, bem como se ocorrerá uma equalização do
histograma e uma normalização dos valores de brilho.
Nesta etapa foi adotada uma porcentagem de saturação de
0,3%, após testes de diferentes valores e a análise visual
dos resultados, bem como foram habilitadas as opções para
a equalização do histograma e a normalização dos valores
de brilho. Estes procedimentos são aplicados na imagem Iff ,
resultante da etapa anterior. Como resultado, temos a imagem
Ic , ilustrada na Figura 1d, com o realce das veias do dorso da
mão.
B. Geração da imagem binária
Esta etapa é responsável pela produção de duas imagens
binárias utilizando a técnica de limiar local proposta por
Phansalkar et al. [17]. Os valores dos limiares locais são
determinados pela Fórmula 1, aplicada para cada posição da
imagem Ic a ser binarizada e utilizando os valores de brilho
dos pixels vizinhos da posição para a qual a fórmula estiver
sendo aplicada. Para gerar as imagens, são efetuadas duas
aplicações independentes sobre a imagem Ic utilizando os
valores 3 e 15 para o parâmetro r, gerando as imagens Ib3
e Ib15 , respectivamente. Os outros parâmetros da Fórmula 1
são: m é a média e d o desvio padrão dos valores dos brilhos
dos pixels vizinhos ao pixel em análise. A região em que
os pixels vizinhos são considerados é denominada janela de
aplicação. Apesar de Phansalkar et al. terem sugerido uma
janela retangular para delimitar a vizinhança em torno da
posição corrente na qual a fórmula estiver sendo aplicada,
implementamos uma janela circular de raio 0.5; p e q são
constantes cujos valores recomendados por Phansalkar et al.
são 2 e 10, respectivamente, e foram os valores utilizados na
implementação; k é um parâmetro cujo valor recomendado por
Phansalkar et al. é 0.25 e foi o valor utilizado; T(x,y) é o valor
de limiar de corte para a posição em análise.
São utilizadas duas imagens binárias ao invés de apenas
uma única imagem para solucionar um caso especial que

ocorre para algumas imagens em que as regiões que formam
as veias conectam-se à região que faz parte do contorno da
mão, formando uma única região, o que afeta a performance
da próxima etapa de determinar a região de interesse. Este caso
será melhor discutido na próxima seção. Os resultados obtidos
nesta fase são ilustrados nas Figuras 1e (Ib13 ) e 1f (Ib15 ).
T = m ∗ (1 + p ∗ exp(−q ∗ m) + k ∗ ((d/r) − 1))

(1)

C. Determinação da região de interesse
Esta etapa tem como objetivo isolar as regiões que compõem
as veias. Para isto, são utilizadas as imagens binárias criadas na
etapa anterior. Este procedimento é composto de três passos,
descritos a seguir.
1) Isolar o contorno das mãos na imagem Ib3 : O primeiro
passo utiliza a imagem binária Ib3 . Conforme é possı́vel
perceber ao analisar a Figura 1e, ao aplicar a técnica de
Phansalkar et al. com um pequeno valor de r, restaram os
pixels que compõem o contorno da mão e outras pequenas
áreas. Sendo assim, é necessário eliminar essas outras áreas e
selecionar apenas o contorno.
O método utilizado para atingir este objetivo consiste em
localizar cada região contı́nua da imagem binária Ib3 . Inicialmente são calculados os valores médios das coordenadas x e y,
denominados (Xm ,Ym ) e o desvio-padrão da distância de todos
os pixels da região em relação a (Xm ,Ym ). A região escolhida
como sendo a que representa o contorno da mão é a região
que possui o maior valor de desvio-padrão. Como ilustração, a
Figura 1g é o resultado desta operação na imagem Ib3 (Figura
1e).
2) Subtrair imagens Ib15 e Ib3 : O segundo passo tem como
objetivo eliminar parcialmente o contorno da mão na imagem
Ib15 utilizando os dados do contorno da mão da imagem Ib3 .
Caso um pixel pertença ao contorno da mão na imagem Ib3
e o pixel na posição correspondente na imagem Ib15 também
pertença a região do contorno da mão, o pixel deixará de ser
um pixel pertencente a borda da mão nesta segunda imagem.
O resultado deste passo é ilustrado na Figura 1h. Ao analisar
a Figura 1h, nota-se que foi eliminada parcialmente a região
do contorno da mão.
3) Eliminar contorno da imagem Ib15 : Este terceiro passo
elimina os pixels que compõem o contorno da mão na imagem
Ib15 . O procedimento adotado é o mesmo do passo 1: determinar as regiões, coordenadas centrais (Xm ,Ym ) e o desviopadrão para cada região e eliminar da imagem Ib15 a região
com o maior valor de desvio-padrão. O resultado é ilustrado
na Figura 1i.
Ao analisar a Figura 1i, nota-se apenas as informações das
veias e de ruı́dos. Sendo assim, ainda é necessária uma etapa
adicional para eliminar ou reduzir ruı́dos.
Em algumas imagens, as regiões que formam as veias
conectam-se à região que forma o contorno da mão, formando
uma única região. Deste modo, ao se determinar a região com
o maior valor de variância, eliminava-se o contorno da mão e
também os pixels que compõem as veias. A solução é aplicar
a técnica de liminar local para r = 3 e gerar uma imagem
binária apenas com o contorno da mão, sem informações das
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veias. O uso de r=3 faz com que o contorno da mão seja uma
borda mais fina quando comparada ao contorno produzido na
imagem gerada para r = 15 (compare as Figuras 1e e 1f).
Deste modo, ao efetuar a subtração dos contornos, elimina-se
justamente essa conexão entre o contorno e as veias presentes
em alguns casos, mas sem eliminar o contorno por completo,
o que ocorre posteriormente. Por este motivo, foram utilizadas
duas imagens binárias.
D. Eliminação de ruı́dos
Esta é a última etapa do processo de segmentação consistindo em eliminar ruı́dos ainda presentes após a localização
dos pixels que compõem as veias. Para atingir este objetivo,
localizamos cada uma das regiões contı́nuas da imagem da
Figura 1i. Remove-se da imagem as regiões que tiverem um
total de pixels menor do que 10% da região com o maior
número de pixels. O resultado desta operação é composto de
pixels das veias, ilustrada na Figura 1j.
IV. E XTRAÇ ÃO DE C ARACTER ÍSTICAS E
R ECONHECIMENTO
Esta fase do procedimento biométrico tem como objetivo
modelar a região das veias (Extração de Caracterı́sticas) e
classificar amostras (Reconhecimento). Na literatura há diversas técnicas para este fim: análise multi-escala com o uso de
Wavelet [15]; Redes Neurais [7]; Algoritmo SIFT, também
utilizado no reconhecimento de faces [6]; Filtros de Gabor
[14].
Neste projeto, utilizamos uma técnica denominada de Registro de Imagens, basicamente consistindo em um processo
que alinha duas ou mais imagens no mesmo sistema de
coordenadas espaciais. Esta etapa utiliza as imagens finais
resultantes após o processo de segmentação (ilustrada na
Figura 1j). O objetivo é comparar duas amostras e determinar
se pertencem ao mesmo indivı́duo ou não. O Registro de
Imagens implementado neste projeto é dividido em três etapas,
descritas a seguir.
1) Cálculo do centróide: O centróide de cada uma das
duas imagens amostradas é calculado, denominados (Xc1 ,Yc1 )
e (Xc2 ,Yc2 ).
2) Mapeamento de coordenadas: Calcular a diferença entre
as coordenadas X e Y dos centróides das imagens, resultando
nas diferenças dx e dy ; manter a primeira imagem fixa e efetuar
operações de mudanças de escala, rotações e translações, e
com isto, ajustar as coordenadas dos pixels da segunda imagem
de acordo com as diferenças dx e dy .
3) Escala, rotação e translação: uma imagem é mantida
inalterada, enquanto são realizadas as operações de mudança
de escala, de rotação e de translação sobre a segunda imagem.
São utilizadas até quatro variações de escala: intervalos 1.051.2 e 0.8-0.95 com passo de 0.05; até 10 variações de rotações,
em relação ao centro da imagem, para à direita e para à
esquerda no intervalo entre 2 e 12 graus com passo de 2 graus;
variações nas coordenadas x e y, com passo de 2 posições para
cada coordenada no intervalo de -12 a 12. De modo resumido,
utilizando-se os valores descritos, o algoritmo consiste em:
1. Para cada variação de escala, efetuar as rotações.

1.1. Para cada variação de rotação, efetuar as variações da
coordenada y.
1.1.1. Para cada variação na coordenada y, efetuar as
variações na coordenada x.
1.1.1.1. Calcular o total de pixels que compõem as veias
na segunda imagem e possuem pixels de veias
na mesma posição na primeira imagem. Em
outras palavras, sobrepondo ambas as imagens,
o total de pixels sobrepostos.
1.1.1.2. Se o número total de pixels correspondentes
for superior aos dois Limiares de Decisão estabelecidos, as amostras são consideradas da
mesma pessoa e o processo é interrompido. O
primeiro liminar é o valor do total de pixels
correspondentes dividido pelo total de pixels
que compõem as veias na primeira imagem,
multiplicado por 100; O segundo liminar é o
valor do total de pixels correspondentes dividido pelo total de pixels que compõem as veias
na segunda imagem, multiplicado por 100.
2. Se ao final de todas as variações os Limiares de Decisão
não forem atingidos, considera-se que as amostras não
pertencem a mesma pessoa.
São utilizados dois valores de Limiares de sobreposição para
evitar que o sistema seja enganado fornecendo uma imagem
totalmente preenchida com os valores de brilho iguais ao
mesmo valor utilizado para representar as informações das
veias na imagem binária. O Registro de Imagens é simples
de ser implementado e eficiente para casos em que se tem
poucas variações de coordenadas, como em um ambiente de
certo modo controlável durante a aquisição, o que ocorre na
maioria dos casos da biometria de veias. Outras técnicas mais
eficientes do ponto de vista de tempo computacional podem
ser implementadas, como algumas já citadas.
V. E STUDO E XPERIMENTAL E C ONCLUS ÕES
Os métodos descritos foram implementados em Java e testados utilizando a base de dados fornecida em [12]. Essa base de
dados possui um total de 500 imagens de 50 pessoas distintas,
sendo 10 imagens por pessoa divididas em 5 imagens da
mão direita e 5 imagens da mão esquerda. As imagens foram
coletadas de forma diversificada entre homens e mulheres de
16 a 65 anos.
Os resultados são analisados de acordo com as taxas de
Falsa Aceitação (FAR - False Accept Rate), Falsa Rejeição
(FRR - False Reject Rate) para diversos valores de Limiares
de Decisão. No processo de autenticação, ou seja, comparação
entre duas amostras, um erro de Falsa Aceitação ocorre quando
o sistema indica que uma amostra pertence a um indivı́duo
quando na verdade pertence a outro. Nesse caso, o sistema
aceita um impostor como usuário legı́timo. O erro de Falsa
Rejeição ocorre quando o sistema indica que uma amostra
não pertence a um indivı́duo quando na verdade pertence,
rejeitando um usuário legı́timo.
Para determinar a taxa de Falsa Rejeição (FRR), utilizando
as 5 imagens da mesma mão por pessoa, foi possı́vel efetuar 10 comparações distintas por pessoa, totalizando 500
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comparações distintas. Foram utilizadas apenas as imagens da
mesma mão por vez (somente a direita ou somente a esquerda).
Para verificar a taxa de Falsa Aceitação (FAR), uma das 5
imagens de cada pessoa foi comparada com uma imagem
de cada pessoa distinta da base de dados, totalizando 1225
comparações de duas imagens distintas.
Foram testadas diversas taxas de sobreposição (Limiares de
decisão, discutidos na Seção IV). O resultado experimental
revela uma taxa de Falsa Rejeição (FRR) igual a 1,4% com
uma taxa de Falsa Aceitação (FAR) igual a zero, obtidos considerando como limiares de decisão de 56%. Sendo assim, caso
sejam atingidas taxas de sobreposição de 56% em relação a
cada uma das imagens de ambas que estão sendo comparadas,
o sistema identifica como uma autenticação positiva.
O tempo médio da etapa de segmentação foi de 0,4 segundos. O tempo médio da etapa de extração de caracterı́stica e
reconhecimento foi de 0,25 segundos para autenticar positivamente um usuário legı́timo e 5,27 segundos para negar um
usuário impostor. Note que o tempo médio para detectar um
impostor é maior devido a necessidade de se testar todas as
possı́veis alterações de escalas, rotações e translações antes
de autenticar negativamente. Por outro lado, no caso de um
usuário legı́timo, apenas pequenos ajustes dos centróides são
exigidos. Este resultado implica que um usuário legı́timo pode
ser rapidamente validado. Os testes foram realizados com um
computador simples (Windows 7, processador Intel i5 com
8Gb de memória RAM).
Em relação aos métodos já propostos na literatura, o melhor
desempenho de taxas de falsa rejeição (FRR) e falsa aceitação
(FAR) apresentado por [18] é de 3% de FRR, para uma
FAR igual a 0,0202% utilizando a mesma base de dados
deste projeto. Isso significa que nossa bordagem permite uma
redução da taxa de Falsa Rejeição (FRR) de 3% para 1,4% e
ao mesmo tempo um decremento da taxa de Falsa Aceitação
(FAR) de 0,0202% para zero. Em relação a outros métodos
de reconhecimento do estado da arte que utilizam diferentes
bases de dados, o método descrito possui um desempenho,
em termos de taxas de erro, compatı́vel com os melhores
métodos da literatura. Os melhores resultados obtidos podem
ser justificados, principalmente, por dois fatores. O primeiro
fator é a melhoria na etapa de localização das veias na
imagem, através de uma melhor combinação e sequência de
aplicação de filtros considerando as especificidades de uma
imagem do dorso de uma das mãos. Além disso, houve uma
melhor escolha de parâmetros dos filtros utilizados. Estas
melhorias permitiram que a região adicional não pertencente
às veias fosse eliminada e as regiões efetivamente pertencentes
preservadas. O segundo fator deve-se ao método de extração
de caracterı́sticas. O método apresentado considera possı́veis
variações de escala, de rotação e de translação da imagem das
veias, como métodos tradicionais na literatura. Porém, além
disso, são utilizados dois limiares, o que permitiu reduzir a
interferência de ruı́dos quando duas imagens são sobrepostas,
resultando em uma decisão sobre a aceitação ou rejeição do
indivı́duo mais efetiva.
Podemos concluir que a etapa de segmentação (localizar e
extrair a região das veias de uma imagem) é um procedimento
fundamental no processo de reconhecimento biométrico de

veias. Uma etapa de segmentação eficiente e robusta permite
reduzir significativamente as taxas de erro no processo final de
reconhecimento e ao mesmo tempo autenticar positivamente
um usuário em menos de 1 segundo, utilizando-se computadores pessoais de médio porte disponı́veis atualmente.
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Attacking and Defending with Intelligent Botnets
Moises Danziger and Marco Aurelio Amaral Henriques

Abstract— Machine learning (ML) has been seen as a great ally
of security. All his potential to automate actions with some level
of intelligence has called the attention of industry which is using
it on security systems. However, attackers have also noted all ML
potential. In a first moment, attackers have tried to fight MLbased security tools through the study and exploitation of weak
points in ML techniques. It is named as adversarial machine
learning. Besides this first application, someone could apply a
ML-based tool directly against a security system. It is the case of
intelligent botnets - a different type of botnet made of relatively
intelligent bots which can take decisions by their own during
the attack. So, in this work we are making a reflection on the
future of botnets within the context of ML and showing that this
kind of botnet could break the current detection approaches.
We also point out to the need for creating new approaches to
combat bots with some kind of intelligence. Moreover, we propose
a theoretical model of intelligent bots, their possible impacts and
combat strategies.
Keywords— Botnets; Machine Learning; Autonomous systems,
Intelligent Agents

I. I NTRODUCTION
Botnets are one of the most feared virtual threats after the
Internet advent. It brings several dangerous problems for users
and systems. Nowadays most botnet attacks are successful due
to their evasion abilities and, to improve defense techniques,
researchers and the security industry presented a large number
of detection methods as can be seen in [1]. Most of these works
have presented some good results and some of them might be
used in the real world. However, fighting botnets is a complex
task and many approaches have been tried, but restricted to
laboratory experiments [2].
At the same time, works as those of Bijalwan et al. [3] and
Karim et al. [4] presented some challenges, trends and possible
applications for botnets in the future. Currently we already
can see botnets over IoT (Internet of Things) [5], smartphones
(mobile botnets) [6] and cloud environments (botclouds) [7].
These approaches showed us some technological trends in
botnet actions. Looking at such trends we can see that the
botnet’s complexity has been growing as new technologies are
appearing in the world. If we pay attention to the technology
advances as, for example, cognitive computing [8] and deep
learning [9], we can note that there are new possibilities in the
botnet area. In this scenario, a new botnet characteristic can
be the autonomy of bots. It means that bots could decide by
themselves what must be done according to the context, targets
and mission. It could be done through strong abilities to do
reconnaissance on the environment and through an embedded
intelligent process that helps the decision taking.
Moises Danziger and Marco Aurelio Amaral Henriques Faculty of Electrical Engineering and Computation, University of Campinas (UNICAMP),
Campinas-SP, Brazil, E-mails: (danziger,marco)@dca.fee.unicamp.br

The first consequence of adding intelligence to botnets is
the new type of operation that becomes possible. Now the
bots can limit or break their communication with the botmaster
or command centers all the time or, in the simplest scenario,
they just communicate when the mission is accomplished. This
can be disastrous for botnet detection because many detection
approaches were created based on the comand & control
(C&C) communication process between the bots and the
command centers or botmasters. If this process is eliminated
or limited, the detection efficiency will probably decrease. But
this new model is not so straightforward. It needs a deep
change in present botnet concepts and the first actor to look
at in this case is the botmaster. He will need new knowledge
and skills.
In this work we present a discussion about the impact of
attacks applying methods based on ML to botnets with bots
that can take decisions on-the-fly. We also present a theoretical
model based on multi-agent systems (MAS). Our objective is
to antecipate the discussion about the impact of this new kind
of botnet and the different modus operandi over the current
detection systems.
We call attention to the fact that we are not discussing
about the adversarial machine learning as showed by Huang
et. al. [10]. Some discussions are showing the high impact of
sophisticated adversaries that frequently attempt to break the
training processes by, for example, crafiting input data that
has similar feature properties to normal data as seen in [11]
and [12]. In these cases, the attackers are trying to evade MLbased classifiers systems by exploiting weak points. They are
not applying ML to the attack, as we are discussing here.
Navigating through this paper we can see, in the second
section, the current botnet research efforts and some results
from the application of ML techniques in this area. Following,
in section three we present a theoretical model of intelligent
bots. Section four presents a discussion about the impacts
of the model and possible ways to combat the new menace
it imposes. Finally, in sections five and six we draw some
conclusions and discuss possible future works.
II. S TATE OF A RT
Chen and Ji [13] presented an approach of a self-learning
worm using importance scanning. It is well known that to
spread worms, the developers employ distinct scanning methods as, for example, topological, random, localized, hitlist,
routable and the importance scanning. The authors contend
that in the Internet it may not be easy for attackers to collect
information on vulnerable hosts. So, they pointed to future
worms that can become more intelligent and potentially learn
a certain knowledge about the vulnerable hosts while propagating. According to the article, the key capability of the worm
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is to learn an underlying vulnerable host group distribution.
So, the worm can collect information and estimate the group
distribution. The results showed that the self-learning worm
can spread far faster than a random-scanning, permutationscanning and a Class A routing worm.
Castiglione et. al. [14] applied a swarm-based approach
to improve botnet-based C&C infrastructures. They presented
a methodology based on stigmergic communication models.
A stigmergic system is a natural method in MAS that is
based on collective agent’s behavior according to a distributed
intelligence paradigm [15]. Working as a set of agents that act
together with their operating environment, they are described
at every instant by a set of state variables. Stigmergic (from
stigmergy) is a form of self-organization that can produce
complex and seemingly intelligent structures without prior
planning, control or even direct communication between the
agents [16]. This is a characteristic of social agents in an ant
colony that was applied by Castiglione et. al. in the building of
a P2P-based C&C infrastructure. With it, the authors facilitate
the interconnection among bots spread over the network. The
results showed a C&C architecture more robust and scalable,
a better collaboration and coordination environment for botmaster, improved fault tolerance and dynamic adaptation to
varying network conditions. Their work gives an idea about the
power of ML if applied to develop more efficient botnets. Yet,
because of the stigmergy, the agents do not need to possess
any previous memory, intelligence or coordination. Stigmergic
cooperation significantly improves the infrastructure’s ability
to dynamically adapt to changes in network conditions, greatly
enhancing fault tolerance, robustness, scalability and survivability.
Gaudesi et. al. [17] developed a new obfuscation mechanism
based on evolutionary algorithms. Attackers use obfuscation to
avoid reverse engineering in their malware/botnet code. They
embedded an evolutionary core in the malware to generate a
different, optimized hiding strategy for every single infection.
It means that the malware program is able to evolve its own
packer, creating a brand new encoding routine in each infection. The ML technique applied here is the genetic algorithm
which is an approach to search and define the best values for
the variables. Note that this kind of malware hiding technique
can be a challenge for the security community.
III. A T HEORETICAL M ODEL OF I NTELLIGENT B OTNET
Imagine a group of intelligent agents in a MAS [18] that
were created with a mission. They have autonomy to decide
how they will perform their actions to reach the target and
accomplish their mission. This means that they do not need the
C&Cs or botmasters monitoring their activities. The botmaster
has a target and prepares a group of agents to spread on
the internet, and their mission is to infect and steal sensitive
information from a specific target. Bots do not have contact
with the C&C after deployment.
After the agents are spread on the network/hosts, a learning
process is started and they will use it to take decisions
according to the challenges they face in their way. It means that
agents/bots have the ability to learn from the events that they

experience in the environment and can decide the better way
to accomplish their mission. The whole decision process is
done without the botmaster knowledge. For example, imagine
an agent (bot) in front of a firewall. It can create a plan to
bypass the firewall using a strategy based on team game from
Game Theory [19]. In this case, the agent could create new
agents to do specific tasks and create a set of agents to be
sacrificed for the sake of a goal. Now we describe the main
components of this model: The Agents, The Operation Model
and The Learning Process.
A. The Agents
There are four kinds of agents in our proposal.
1) Super Agent (SA): It is the main agent that can be seen
as a local botmaster. SA is responsible for the intelligent
part of the bot actions. He must create and maintain the
environment map and the surface attack. To avoid databases,
he can use simple structures to store the data used to help in
the decision process. He can also create other agents to help
him to perform his mission. In addition, he can also create
fake agents to distract a defending system or some specific
agent to attack an enemy botnet. The communication that
does not have a coordinator agent is his best choice to avoid
him be discovered. For the decision process, he needs to have
more ability to work on-the-fly. Note that the agent’s ability
depends on the ability of the botnet creator in defining the best
techniques to be embedded in the agent. For example, an agent
can employ the bio-inspired optimization techniques, as for
example, that implemented by [14], to discover the best way
to do a coordinated attack with a set of agents. More details
about the learning process of SA is given in the subsection
about learning process.
2) Recon Agent (RA): This agent has two modules: communication and scanner. The first is similar to SA. The second
means that this agent can do a lot of things as detecting
services, operating system, open ports, defense systems and so
on. It can also collect network information, location and other
monitoring data. It is very important that this agent is able to
do its activities secretly to avoid data exfiltration techniques.
One of its most important tasks is updating the environment
map.
3) Defense Agent (DA): During the actions, the botnet
needs to act in a stealthy way to avoid being detected. It means
that the botnet needs to follow some strategy to defend its
perimeter. So, the DA is created to prepare the environment
against attacks from other botnets and protects the perimeter
to avoid defense systems. It can act alone or in group and can
also help to aggregate information about the attack surface. It
has two modules: communication and defender. The second
module is used to detect any attack against the intelligent bots
done, for example, by other botnets and/or worms. It is also
responsible for the detection of any attempt of defending tools
to capture de bot core codes.
4) Attack Agent (AA): It is responsible for exploiting vulnerabilities, and opening the way to the botnet movement.
Sometimes, depending on the situation, the attack agents could
be created simply to fool the enemy.

458
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B. The Operation Model
Figure 1 shows a macro vision of the proposal. This figure
represents only one intelligent bot. Note that the attacker can
spread the malware and infect a lot of devices and each one
will be a new intelligent bot. In this first version the bots do not
have any external communication. But, each bot is controled
by the SA agent and it has an id that is used when it meets
another intelligent bot during its lifetime (generaly in another
already infected device). Once identified as a friend they can
exchange knowledge. This is done using messages in a specific
languages used by intelligent agents.

model of intelligent agents. There is no coordinator in this
process. As the brain of the intelligent bot, the SA can also
be seen as a local botmaster and implements the concept of
mini-botnets as showed in the work of Al-Bataineh and White
[20]. Yet, he can create other agents (RA, DA, AA) to help
during the attack or defence phases.
The pseudocode below shows the intelligent bot operation
algorithm. There is an initial infection process (the kind of
infection is not important for our analysis). After that, the
bot is created and the agents are awakened. So, the SA starts
the botnet control in a loop that is interrupted only when the
mission is accomplished or in a auto-destruction process. The
other agents are also awakened and begin their activities as
defined by their roles. There is also a propagation module that
spreads agents into the network.
Here, we are also introducing the concept of bot agents that
are not strongly related with devices. The bot agent allows
the botnets to avoid the dependency on devices and, so, they
can be in any place or device. It will help the idea of mobile
bots that can move among devices that were infected. Mobile
bots allow the botnet to be more efficient and make progress
towards the mission target. It also allows to have groups of
mobile bots working together as a group of normal bots in
the current botnets. It is different of worm replication since
intelligent bots use the past experiences to take decisions.
C. The Learning Process

Fig. 1.

The creation and adaptive phases in the prototype botnet.

In Figure 1, the first phase is named Creation. There, the
botmaster chooses a set of information to create the agents
with their rules and roles. They are part of the malware and
it will be used during the infection phase. The botmaster also
needs to choose the ML techniques that will be used by the
SA in the decision module and a set of pre-configured data
to be added to the information module. Defense and attack
methods are also added into this module. These methods will
be used by the SA on-the-fly. According to the map and the
attack surface, the SA can decide the best way to go ahead
with its mission. During the SA creation, the botmaster uses
a set of information with possible scenarios that the agent
might experience during its mission. Certainly, the chosen ML
technique could impact the efficiency of SA and botnet and
the training can impose a high cost to intelligent bots. So, the
botmaster needs to be carefull.
After a successful infection, the agents are awakened. There
are two maps that the SA will create: environment map and
attack surface map. These two maps will be fed and used by
SA, DA and AA. For example, the RA collects data from the
environment as network and system features, DA inspects the
environment looking for defense systems, other botnets or/and
intelligent bots (enemy). Besides attacking, in a version with
less restriction for agent communications, the AA could also
give feedback on his attack result (success or failure). In this
case, all information are exchanged using the direct message

Learning is essential for an intelligent agent and ML techniques using reinforcement learning (RL) seems to be suitable
to the proposed model [21]. Differently from supervised and
unsupervised learning, RL has an online learning process. It
means that it learns and acts simultaneously and it seems to be
a good choice in an intelligent bot because he can experience
new scenarios and get new kinds of data that need retraining.
In this case, we need to decide the basic attributes of the RL
adopted to give bots ability to take decisions. Behind RL there
is the well-known Markov Decision Process (MDP), which is a
tool for modeling sequential decision-making problems where
a decision maker interacts with a system in a sequential fashion
[22]. We need to define the MDP attributes: (i) Non-empty
set of states, (ii) non-empty set of actions, (iii) the transition
probability kernel and (iv) a reward function. For example, the
states can be the position in the network infected by the agent.
The set of actions can move the bot from the current device
to another in the neighborhood, the reward can be based on
the number of captured devices in a period of time or the time
spent to infect a device. Anyway, the learning module is the
most important for intelligent bots.
IV. I MPACTS OF I NTELLIGENT B OTNETS
We can follow the work of Stinson and Mitchell [23] and
look at some botnet characteristics upon which automated
detection methods rely to think about some impacts on detection systems. We can see that our proposed botnet model
can impact detection methods that rely on traffic statistics
from network communication between the C&C and the bots.
The agents (bots) could calculate the statistics and act to
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Data: mission,violated = 0
Function InitialInfect()
start infect;
agents ← extractAgents;
CreateBot(agents);
Function CreateBot (agents)
wakeup agents.SA, agents.RA, agents;DA, agents.AA;
ControlBotnet(SA,mission);
Function ControlBotnet(SA,mission)
if violated = 0 then
continue;
else
Destroy(bot);
end
while mission not reached do
env ← ScanEnvironment(RA);
attackSurf ace ← Learning(env);
Propagate(AA,attackSurf ace);
end
Function ScanEnvironment(RA)
scan(Interfaces,Hosts,Apps,Defences);
Function Learning(env)
evaluate(env,risks);
create/update attackSurface;
Function Propagate(AA,attackSurface,hostChange)
attackResult ← attackSurface.aims;
if attackSurface.aims = attackSurface.mission and
attackResult = true then
mission ← reached;
hostChange ← 0;
else
SendAgent(agent);
end
Function SendAgent(agent)
sendAgent ← agent;
Function Destroy(bot)
destroy bot;

our model because a system could discover the agents. To
mitigate it we can apply evasion techniques to avoid the
defence system. For example, we can apply DGA to stablish
rendezvous points (it can be considered heavy for a simple
agent but not for an expanded botnet with several intelligent
bots working in a collaborative mode). So, for example, the
communication model among agents can be done with P2Pbased network techniques.
The concept of a self-learning worm from Chen and Ji [13]
is very interesting for our approach. In fact, the idea of an
intelligent worm is similar to an intelligent bot. However,
the main difference between our approach and that is the
ability of an agent to work in a collaborative way. In addition,
the concepts of mobile bots and the super agent as a local
botmaster are other important differences.
The intelligence behind ML techniques has a number of
attractive features for military systems and they can call the
attention of many governments. We also point out that this
kind of botnet can have military focus because it could be an
army of virtual soldiers. It can also be used for cyber espionage where the agents would be responsible for discovering
sensitive information about, for example, countries, industry
and arms.
Going to the bottom, we could extrapolate the concept of
intelligent bots and think about botnets with autonomy. This is
the next step of our research and brings more challenges. Yet,
we can also think in hybrid botnets where there are intelligent
bots and common bots. In this case the intelligent bots could
be implemented to defend those common bots from being
captured or stopped. Certainly, all of these conjectures are
very interesting and we are planning simulations to show the
autonomy concepts applied to botnets in several scenarios.
V. C OMBATING I NTELLIGENT B OTS

Algorithm 1: Intelligent Bot Operation Algorithm.

avoid anomalies. Also, methods that rely on flow-charts can
be impacted because there is no C&C in our proposal and
the communication among agents can be done using a localbased network structure or through the ports 80 or 443 using
HTTP. Methods that rely on syntax can also be impacted
when cryptography is used in the agent’s communication. Our
proposal could also impact the methods that rely on observing
traffic since the agents can act alone without any communication. For example, it can be difficult to do information
flow tracking in communication flow because there is no RP
(rendezvous point). Methods that rely on automated, networkbased detection of botnet attacks (such scanning) can also
be impacted because the agents can choose which subset of
attacks will be performed. Furthermore, those that rely on
cross-host clustering can also be impacted because the bots
can participate in different attacks.
Certainly, the communication can be the weak point of

Probably, the most efficient way to combat an automous
botnet is an approach that also uses some kind of intelligent
agents. There are some MAS-based detection approaches as
those presented by Pomorova et al. [24] and Savenko et al.
[25]. In this way, we could create a MAS-based approach to
show a possible combat method against intelligent botnets.
Our work is different from that proposed by Kotenko et. al. in
[26] because they do not consider intelligent bots nor detection
models for them.
Another approach could be that from Salloum and
Wolthusen [27] where the authors proposed a semi-intelligent
link layer vulnerability discovery to operate in networks.
They developed an agent-based (vulnerability) detection mechanism using semi-intelligent propagation strategies as the
self-replication from worms. The idea is to reconstruct the
topology information found through the link layer discovery
protocol to detect neighboring nodes and propagate gradually
until total coverage of an enterprise network is reached. No
ML technique was implemented in that work and a possible
proposal is adding it to improve the ability of those agents and
force them to work without any kind of human interation. This
idea could be implemented to help agents to defend network
perimeters.
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It is possible to apply the nematodes idea from Dave Aitel
[28]. Nematodes, good, beneficial or benevolent are names for
a kind of worm created to combat other worms. Although the
concept was used before by rival groups (attackers), it is a
very controversial topic as showed by Salloum [29]. In [30]
Salloum showed the Seawave, the first compute worm that
utilize the second layer of the OSI model (Data Link Layer)
as its main propagation way. This worm is a controlled interactive, self-replicating, self-propagating, and self-contained
vulnerability mitigation mechanism. The author defined the
taxonomy of viruses, worms and botnets. For each one, he
point to a defensive model, so, we can have defensive viruses,
worms and botnets. Maurushat [31] also did a benevolent
worm design and a long discussion about the ethical and legal
analysis of this approach to combat worms.
We noted that no learning process was added in those
works with nematodes, so, we could apply intelligence on
the nematode worms and give them more autonomy to fight
against the intelligent bots. In this way, the intelligent bots
would have a enemy in the same level of abilities.
VI. C ONCLUSIONS
The botnet model discussed here is completely different
from previous botnets because the C&C communication channel is eliminated or limited. In fact, because the intelligent
bots have abilities to decide their next steps, the botmaster
could not have online control over the botnet operation. As a
result, the current botnet detection approaches that are based
only on network analysis should be reviewed. We presented
a theoretical model based on MAS that is used as a basic
model to typify botnets with intelligent bots. According to our
analysis, we can point to a dangerous evolution on botnets
which can cause high impact on security systems. On the
other hand, we call attention to the fact that for combating
this new kind of botnet new tools will be necessary and
intelligent techniques, as ML, can be a valuable asset on
their development. Finally, we strongly recommend security
researchers to review their security systems and applications
and apply a threat modeling to evaluate the impact of attacks
by tools and methods using ML. In the future, ML can be the
best ally to fight more dangerous treats as intelligent botnets
and we have to be prepared to better understand and use it.
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A comparative analysis about similarity search
strategies for digital forensics investigations
Vitor Hugo Galhardo Moia and Marco Aurélio A. Henriques

Abstract— Known File Filtering method separates relevant
from non-relevant information in forensics investigations using
white or black lists. Due to limitations on hash functions (inability
to detect similar data), approximate matching tools have gained
focus recently. However, comparing two sets of approximate
matching digests using brute force can be too time-consuming.
Strategies to efficiently perform lookups in digests databases
have been proposed as a form of similarity search. In this
paper, we compare some strategies based on ssdeep and sdhash
tools concerning to precision, memory requirement, and lookup
complexity. We show that none of these strategies address these
requirements satisfactorily.
Keywords— Digital forensics, Approximate matching, similarity hash, similarity search, sdhash, ssdeep.

I. I NTRODUCTION
With the popularity of technology and increase in storage
capacities, more and more data has been generated from a
variety of sources: desktop computers, smartphones, tablets,
among other devices. The result is an enormous amount of data
dealt by forensics examiners even in ordinary investigations.
Known File Filtering method comes up as one of the solutions
to cope with this overwhelming volume of data. By using
white/black lists of reference data, forensics can reduce and
separate relevant from non-relevant information, usually with
the help of hash functions (MD5, SHA-1, SHA-2 etc). NIST
[1] supports this kind of procedure by providing databases
of hashes of known objects, mainly related to white lists.
However, hashes are fragile in the sense that small changes
in an object will produce an entirely different digest. This
way, one can insert a single byte in a malicious object to
compromise the identification of this data in investigations. Besides, as objects are constantly changing and getting updates,
such as operating system files, keeping a hash for every single
change of an object is infeasible, due to the huge database size
required, and the difficulties to keep it up to date.
Approximate matching functions are suitable candidates to
mitigate these problems. They can identify similarity between
objects in such a way that similar data will produce similar
digests. Even if changes occur in data, the corresponding
digest will change accordingly, making them an attractive
solution for a vast sort of applications in digital forensics.
Despite its benefits, approximate matching functions are
far more expensive than cryptographic hashes. They usually
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require two functions, one for generating digests and another
to compare them. Also, some methods produce digests with
length proportional to the input object size, increasing the
storage requirements. However, the major bottleneck regarding
these functions is not the generation process itself, but the
search for similarity. The brute force method is the standard
strategy for similarity search. Every object in the media under
investigation is hashed using an approximate matching tool
and the digest compared to every digest in the reference
database, resulting in a very time-consuming process. To deal
with this particular limitation, some similarity search strategies
have been proposed in the literature.
In this paper, we compare some similarity search strategies
based on the two most popular approximate matching tools:
ssdeep and sdhash. Our comparison takes into consideration
three requirements: precision, memory, and time complexity.
In the end, we discuss our findings and show that a better
matching strategy is needed as these requirements are not met
satisfactorily by the approaches compared.
II. A PPROXIMATE MATCHING TOOLS
NIST [2] defines approximate matching functions as a
“Promising technology designed to identify similarities between two digital artifacts. It is used to find objects that
resemble each other or find objects that are contained in
another object”. In this work, we restrict our research to only
those functions operating at the byte level, since they are more
efficient and format independent. The matching process relies
only on the object bytes, and it does not try to interpret the
object neither it considers any data structure.
In contrast to hashes which only give binary answers (the
objects are identical or not), approximate matching functions
provide a confidence measure about the similarity of two
objects. Also, while hash functions produce small fixedsize digests, these functions usually create larger digests, not
necessarily of fixed-size. Some tools generate digests with size
proportional to the input data.
There is a vast number of applications for approximate
matching schemes. They can be used to detect new versions
of documents, libraries or software, embedded objects (e.g.,
image inside a document), code reuse, malware clustering, etc.
In the next subsections, we introduce the two approximate
matching tools analyzed in this work: ssdeep and sdhash.
A. The ssdeep tool
CTPH (Content Triggered Piecewise Hashing) is a method
to detect similarity between two objects. It was proposed
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by Tridgell and is based on the rsync [3] and spamsum [4]
algorithms. In 2006, Kornblum implemented ssdeep [5], based
on Tridgell’s spamsum. The main idea of ssdeep is to break
the input object into variable-size blocks and use their hash
to represent the object. To this end, a rolling hash algorithm
is used to set boundaries on the object (where blocks start
and stop). A sliding window of fixed-size moves byte-bybyte in the input and, for each step, the rolling hash is used
within the window content. Whenever this function produces a
particular output, a trigger point is set, denoting the beginning
and ending of blocks. All resulting blocks are hashed using an
FNV algorithm [6], and the six least significant bits of each
hash are encoded using base64 characters. The concatenation
of all characters produces a final digest with at most 96 bytes
(no metadata included).
The comparison function of ssdeep uses the Edit Distance
algorithm, counting the minimum number of operations to
transform one digest into the other, by weighted operations
(insertion, deletion, substitution, and transposition). The result
is scaled in the range of 0 to 100, where 0 (zero) means
dissimilarity and 100, a perfect match.
The main disadvantage of ssdeep is that it only works
for relatively small objects and with similar sizes. However,
research has been conducted to address this and other limitations, as performance [7], [8] and security [9].
B. The Similarity Digest hash tool (sdhash)
Proposed by Roussev [10] in 2011, sdhash is another
bytewise approximate matching tool to measure similarity. The
main idea is to identify features (byte sequences) from an
object that are least likely to occur in any other one by chance
and use them to represent the object.
Roughly speaking, sdhash works as follows: The Shannon
entropy is calculated for every feature (B-byte sequence) of
the object. Then, a sliding window of W consecutive features
scores points to those with the lowest entropy within the
window [11]. All features with a score higher than a defined
threshold are selected. There is a filtering process to eliminate
weak features (the ones ranging in undesirable intervals) and to
reduce false positives. Next, each remaining feature is hashed
(SHA-1) and the result split into five sub-hashes. The 11
least significant bits of each sub-hash are used to address
the bits within a Bloom filter. Each filter allows the insertion
of a maximum number of elements due to false positive
restrictions, and when it reaches its capacity, a new one is
created. The final digest is a sequence of all Bloom filters.
The digest length is proportional to the object size (≈ 2.6%).
Comparing two sdhash digests means comparing their
bloom filters. The first filter from the first digest is compared
to every filter from the second one, selecting the maximum
score. The process repeats for all remaining filters of the first
digest. The result is an average from all comparisons, ranging
from 0 (non-match) to 100 (very similar objects).
Recent research exposed vulnerabilities and presented improvements to sdhash [12], [13], [14]. However, its main
disadvantage is the digests length and the time to generate
them.

III. S TRATEGIES FOR SIMILARITY SEARCH
The major bottleneck in digital forensics investigations
using the Known File Filtering method and approximate
matching tools can be the similarity search process. In this
approach, two datasets need to be compared to find similar
items. The examiner holds a reference database and checks if
any of the objects of this set is present in the analyzed media.
Unlike finding exact matches, which can be solved efficiently using ordinary databases, finding objects that resemble
each other or are contained one in another is a much harder
task. Comparing digests for detecting similarity requires a
particular comparison function usually peculiar to the chosen approximate matching tool. Sometimes, the only option
available is the brute force approach, a simple method where
every object from the first set is compared to every object of
the second one (all-against-all). The comparison is done by
using the comparison function of the approximate matching
tool and selecting the best matches above a certain threshold.
Although brute force works and can be used for any
similarity tool, it is very time-consuming, becoming infeasible
as the datasets sizes increase. In order to improve this process,
some researchers came up with new strategies to perform the
similarity search, which will be described next.
A. F2S2 strategy
Winter, C. et al. [15] proposed Fast Forensic Similarity
Search (F2S2) as a similarity search strategy intended to be
used with ssdeep, although not restricted to it. Using n-grams
extracted from the digests, F2S2 builds an index structure and
upon a query request, selects those digests sharing the same
n-grams of the queried item. The comparison using the ssdeep
tool is restricted to these selected candidates only. The authors
related an impressive speedup compared to the brute force
approach, above 2000 times faster.
The structure chosen to store the n-grams was a particular
hash table, composed of a central array and variable size buckets that can store multiple entries. Each n-gram is a sequence
of n consecutive bytes of the digest. The possible n-grams
of a digest b of l bytes are: b1 ...bn , b2 ...bn+1 , ..., bl−n+1 ...bl ;
they are used as lookup keys and provide a link to the digest
sharing the same n-grams, and are made of two parts: e-key
and bucket address. E-keys identifies the n-gram, while the
bucket address is the position of the n-gram in the index table,
got from a mapping function using the k leading bits of the ngram (since ssdeep digests are base64 encoded, it is necessary
to decode them before selecting the bits). The e-keys are stored
in the buckets along with an ID, responsible for linking the
corresponding digest with its n-grams [15].
Before performing any search using the F2S2 strategy, it
is necessary to construct the index and insert all reference
list objects. The digests are created for the objects using
ssdeep and for each one, an ID is assigned. Next, n-grams
are extracted from the digests and inserted in the index along
with their IDs. When two n-grams of different digests point
to the same bucket, a new entry in this bucket is created,
and the n-gram is stored with both IDs, one followed by the
other. When performing a similarity search, the n-grams of
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the queried item are extracted and searched in the index for
similar ones. In the case of a match, the digests belonging to
the IDs of the n-grams found are selected and later compared
to the queried item using ssdeep to confirm their similarity.
B. The Bloom filter approach: MRSH-NET
Another similarity search strategy is proposed by Breitinger,
F. et al. [16], called MRSH-NET. This approach works with
sdhash but also supports other approximate matching tools
[17]. By using a single, huge Bloom filter, MRSH-NET can
represent all reference list objects. However, the limitation of
this approach is that it only answers binary questions: Is file A
contained in this set? If so, an affirmative answer is returned,
but it does not point out what are the similar objects.
sdhash extracts features from one object and insert them in
a sequence of Bloom filters. Using MRSH-NET strategy, the
features extracted this way from all reference list objects are
inserted into a single, huge Bloom filter. To decide whether
an object is present in the set or not, the match decision
takes into account a sufficiently large number of subsequent
features that need to be found in the filter. Performing a search
means extracting the features from an object and executing a
membership query for each one of them. If more than a predefined number of consecutive features (threshold) is found in
the filter, the object is said to belong to the reference set.
C. Bloom filter-based tree strategy
To mitigate the limitation of MRSH-NET in answering only
membership queries, Breitinger, F. et al. [18] proposed a new
approach for performing similarity search. This strategy is
based on the well-known divide and conquer paradigm. They
build a Bloom filter-based tree data structure to store digests
from a reference list. However, this method exists only in
theory and lacks a working prototype.
This new strategy aims at returning the actual matching
objects. First of all, a set S with n elements is inserted in
a single Bloom filter, which represents the root node of a tree.
The elements, in this case, are the objects, which have their
features extracted using sdhash. Then, the set s is recursively
divided into x subsets with n/x items and each subset inserted
in a new Bloom filter, a child of the previous node. In the
end, we need to create the F I (File Identifier) in the leaves of
the tree, which are links to a database containing the digests.
F ICs (File Identifier Counter) are also created along with
the F Is, initially set to 0 (zero) and incremented in a lookup
procedure when the corresponding F I is traced.
The Bloom filter-based tree data structure creation is simple:
extract the features from every object of the reference list and
then insert them into the Bloom filter tree, along with their
corresponding metadata (F I and F IC).
With this strategy, a lookup procedure becomes fast since we
only compare digests with a subset of nodes. We first extract
the features from the queried object and look up for them in
the root node. If we get a non-match, we know for sure that
this feature is not in the structure and can proceed to the next
one. However, if we get a match on the root node, we need
to trace a path down to the tree ending at a leaf. We then

increase the F IC of that particular feature. After checking all
features from the object, the highest F IC value is compared to
a threshold (minimum number of consecutive features found in
the filter). If F IC is above the threshold, we can say that the
object is present in the set and then take the corresponding F I
to reach the related digest. A comparison of the queried item
digest and the returned one is necessary to verify similarity,
using the comparison function of the approximate matching
tool. As a matter of fact, most comparisons will yield a nonmatch when dealing with blacklisting cases. The search, in
such case, will end in the root node since the number of bad
or illegal objects is usually much smaller than the total number
of objects, making this strategy very time efficient.
IV. C OMPARISON OF THE STRATEGIES
In this section, we present our comparisons among the
similarity search strategies developed for ssdeep and sdhash.
We additionally introduced the brute force method using
both tools. We aim at comparing three main aspects: Tool’s
precision, memory requirements, and lookup complexity. We
also present a brief discussion of the issues analyzed. Table
I summarizes our results and the formulas used in each case
are available in the Appendix.
A. Approximate matching tool precision
The strategies compared in this paper were designed to work
with ssdeep and sdhash; they were built considering the inner
structure of each tool, leading the precision of a search more
tied to the tool than the strategy itself. The latter only reduces
the number of comparisons one should make and, therefore,
speeds up the search process.
sdhash can detect resemblance and containment for a variety
of object sizes without compromising its results. On the other
hand, ssdeep is limited to only comparing objects of similar
sizes and it is not suitable for dealing with large objects.
Roussev [19] corroborates our statement showing that sdhash
outperforms ssdeep in accuracy and scalability.
Considering the tools’ precision aspect, the strategies using
sdhash are a better choice than the ones using ssdeep, since
the final result will be more accurate and scalable.
B. Memory requirement
Analysing Tab. I, we see the amount of memory each
structure requires to work with a database of objects ranging
from 1 GiB to 1 TiB, along with the compression rate. The
details of our calculation are presented in the Appendix. All
strategies have their own database to store the digests (Hash
table or Bloom filters) except the Brute force, which may use
external storage technology, as ordinary databases, files, xml
etc (some may degrade the efficiency of the search).
Due to efficiency reasons, the structures should fit into main
memory, a major problem for some strategies as the reference
list grow. MRSH-NET, Brute force sdhash, and the BF-based
tree would require loading bloom filters about 16, 25.6 and
336 GiB, respectively when working with a 1 TiB reference
list. On the other hand, F2S2 would need only about 1.71
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TABLE I
S IMILARITY SEARCH STRATEGIES : MEMORY REQUIREMENTS AND LOOKUP COMPLEXITY ( SSDEEP VS .

Strategy

Tools

Main
technology

Brute force

sdhash

Bloom filters

Brute force

ssdeep

Rolling Hash

F2S2

ssdeep

MRSHNET
BF-based
tree

sdhash,
mrsh-v2
sdhash,
mrsh-v2

Indexing +
hash table
Single, huge
Bloom filter
Bloom filter +
tree structure

Memory requirements
10 GiB
100 GiB

1 GiB
25.60 MiB
(2.50%)
0.19 MiB
(0.02%)
1.71 MiB
(0.17%)
16.00 MiB
(1.56%)
176.00 MiB
(17.19%)

256.00 MiB
(2.50%)
1.87 MiB
(0.02%)
17.07 MiB
(0.17%)
128.00 MiB
(1.25%)
1.79 GiB
(17.90%)

GiB of memory, a possible size to work with compared to
the other approaches. The Brute force ssdeep would require
even less memory, only 192 MiB. This enormous difference
is mainly related to the size of the digest created by each tool:
ssdeep produces digests of at most 96 bytes, while sdhash
proportional to the object size (≈ 2, 6%).
Regarding memory requirement, ssdeep-based strategies
proved to be more efficient and a better choice since they
require less memory than the ones based on sdhash.
C. Lookup Complexity
The lookup complexity gives us an idea on how the strategies would scale with the increasing number of objects in the
reference list. We presented in Table I the time complexity for
a single query in a database of n objects. The best approach
regarding this issue is MRSH-NET with O(1) complexity,
followed by the BF-based tree with O(log(n)), and then F2S2
and brute force with O(n). Although MRSH-NET is limited
to membership queries, its complexity is the lowest.
According to Winter, C. et al. [15], the time complexity
of F2S2 can be split into two steps: Finding candidates that
share the same n-gram of the queried item and calculating
the similarity score between them. In the first case, we have
a complexity of a O(log(n)) for fixed index table and O(1)
for dynamic resizing of the index table. In the second one,
we have the complexity of a brute force search, since its
effort is proportional to the size of the reference list. Summing
the two steps, we get a complexity of O(n) + O(log(n)) ≈
O(n) for both dynamic resizing and fixed index table, when
performing a single lookup. However, this complexity could
not correspond to the real scenario in practice since the benefit
of this strategy depends on the efficiency and effectiveness
of the candidate’s selection. Not all digests in such case will
share the same n-grams as the queried item, so the number
of comparisons will be restricted to only those that share.
According to the authors’ experiments, F2S2 is more than
2000 times faster than the brute force [15].
For this aspect, the sdhash-based strategies are the best
choice, especially the Bloom filter-based tree that recovers
a list of candidates just like F2S2 but with a lower time
complexity. Although the lookup complexity is an important
and necessary measurement to assess these approaches, in

SDHASH )

1 TiB

2.50 GiB
(2.50%)
18.75 MiB
(0.02%)
170.70 MiB
(0.17%)
1.00 GiB
(1.00%)
17.64 GiB
(17.64%)

25.60 GiB
(2.50%)
192.00 MiB
(0.02%)
1.71 GiB
(0.17%)
16.00 GiB
(1.56%)
336.00 GiB
(32.81%)

Lookup
complexity
O(n)
O(n)
O(n)
O(1)
O(log(n))

some cases having experiments evaluating the time spent are
also a useful metric to measure the benefits of the strategy.
V. R ESULTS
The approaches based on sdhash take advantage of the high
precision in the detection of both resemblance and containment. They also presented a low lookup complexity, which is
a good indicator for performing queries efficiently. However,
they suffer from the same limitation: low compression rates.
On the other hand, the ssdeep-based strategy (F2S2) showed
low memory requirement, about 9 times smaller than MRSHNET and 103 times smaller than the BF-based tree (1 TiB of
data). However, it lacks in precision and has a high lookup
complexity. Our findings show that none of the similarity
search strategies fulfill the three aspects satisfactorily since
each approach is better in one aspect with respect to the
others. The desirable strategy would be the one presenting the
precision of BF-based tree, the memory requirement of F2S2
and the lookup complexity of MRSH-NET. As future work,
we will study other strategies that can better address all three
requirements in order to come up with a better solution to the
similarity search problem.
VI. C ONCLUSIONS
Known File Filtering is an efficient method for performing white/black-listing. Due to limitations on hash functions,
approximate matching schemes arrive as a good, but expensive, solution to mitigate such constraints. However, the
major bottleneck in forensics investigations using this filtering
approach is not the digest generation, but the similarity search.
In this paper, we compared some similarity search strategies
based on the two best known approximate matching tools.
We showed that none of the strategies address well the
three aspects discussed: Tool’s precision, memory requirement,
and lookup complexity. Future studies encompass comparing
other approaches, expanding the characteristics compared, and
analyzing other approximate matching tools.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP
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A PPENDIX
To compare the strategies regarding the memory required
to load and work with them, we developed and adapted some
formulas.
A. Brute force cost
To estimate the memory requirement for this strategy, we
need to consider the approximate matching tool being used,
since some of them present some singularities. For ssdeep, the
memory estimate is given by Eq. 1.
mss = n · sss (bits)

(1)

where n is the number of objects in the reference list and sss
is the size of the digest created by ssdeep in bits.
For sdhash, we first need to know the number of features
presented by an object (in average). Breitinger, F. et al. [18]
say that “sdhash maps 160 features into a bloom filter for

every approximately 10 KiB of the input file”. This way, we
can calculate z (number of features) by Eq. 2.
z = (µ · 220 · 160)/(10 · 210 ) = 214 · µ
20

(2)
10

where µ is the reference list size (MiB) and 2 and 2 are
factors to change from MiB and KiB to bytes, respectively.
Now we calculate how many Bloom filters are necessary to
represent all features and hence the memory requirements for
sdhash, using Eq. 3.
msd = (z · sbf )/fmax (bits)

(3)

where sbf is the size of each bloom filter (bits) and fmax the
maximum number of features allowed to be inserted by sdhash
in each filter.
B. F2S2 cost
We can estimate the amount of memory required by Eq. 4:
mF 2S2 = n · sss · (1 + pf ac ) + sname (bytes)

(4)

where n is the number of objects in the reference list, sss
digests length, pf ac the payload factor added for the index
(between 7 − 8) and sname the length of the objects names in
the reference list.
C. MRSH-NET cost
From Breitinger’s work [16] we can calculate the amount
of memory required using Eq. 5.
mM RSH =

k · s · 214
(bits)
√
ln(1 − k·rmin pf )

(5)

where k is the number of sub-hashes, s the object set size
(MiB), 214 the number of features per set s, rmin the minimum
number of consecutive features and pf the probability of false
positive for an object.
D. BF-based tree cost
To estimate the amount of memory required for the BFbased tree structure, we can use Breitinger’s equations [16].
First, we need to determine the size of the root bloom filter,
given by Eq. 6:
ln p
mBF root = −z ·
(bits)
(6)
(ln 2)2
where z is the number of features in the whole set and p
the false positive probability for a feature, calculated by: p =
√
rmin p . The parameter r
f
min is the number of consecutive
features and pf the false positive probability for an object.
Next, we need to calculate the level of the tree using Eq. 7:
h = logx (n),

(7)

where x is the degree of the tree (e.g. x = 2 for a binary tree).
Finally, we estimate the memory required for the Bloom
filter tree structure by Eq. 8:
mBF tree = mBF root · h (bits)

(8)

where mBF root is the size of the root bloom filter given by
Eq. 6 and h the level of the tree (Eq. 7).
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Estudo comparativo de sequências binárias
pseudoaleatórias geradas por autômatos celulares
Sílvia Regina Leite Magossi e Marco Aurélio Amaral Henriques

geradas por diferentes tipos e tamanhos de ACs, permitindo
que tenhamos maior clareza quanto ao desempenho de um
PRNG baseado nestas estruturas.

Resumo— Autômato Celular (AC) é um sistema dinâmico
que, a partir de iterações locais simples, pode exibir
comportamentos complexos. Por este motivo ele é um bom
candidato a gerador de números pseudoaleatórios. Este
trabalho avalia a geração de números pseudoaleatórios por ACs
unidimensionais em diferentes configurações, buscando indícios
sobre as que seriam mais adequadas. As comparações são
baseadas em testes estatísticos padronizados do NIST e os
resultados mostram que os AC unidimensionais de raio dois
geram números pseudoaleatórios com melhores características
de aleatoriedade que os ACs de raio um, uniformes ou híbridos,
sendo portanto mais recomendados para aplicações que exigem
sequências binárias aleatórias com baixo custo.

II.

A estrutura investigada por Wolfram pode ser vista como
um arranjo discreto de células, onde cada célula assume os
valores 0 ou 1. A cada intervalo de tempo as células se alteram
e essas alterações dependem do próprio estado da célula e dos
estados das células vizinhas, à esquerda e à direita. As células
evoluem em tempo discreto a partir de alguma regra
determinística.
Os ACs mais simples são os Autômatos Celulares
Elementares (ACElem) unidimensionais, consistindo de um
arranjo em que cada célula pode assumir valores 0 ou 1
(branco ou preto) como representado na Fig. 1.

Palavras-chave – Autômato Celular, PRNG, números
randômicos, números pseudoaleatórios
Abstract— Cellular automata (CA) are dynamic systems that
exhibit complex behavior from simple local iterations. For this
reason CAs are good candidates for pseudorandom number
generators. This work analyzes the pseudorandom number
generation by one-dimensional CAs working in different
configurations, looking for those with the best characteristics. The
comparisons are based on standard statistical tests proposed by
NIST and the results show that radius two CAs generate
pseudorandom numbers with better characteristics than radius
one, uniform or hybrid, which makes them recommended for
applications that require random binary sequences at a low cost.
Keywords—Cellular Automata, CAs, PRNG,
numbers, pseudorandom numbers

I.

CARACTERÍSTICAS DE UM AUTÔMATO CELULAR

Fig. 1. Autômato celular binário com 17 células

Normalmente são utilizados na caracterização de um AC
os parâmetros k, quantidade de estados por célula, e r (raio),
distância da célula central em relação à sua vizinha mais
distante.
Os ACs com configuração k=2 e r=1 usam 2r+1 = 3 células
binárias em suas regras de evolução e são chamados de ACs de
vizinhança três e têm k2r+1 = 8 possíveis padrões, como
apresentado na Fig. 2. A figura também mostra o estado futuro
da célula central para cada padrão.
A partir destas 8 configurações possíveis, tem-se um total
8
de 2 = 256 distintos mapeamentos referentes a todas as
configurações de vizinhança para o próximo estado.
O próximo estado de cada uma das células pode ser
considerado um dos bits de um padrão de oito bits e o
equivalente número decimal é chamado de número da regra.

random

INTRODUÇÃO

Na década de 50 o matemático John von Neumann propôs
um modelo de auto-reprodução biológica [1] a partir de um
espaço celular, utilizando autômato celular (AC). A partir
disso o interesse científico por autômatos celulares aumentou e
outras aplicações surgiram em diversas áreas tais como:
biologia [2], processamento de imagens [3] e processamento
paralelo [4]. Stephen Wolfram, na década de 80, iniciou uma
nova vertente de aplicações de ACs, utilizando-os como
modelos matemáticos para sistemas estatísticos de
auto-organização [5]. Dentre as características de
auto-organização mencionadas por Wolfram, uma identificava
regras aleatórias em sua evolução [6]. Esse tipo de AC pode
ser utilizado em diversas aplicações que exijam o uso de
números aleatórios, como sistemas de segurança por exemplo,
por possibilitar a criação de geradores de números
pseudoaleatórios (PRNGs) a um baixo custo. Este trabalho
realiza uma comparação entre as sequências pseudoaleatórias

Fig. 2 – Os 8 padrões de evolução de um AC elementar

Vamos utilizar a seguinte notação para caracterizar um AC:
i: a posição de uma célula individual em um arranjo
unidimensional de células;
t : tempo (discreto);
ai(t) : estado de saída da i-th célula no t-th passo de tempo.
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A função de transição para um AC de raio um é apresentada na
Eq. (1).
ai(t+1) = f[ai-1(t) , ai(t) , ai+1(t)]
(1)

uniforme pela regra 30, partindo de um estado inicial com
apenas uma célula igual a um.

onde f representa a função de transição local que evolui como
uma lógica combinacional.
A regra local para um autômato celular pode ser
considerada uma função Booleana de uma célula com suas
vizinhas. Uma possível função equivalente módulo dois é
apresentada na Eq. (2).

Fig. 3 - AC com fronteira periódica

j=r

(t−1)
ai(t) = f [ ∑ ai+j
]

(2)

j= −r

Como exemplo, apresentamos na Tabela 1 os padrões de
formação associados às regras 30 e 150. A denominação da
regra de um ACElem advém da conversão para base 10 do
padrão binário do novo estado da célula central.
Tabela 1 – Padrões de formação para um AC pelas regras 30 e 150

Fig. 4 - Diagrama espaço-tempo da evolução de um AC de 31
células pela regra 30

Autômato celular elementar
Estado de
vizinhança
Novo estado
da célula
central

111

110

101

100

011

010

001

000

Regra

0

0

0

1

1

1

1

0

30

1

0

0

1

0

1

1

0

150

III.

Um AC binário unidimensionalelementar com um número
razoável de células (64 ou mais), uma regra adequada (como a
regra 30 por exemplo) operando com um grande número de
iterações pode ser usado como um gerador de sequências
binárias pseudoaleatórias tomadas linha a linha a cada iteração
[6]. Uma outra forma de obter os bits de uma sequência
aleatória poderia ser coletando-os na vertical, isto é, coletando
os bits de uma mesma célula à medida que o AC vai
evoluindo.
Em ambos os casos é preciso avaliar a qualidade
(aleatoriedade) da sequência de bits obtida. Uma forma de se
fazer isso é por meio de testes estatísticos de aleatoriedade,
como aquele proposto pelo NIST [7].
Padrões complexos podem ser gerados também por ACs
híbridos, nos quais cada célula obedece uma regra distinta
durante toda a sua evolução. Um AC híbrido bem conhecido é
aquele que usa as regras 90 e 150 em suas células de maneira a
reproduzir o comportamentode uma estrutura conhecida como
Linear Feedback Shift Register, a qual pode gerar padrões
aleatórios com ciclo de repetição máximo (2N-1, onde N é o
número de células do AC), se determinadas condições forem
satisfeitas [8].
Podemos usar também ACs de raio dois, os quais têm
25=32 padrões elementares e 232 regras distintas, muitas delas
com comportamento caótico. Nestes ACs cada célula depende
de outras quatro para definir seu estado futuro, o que pode
tornar bem menos previsível seu comportamento, melhorando
sua característica como PRNG. Até onde conhecemos, não
existem estudos na literatura comparando a qualidade das
sequências aleatórias geradas por ACs de raio 1 e 2, sendo este
o foco principal deste trabalho.

As correspondentes expressões lógicas para as regras 30 e
150 são apresentadas nas Eqs. (3) e (4) abaixo.
Regra 30 : ai(t+1) = ai-1(t) ⊕ (ai(t) ⋀ ai+1(t))

(3)

Regra 150: ai(t+1) = ai-1(t) ⊕ ai(t) ⊕ ai+1(t)

(4)

Os operadores ⊕ e ⋀, denotam as operações lógicas “ou
exclusivo” e “ou inclusivo”, respectivamente. De um modo
geral, as células evoluem de acordo com as iterações da regra
escolhida, como mostra a Eq. (5).
(t−1)
(t−1)
ai(t) = F [a(t−1)
, ai−r+1
, . . . , ai(t−1) , . . . , ai+r−1
, a(t−1)
]
i−r
i+r

UTILIZAÇÃO DE AUTÔMATOS CELULARES COMO
GERADORES DE NÚMEROS PSEUDOALEATÓRIOS

(5)

Na evolução de ACs, temos três possíveis condições
limites de fronteira: fronteira nula, fronteira periódica e
fronteira intermediária. A condição de fronteira nula de um
AC ocorre quando o vizinho esquerdo da célula mais à
esquerda e o vizinho direito da célula mais à direita são
considerados nulos (zero). Um AC é dito ter fronteira
periódica quando as células mais à esquerda e mais à direita
são consideradas vizinhas. Um AC tem condições de fronteira
intermediária quando o próximo estado das células das
extremidades do AC depende apenas delas próprias e de suas
vizinhas que fazem parte do AC. A Fig. 3 representa um AC
com fronteira periódica, configuração que foi a utilizada neste
trabalho.
Se todas as células do AC obedecem a uma mesma regra
dizemos que é um AC uniforme, caso contrário dizemos que é
um AC híbrido. A Fig. 4 mostra a evolução de um AC
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IV.

evolução dos ACs a partir de estados iniciais randômicos
produzidos pela função randint() do Python. Os tamanhos
adotados para os ACs foram de 32, 64 e 128 células. Os bits
gerados pela evolução dos ACs foram coletados por linha e
por coluna, tendo sido usada uma célula central na coleta por
coluna. A Tabela 2 apresenta os parâmetros adotados para
evolução dos ACs escolhidos.

CLASSES DE AUTÔMATOS CELULARES

Baseado em propriedades estatísticas dos ACs de
vizinhança três, Wolfram [5] classificou os autômatos em
quatro grandes classes. Medidas estatísticas de ordem e caos
nos padrões gerados pela evolução dos ACs foram usadas para
distinguir as 4 classes de comportamento.
Classe 1: a partir de um estado inicial aleatório, o AC
evolui após um número finito de passos para um único estado
homogêneo, em que todas as células ficam com o mesmo
valor. São exemplos da Classe 1 as regras 0 e 255.
Classe 2: a partir de um estado inicial aleatório, são
geradas estruturas simples e estáveis. Estas exibem estados
persistentes. Sua aparência é semelhante a listras com ciclos de
períodos curtos, contendo a mesma estrutura persistente. São
exemplos da Classe 2 as regras 2 e 240.
Classe 3: a evolução de AC da Classe 3, a partir de um
estado inicial aleatório, conduz a padrões caóticos, totalmente
irregulares em sua evolução, tornando os ACs desta classe
bons candidatos para a geração de sequências
pseudoaleatórias. O aumento da entropia e a natureza
irreversível manifestam-se com a evolução do autômato. São
exemplos da Classe 3 as regras 45, 90, 150 e 30.
Classe 4: os ACs desta classe, evoluem com um
comportamento complexo. Em muitos casos é possível prever
uma evolução para um comportamento estável, após um
número finito de passos. Em alguns casos são encontradas
estruturas estáveis ou periódicas persistentes, como mostram
as regras 137 e 169.
V.

Tabela 2 – Parâmetros para geração das sequências
Regra
30
90/150
(AC híbrido)
1436194405

Raio

Tamanho

Iterações
(linha)

Iterações
(coluna)

1
1
1
1
1
1
2
2
2

32
64
128
32
64
128
32
64
128

31250
15625
7813
31250
15625
7813
31250
15625
7813

106
106
106
106
106
106
106
106
106

As sequências binárias geradas pelos ACs investigados,
foram submetidas aos 15 testes do NIST, os quais exigiram
alguns ajustes de parâmetros internos específicos conforme é
mostrado na Tabela 3.
Tabela 3 – Tamanho dos blocos adotados nos testes do NIST
[1] Block Frequency
10000
[2] Non Overlapping Template
10
[3] Overlapping Template
10
[4] Approximate Entropy
10
[5] Serial
16
[6] Linear Complexity
5000

APLICAÇÃO DO CONJUNTO DE TESTES DO NIST

Para avaliar Geradores de Números Aleatórios (RNGs) e
Pseudoaleatórios (PRNGs), o Instituto Nacional de Padrões e
Tecnologia dos Estados Unidos (NIST) [7] desenvolveu um
conjunto de 15 testes: Frequency (Monobit), Frequency within
a Block, Runs, Longest-Run-of-Onesin a Block, Binary Matrix
Rank, Discrete Fourier Transform (Spectral), Non-overlapping
Template Matching, Overlapping Template Matching, Maure’s
“Universal Statistical”, Linear Complexity, Serial,
Approximate Entropy, Cumulative Sums, Random Excursions e
Random Excursions Variant. Estes testes estão documentados
e disponibilizados como um conjunto de programas.
A fim de se obter resultados mais confiáveis, é
recomendada a utilização de alguns parâmetros básicos, tais
como o fornecimento de pelo menos 55 sequências de um
milhão ou mais bits para os testes. Decidimos trabalhar com
100 sequências de um milhão de bits para ter uma boa margem
de segurança e facilitar a interpretação dos resultados, o que
exige a produção de 108 bits para testes de cada AC avaliado.
Para produzir sequências de bits aleatórios, programas
utilizando a estrutura dos ACs como PRNGs foram
desenvolvidos em Python, gerando 100 sequências binárias
com 106 bits cada a partir da regra 30 com raio um, regras
90/150 (AC híbrido) com raio um e regra 1436194405 com
raio dois. Os programas foram configurados para processar a

VI.

ESTUDO COMPARATIVO

A Regra 30 foi exaustivamente estudada e avaliada por
Wolfram[6], demonstrando habilidade em produzir sequências
de bits randômicas.
O AC híbrido 90/150 discutido em [8] também apresenta
uma evolução randômica. Seu desempenho em termos de
PRNGs é considerado bom na literatura, com o benefício
adicional de que pode gerar sequências de ciclo máximo.
A Regra 1436194405 foi apresentada na ref. [9], que
utilizou um algoritmo genético para encontrar regras
randômicas para ACs unidimensionais de raio dois.
Para efeito de avaliação visual, apresentamos na Fig. 5 os
diagramas espaço-tempo da evolução (500 iterações) de ACs
de 128 células pelas regras 30,
90/150 e 1436194405.
Visualmente, ACs de raio dois parecem ter características mais
aleatórias que os de raio unitário.
VII.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Todas as sequências geradas pelos ACs descritos foram
submetidas aos testes do NIST que emitiu uma série de
relatórios detalhando o desempenho de cada sequência.
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coluna não se manifesta claramente, mas geralmente a
diferença é pequena. Entretanto, no AC de raio dois com 32
células há uma queda acentuada quando se troca a coleta de
linha para coluna, contrariando as expectativas. Como os
resultados desta configuração são ruins (treze das quinze
sequências reprovadas em ambos os casos), entendemos que
tal queda não possa ser considerada confiável. Acreditamos
que a alta taxa de reprovação se deva ao fato de que o tamanho
do AC está muito pequeno para lidar com raio dois, já que em
32 células só há, inicialmente, 6 grupos de cinco células
totalmente independentes. Devido ao uso de fronteiras
periódicas, a influência das células sobre si mesmas e suas
vizinhas através das fronteiras acaba ocorrendo com maior
facilidade. Por este motivo, neste caso as sequências binárias
tiveram aprovação muito baixa nos testes.
Esta seria também a explicação para as melhorias
observadas em praticamente todos os resultados quando
aumentamos o tamanho dos autômatos de 32 para 64 células.
Tais melhorias estão fortemente manifestadas tanto no número
de testes aprovados como no percentual médio de sequências
de 106 bits aprovadas.
Entretanto, chama a atenção o fato de que as melhorias de
desempenho não são predominantes quando aumentamos os
ACs de 64 para 128 células. Tanto no percentual médio de
sequências aprovadas, como no número de testes aprovados
temos praticamente o mesmo número de aumentos e de
diminuições ao trocarmos o tamanho do AC. Acreditamos que
já estamos bem acima do tamanho mínimo de um AC que
garanta bons resultados (os ACs de tamanho 64 tiveram
excelente desempenho) e, provavelmente, estejamos
presenciando oscilações naturais na característica aleatória das
sequências de bits geradas, as quais podem alterar se
realizarmos outra bateria de testes com novas sequências
geradas pelos mesmos ACs de 128 células. Este é um ponto a
ser melhor avaliado futuramente.
Outro ponto importante a ser notado nos dados coletados
por coluna (mais úteis do ponto de vista de PRNGs) é que o
AC de raio dois proporciona resultados melhores que os ACs
de raio um híbridos, considerados bons geradores de números
pseudoaleatórios, por serem capazes de gerar sequências de
ciclo máximo. Isto nos leva a crer que a influência de cinco
células na definição do estado de uma delas traz um
comportamento mais caótico que aquele em que apenas três
células definem o estado de uma. Este é um resultado que nos
motiva a ir além e investigar a qualidade da aleatoriedade das
sequências de bits geradas por ACs bidimensionais, visto que
cada célula tem seu estado futuro definido por cinco ou por
nove células. Isto será considerado em um trabalho futuro.

Fig. 5 - Evolução por 500 iterações das regras 30, 90/150 e
1436194405 em AC de 128 células

Apresentamos na Tabela 4 a consolidação dos relatórios
referentes à regra 30 onde os bits foram coletados por linha.
Nesta tabela observamos que ocorre uma evolução gradativa
nos testes aprovados com o aumento do tamanho do AC. O
caso com 32 células teve aprovação em somente sete dos 15
testes, mas este resultado melhorou quando o tamanho do AC
foi aumentado para 64 (nove aprovações) e 128 (dez
aprovações). A coluna de percentual mínimo mostra a fração
mínima necessária de 100 sequências de 106 bits que precisam
ser aprovadas para que os bits sejam considerados aleatórios
pelo teste em questão (é um parâmetro calculado pelos
programas do NIST e tem escala diferenciada nos testes 12 e
13). No AC considerado, nota-se também um aumento do
percentual de sequências de 106 bits aprovadas à medida em
que o tamanho do AC aumenta. De 72,1% de sequências
consideradas aleatórias no AC de 32 células, este índice
passou para 78,5% no AC de 64 células e para 84,3% no AC
de 128 células, mostrando claramente que AC maiores
permitem obter sequências consideradas aleatórias com mais
facilidade. Provavelmente a razão para tal resultado se deve ao
número muito maior de estados pelos quais o AC pode passar,
diminuindo significativamente as chances de ficar preso em
um ciclo de forma perceptível pelos testes.
Consolidamos na Tabela 5 estes e todos os demais testes
feitos com os outros ACs nos mesmos três tamanhos já
citados. Com base nestes resultados, podemos constatar que há
significativa melhoria na qualidade das sequências de bits
gerados, do ponto de vista da aleatoriedade, quando tais
sequências são obtidas a partir de uma única coluna do AC.
Praticamente em todos os casos, mesmo havendo uma ligeira
diminuição no percentual médio de sequências aprovadas
quando a coleta se deu por coluna, houve um aumento no
número de testes aprovados. Isto pode ser explicado pela
menor relação entre os bits de uma dada coluna, visto que são
fortemente influenciados pelos seus vizinhos e pelos vizinhos
dos vizinhos à medida que as iterações avançam. No caso de
coleta de bits por linha, pode-se constatar uma relação de
dependência relativamente clara entre os bits de uma linha e os
da linha seguinte. Neste caso o comportamento específico da
regra está impresso na sucessão de linhas, já que todas as
células do AC estão representadas.
Há casos em que uma melhor qualidade na coleta por

VIII.

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foi possível fazer uma comparação
detalhada, sob o ponto de vista de testes estatísticos
padronizados, da aleatoriedade das sequências de bits geradas
por três tipos de autômatos celulares: dois de raio um, sendo
um deles híbrido, e um de raio dois. A comparação se baseou
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nos dados fornecidos pelo pacote de testes disponibilizado
pelo NIST, o qual avalia as sequências binárias sob uma lupa
de 15 testes estatísticos diferentes.
Até onde sabemos, este é o primeiro trabalho que faz uma
comparação direta entre ACs de raio um e dois e que constata
um desempenho superior do AC de raio dois, o que motiva
uma investigação mais apurada sobre a qualidade de ACs
bidimensionais de raio um como PRNGs.
Com trabalhos futuros pretendemos comprovar com outros

testes as características de ACs de 128 células em relação aos
de 64 células e avaliar em detalhes o potencial dos ACs
bidimensionais de raio um na geração de números
pseudoaleatórios. Avaliações de custos de implementação de
cada AC também estão entre os planos de investigação futura.
Agradecimentos: agradecemos ao acadêmico Yoshitomi
Maehara pelo auxílio nos programas em Python que evoluem
os ACs e geram as sequências binárias.

Tabela 4 – Detalhamento dos resultados dos testes NIST com ACs baseados na regra 30 (coleta de bits por linha)
AC 32 células
AC 64 células
AC 128 células
Teste Estatístico
%
%
%
%
Situação
%
Situação
%
Situação
mínimo
mínimo
mínimo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Frequency
96,0
Block Frequency
96,0
Cumulative Sums
96,0
Runs
96,0
Longest Run
96,0
Rank
96,0
FFT
96,0
Non Overlapping Template
96,0
Overlapping Template
96,0
Universal
96,0
Approximate Entropy
96,0
Random Excursions
94,7
Random Excursions Variant
94,7
Serial
96,0
Linear Complexity
96,0
% médio e número de aprovações

98,0
100,0
98,0
0,0
97,0
98,0
0,00
85,4
94,0
70,0
0,0
95,9
92,5
55,0
98,0
72,1

aprovado
aprovado
aprovado
reprovado
aprovado
aprovado
reprovado
reprovado
reprovado
reprovado
reprovado
aprovado
reprovado
reprovado
aprovado
7 (46,6%)

96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
95,2
95,2
96,0
96,0

100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
99,0
0,0
96,8
97,0
94,0
15,0
98,4
93,1
86,5
98,0
78,5

aprovado
aprovado
aprovado
reprovado
aprovado
aprovado
reprovado
aprovado
aprovado
reprovado
reprovado
aprovado
reprovado
reprovado
aprovado
9 (60%)

96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
95,1
95,1
96,0
96,0

100,0
100,0
100,0
20,0
98,0
100,0
0,0
98,6
96,0
92,0
77,0
97,9
96,6
89,0
99,0
84,3

aprovado
aprovado
aprovado
reprovado
aprovado
aprovado
reprovado
aprovado
aprovado
reprovado
reprovado
aprovado
aprovado
reprovado
aprovado
10 (66,6%)

Tabela 5 – Resultados consolidados de todos os testes com diferentes tipos de ACs
32
64
128
Sequências
Sequências
Sequências
Testes
aprovadas
aprovadas Testes aprovados aprovadas
Coleta
Testes aprovados
aprovados
(% médio)
(% médio)
(% médio)
linha
72,1
7 (46,6 %)
78,5
9 (60,0 %)
84,3
10 (66,6 %)
coluna
84,5
9 (60,0 %)
99,2
15 (100,0 %)
98,5
15 (100,0 %)
linha
84,7
11 (73,3 %)
98,5
11 (73,3 %)
97,6
13 (86,6 %)
coluna
85,8
13 (86,6 %)
92,6
14 (93,3 %)
92,2
14 (93,3 %)
linha
55,3
2 (13,3 %)
92,1
14 (93,3 %)
90,3
13 (86,6 %)
coluna
47,1
2 (13,3 %)
99,2
15 (100 %)
98,9
15 (100,0 %)

Tamanho do AC
Regra

Raio

30
30
90/150
90/150
1436194405
1436194405

1
1
1
1
2
2
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Sistema Distribuı́do para Detecção de Ameaças
em Tempo Real Utilizando Big Data
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 plataforma
distribuı́da para detecção e análise de dados em grande fluxo,
através de algoritmos de classificação presentes em unidades de
processamento de fluxo. A arquitetura do sistema permite cada
classificador trabalhar em paralelo e os resultados são agrupados
em uma interface de visualização, permitindo o monitoramento
de cada unidade. A avaliação do sistema se baseia na acurácia,
no número de falsos positivos e de falsos negativos, onde cada
classificador apresentou acurácia acima de 90% e, com excessão
do algoritmo Naive Bayes, reduzido número de falsos positivos
e negativos, permitindo a detecção de ameaças em tempo real
sobre um grande volume de dados.
Palavras-Chave— Detecção de ameaças, IDS, mineração de
dados, Big Data, aprendizado de máquinas, 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 a distributed platform for detection and
analysis of data in a large flux, through classification algorithms
present in flux processing units. The system architecture allows
each classifier to work in parallel and the results are grouped
into a visualization interface, allowing the monitoring of each
unit. The evaluation of the system is based on the accuracy,
number of false positives and false negatives, where each classifier
presented accuracy above 90% and, with the exception of the
Naive Bayes algorithm, reduced number of false positives and
negatives, allowing The detection of real-time threats over a large
volume of data.
Keywords— Intrusion detection, IDS, data mining, Big Data,
machine learning, real-time.

I. I NTRODUÇ ÃO
O desenvolvimento acelerado na tecnologia dos computadores em rede e da Internet trouxe grandes benefı́cios às
pessoas. Entretanto, esse 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 hackers roubarem informações
pessoais e secretas.
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.

Segundo Leu [1], nos últimos anos diversas estatı́sticas
mostram um número crescente de invasões reportadas no
Symantec Global Internet Security Threat Report. Para combater tais ataques, diversos pesquisadores e instituições
começaram a desenvolver tecnologias de detecção de invasão.
Um sistema de detecção de intrusão (IDS) 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 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, tal como
classificação e regressão, para procurar por padrões no tráfego
da rede. Um classificador pode estudar diversos exemplos
de entradas que produzem resultados conhecidos, através de
um aprendizado supervisionado. Porém, os ataques evoluem
e novos ataques, ou variações de ataques já conhecidos,
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 uma categoria.
Até o presente, nenhuma combinação de tecnologias pode
proteger completamente um sistema. Assim, pesquisadores
estão procurando técnicas melhores para minimizar e sobrepujar algumas limitações das técnicas de prevenção existentes.
Este artigo propõe um sistema distribuı́do para detecção de
ameaças em tempo real através da análise de grandes volumes
de dados, pelo processamento por fluxo. A plataforma utiliza
ferramentas de código aberto dentro de uma topologia onde
vários classificadores analisarão os dados coletados de diversas
fontes, procurando por possı́veis ataques à rede. Estes pontos
poderão se comunicar e trocar informações para aumentar
o grau de acerto na classificação de ataques e detecção
de anomalias. Um protótipo do sistema foi desenvolvido e
avaliado e os resultados mostram uma acurácia acima de
90% na detecção de ameaças, com baixo número de falsospositivos. 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 seis seções, onde a seção 2
apresenta os trabalhos relacionados. A seção 3 apresenta o
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sistema proposto e as ferramentas utilizadas. Os resultados
obtidos são apresentados na seção 4. Por fim, a seção 5 finaliza
o artigo.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
Em 2003, um sistema de detecção de anomalias na rede
baseado em tempo real foi proposto por Balupari [3]. O
sistema analisa o fluxo de dados gerado pelo TcpTrace em
tempo real, que reporta periodicamente estatı́sticas de todas as
conexões TCP/IP abertas na rede. Com isso, são construı́dos
perfis estatı́sticos que mostram o comportamento normal dos
serviços na rede, permitindo qualquer comportamento anormal
ser caracterizado como uma invasão. Embora esta abordagem
seja capaz de monitorar quaisquer serviços na rede sem o
conhecimento prévio do seu comportamento, ele falha em
detectar fluxos proveniente de diferentes redes.
Em 2011, Holtz [4] propôs uma arquitetura para IDS em
uma rede distribuı́da, onde a análise dos dados é realizada em
um ambiente de computação em nuvem. Utilizando equipamentos de rede, como servidores e estações de trabalho, foram
coletados dados do tráfego na rede, arquivos logs do sistema
operacional e dados de aplicações gerais em diversos pontos da
rede, sendo estes agregados, processados e comparados através
da estrutura Map-Reduce. A detecção de intrusões e atividades
maliciosas podem ser identificadas analisando as correlações
dos eventos. Embora o sistema proposto possa manusear
grandes fluxos de dados, o mesmo utiliza a ferramenta Apache
Hadoop, a qual é uma ferramenta de processamento em lotes,
não permitindo assim a detecção de intrusão em tempo real.
Em 2013, Devikrishna K.S et al [5] propôs um sistema de
detecção de intrusão capaz de capturar dados diretamente da
rede, permitindo o sistema atuar como um IDS em tempo
real. Para testar o sistema, foi utilizada a base de dados
KDD’99, amplamente conhecida e testada na comunidade,
gerando um fluxo de pacotes em sequência. A técnica utilizada
neste modelo para a detecção é baseada em assinaturas. Porém,
o modelo falha em manusear grandes quantidades de dados por
não possuir processamento em paralelo, o que não é adequado
para obter resultados instantâneos ou em tempo real.
Em 2015, Rathore [6] propôs um IDS utilizando MapReduce usando o Hadoop para processar um arquivo sequencial e calcular os valores dos parâmetros a serem utilizados
em diversos classificadores. A utilização de menos parâmetros
para a classificação e o uso de um ambiente paralelo do
Hadoop permitiu o processamento de grandes bases de dados
em um perı́odo de tempo menor que outros IDS propostos,
com similar eficiência e precisão. Porém, o sistema apresentado utiliza uma base de dados previamente coletada e
processamento em lotes, não sendo adequado para utilização
em um ambiente de tempo real.
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 de ferramentas de código aberto dentro de uma
arquitetura especı́fica que permite a análise e o processamento
de fluxos de dados em tempo real e com acurácia.

III. E SQUEMA P ROPOSTO
O sistema proposto visa construir uma plataforma aberta
para coleta, distribuição, análise e processamento de dados
proveniente de um fluxo de dados, com o objetivo de detectar
ameças na rede em tempo real. O processo é dividido em
segmentos que englobam a coleta de dados de diversas fontes
distintas, a normalização das informações coletadas, o transporte dos dados normalizados para o sistema de processamento
de informações, a análise do fluxo de dados em tempo real
e em lotes, incluindo o armazenamento dos resultados para
posterior análise e retroalimentação de parâmetros ao sistema,
e a visualização dos resultados obtidos. A topologia do sistema
proposto é apresentada na Figura 1.

Fig. 1. Topologia do sistema proposto, considerando N fontes de dados
coletados.

A. Coleta de Dados
Inicialmente, os dados são coletados de fontes independentes, em diversos locais na rede. Estas fontes são, em geral,
estruturas por onde passa um grande tráfego de informações,
como Pontos de Troca de Tráfego (PTT). Esses dados são
coletados diretamente do equipamento roteador, através da
captura dos pacotes Ethernet que entram pelas interfaces do
sistema e de logs do sistema operacional e outras aplicações.
B. Normalização dos Dados
Os dados coletados contém diversas informações, como
mensagens enviadas pelos protocolos ICMP e ARP, entre
outras. Para trabalhar os dados coletados nos algoritmos de
aprendizagem de máquina, é necessário obter informações
de fluxo através da extração de dados dos cabeçalhos dos
pacotes, utilizando, por exemplo, janelas de 2 segundos (tempo
suficiente para agregar informações para a composição dos
fluxos). Os fluxos, por exemplo, podem ser definidos por uma
sequência de pacotes que possuem um mesmo IP de origem
e um mesmo IP de destino. Assim, a partir dos cabeçalhos
dos pacotes TCP/IP de cada fluxo, obtêm-se N caracterı́sticas,
como por exemplo a quantidade de portas de origem e destino,
e número de pacotes TCP, UDP e ICMP.
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A normalização dos dados na fonte permite transportar
informações de maneira resumida, evitando consumir banda
extra enviando informações desnecessárias à unidade de processamento de fluxos.
C. Transporte dos Dados
Para transportar os dados de um ponto ao outro na Internet,
é utilizado um agente de mensagens, isto é, uma ferramenta
para a publicação e assinatura (publish and subscribe) de uma
fila de mensagens. Cada fonte produz dados normalizados e
os publica em uma fila. Cada unidade de processamento de
fluxos escolhe quais filas assinar, podendo ele escolher uma
ou mais filas.
D. Processamento de Fluxos e Visualização dos Resultados
Para o processamento de fluxos, o sistema adota a arquitetura Lambda, a qual mistura recursos de processamento de
dados em lote (batch) e em tempo real (streaming), e é dividida
em três camadas de processamento: camada de processamento
em lote (Batch Layer), camada de processamento de fluxo de
dados (Speed Layer) e a camada de serviço (Serving Layer).
A Figura 2 representa a arquitetura Lambda.

Fig. 2. Arquitetura Lambda, composta de três camadas: processamento em
lote, processamento de fluxo de dados e camada de serviço.

O fluxo de dados de entrada é enviada para duas camadas:
a de processamento de fluxo de dados e a de processamento
em lotes. Na camada de processamento de fluxo de dados, os
dados são tratados em tempo real, utilizando algoritmos de
classificação por aprendizado de máquina, por exemplo. Na
camada de processamento em lotes, os dados são armazenados
e analisados em grandes quantidades através de técnicas de
computação distribuı́da, como, por exemplo, o map-reduce. Na
sequência, a camada de serviço recebe as informações obtidas
das duas camadas anteriores (visualização em tempo real e
visualização histórica) e cria as saı́das combinadas dos dados
analisados. Com isso, a arquitetura Lambda analisa, em tempo
real e de forma precisa, os fluxos de dados provenientes de
diferentes fontes na velocidade em que são gerados.
Assim, o sistema possui informações coletadas de diversos
pontos da rede e existem diversos locais de processamento

de fluxo de dados, trabalhando em paralelo. Cada unidade
de processamento pode optar por receber um fluxo de dados
de um ou mais locais distintos, além de poder se comunicar
com outras unidades de processamento, trocando informações,
caso necessário. Ao se detectar uma ameaça na rede, uma
unidade de processamento pode alertar outras unidades para
tomarem providências, tais como ignorar o fluxo de dados
vindo de determinado endereço, ou configurar on-the-fly regras
de proteção contra o ataque em seus equipamentos, antes
mesmo do ataque ser detectado por aquela unidade de processamento em especı́fico.
E. Protótipo do Sistema Proposto
O protótipo do sistema proposto para a detecção em
tempo real de ameaças é composto de ferramentas de código
aberto, distribuı́das livremente na Internet, e código Java. A
composição do sistema consiste na integração das ferramentas
descritas a seguir:
F. Conjunto de Dados
A base de dados KDD’99 [7] 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.
1) Apache Kafka: Como ferramenta para publicação e
assinatura, optou-se pelo Apache Kafka [8], uma plataforma
de streaming distribuı́da de software livre. O Kafka é projetado
para sistemas distribuı́dos de alto desempenho e, comparado
com outros sistemas de mensagens, ele possui melhor rendimento, built-in de particionamento, replicação e tolerância a
falhas inerentes.
2) Apache Storm: O Storm [9] é um Data Streaming
Processor (DSP), isto é, um processador de eventos em tempo
real. Ele é composto por topologias que formam Grafos
Acı́clicos Dirigidos (GAD) compostos por spouts (elementos
de entrada) e bolts (elementos de processamento). Os spouts
e bolts trabalham em paralelo, permitindo o processamento
simultâneo de diferentes amostras de fluxos em tempo real.
O Storm é altamente escalonável, possui uma solução
tolerante a falhas e garante que os dados serão processados
pela topologia, sem a perda dos mesmos.
3) Apache Zookeeper: Para coordenar o grupo de nodos
(cluster) e manter os dados compartilhados, utilizando técnicas
de sincronização robustas, será utilizada a ferramenta Apache
ZooKeeper [10]. O Storm não possui estados, por isso depende
do Zookeeper para monitorar os estados dos nodos que estão
trabalhando. Com isso, garante-se o processamento dos dados
mesmo se algum dos nodos conectados no cluster morrer ou
alguma mensagem for perdida.
4) Weka: O Weka [11] é um software de código aberto
composto por uma coleção de algoritmos de aprendizagem
de máquina utilizado para tarefas de mineração de dados.
Ela contém ferramentas que podem ser aplicadas diretamente
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sobre uma base de dados ou ser incorporada em código Java
para o pré-processamento de dados, classificação, regressão,
clusterização, associação de regras e visualização dos resultados obtidos. Os dados podem ser classificados em lotes,
através de arquivos contendo os dados no formato ARFF
(Attribute-Relation File Format), ou em fluxo, com cada dado
sendo classificado individualmente.
A Figura 3 mostra como o sistema proposto interliga as
ferramentas de código aberto.

Fig. 3. Representação das ferramentas de código aberto interligadas no
sistema proposto.

Inicialmente, a coleta de dados é feita em um único ponto
da rede. Esses dados foram extraı́dos de uma base de dados
KDD9́9, 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 então publicados na rede
pela ferramenta Apache Kafka.
Em outro ponto da rede, três unidades distintas de processamento de fluxos irão receber as informações publicadas
na rede, agindo, cada um, como um assinante para o mesmo
fluxo de dados. Cada unidade irá, então, alimentar esse fluxo
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 KDD9́9. 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.
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
caracterizção 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.
Os resultados apresentam uma alta acurácia para a
classificação de ataques em cada uma das unidades de processamento de fluxos criada. A Tabela I apresenta a comparação
entre os distintos algoritmos de classificação em termos de
acurácia. Pode-se observar que cada um dos três algoritmos
apresentam uma alta acurácia na classificação de ataques,
todos acima de 90%.
Os falsos positivos e falsos negativos são mostrados na
Tabela II, a qual compara os diversos algoritmos utilizados
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TABELA I
C OMPARAÇ ÃO DE ACUR ÁCIA

ENTRE OS ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇ ÃO

UTILIZADOS NAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE FLUXOS .

Algoritmo Classificador
Árvores de Decisão
Naive Bayes
Tabelas de Decisão

Acurácia (%)
96,4980
90,2766
95,8408

pelas unidades de processamento de fluxo. As colunas da
tabela mostram o número de ataques classificados corretamente (amostras classificadas como ataque, porem 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 mesmo fluxo de dados, o algoritmo
Naive Bayes apresenta um número muito maior de falsospositivos, embora sua acurácia seja próxima dos outros algoritmos de classificação.
TABELA II
R ESULTADOS OBTIDOS PELOS ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇ ÃO , EM UM
TOTAL DE

Classificador
Árvores de Decisão
Naive Bayes
Tabelas de Decisão

4.898.431

ENTRADAS .

Ataques Certos
3.768.413
3.710.219
3.763.595

FP
684
460.861
782

FN
1.489
1.676
2.439

Para testar o desempenho do sistema proposto em tempo
real, criou-se um ambiente virtual em uma máquina com
processador Intel Core i5-5600 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 OMENT ÁRIOS F INAIS
Este artigo propõe um sistema de detecção de intrusão
distribuı́do em tempo real, através do processamento de fluxos.
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 um mesmo fluxo de dados, apresentando resultados
acima de 90% de acurácia, embora o algoritmo Naive Bayes
tenha apresentado um elevado número de falsos-positivos. O
sistema apresenta grande desempenho e precisão, permitindo

o processamento de Big Data e fornecendo uma solução para
a detecção de ameaças em tempo real.
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. Serão ainda acrescentados
métodos de redução de atributos para verificar se os algoritmos
de aprendizado de máquina podem ser melhores optimizados,
e a utilização de unidades de processamento para a detecção
de anomalias através da distribuição Gaussiana dos dados
trafegados pela rede, permitindo a detecção de ataques desconhecidos.
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Estudo da decomposição em modos empı́ricos e sua
aplicação em sinais não estacionários
Victor S. Braz, Ana Cláudia S. Souza, Leonardo C. Araújo, Gustavo F. Rodrigues

Resumo— A decomposição em funções de modo intrı́nseco
é parte da transformada de Hilbert-Huang e nos permite a
identificação de parâmetros inerentes ao sinal. Analisaremos
está decomposição que, juntamente com a transformada de
Hilbert, possui grande aplicabilidade na análise de sinais neurais
relacionados ao reconhecimento de padrões, tais como o sinal
evocado P300.
Palavras-Chave— decomposição em modo empı́rico, transformada Hilbert-Huang, identificação de parâmetros
Abstract— The intrinsic function decomposition is part of the
Hilbert-Huang transform and allows us to identify parameters
inherent to the signal. We will analyze this decomposition that,
together with the Hilbert transform, has great applicability in
the analysis of neural signals related to pattern recognition, such
as the P300 evoked signal.
Keywords— Hilbert-Huang transformation, empirical mode decomposition, identification of parameters

uma sequência de estı́mulos sensoriais, cujo interesse é a
discriminação de um estı́mulo raro. É bastante utilizado em
interfaces cérebro-máquina, dentre elas o P300 speller [2].
Um dos problemas em um P300 speller é a identificação
de parâmetros dos estı́mulos raros e não raros para posterior
utilização em um classificador. Desta forma, a motivação deste
trabalho é o estudo da HHT para decomposição do sinal P300.
II. M ETODOLOGIA
Iremos apresentar neste trabalho a primeira parte da transformada de Hilbert-Huang, a decomposição de modo empı́rico,
descrevendo seus fundamentos e implementação. Por fim,
iremos utilizá-la na análise do sinal cosseno para que posteriormente possa ser utilizada em sinais mais complexos.
A. Funções de Modo Intrı́nseco

I. I NTRODUÇ ÃO
As abordagens tradicionais de análise matemática dos dados
trazem consigo o dilema de usar o rigor matemático para ver o
mundo sob a égide de uma realidade fabricada, considerando
para tanto simplificações quanto à linearidade e discricionariedade dos processos, os quais observados na natureza são,
em geral, não lineares e não estacionários. Para lidar com a
variedade de sinais provenientes desses processos é necessário
que o método de análise seja adaptativo.
A transformada de Hilbert-Huang1 (HHT) realiza uma
decomposição de modo empı́rico2 (EMD) do sinal e uma
subsequente análise espectral de Hilbert dessas componentes.
Parte crucial da HHT é a decomposição do sinal em um
número finito, geralmente pequeno, de funções de modo
intrı́nseco3 (IMF), com cada uma delas possuindo variações
de amplitude e frequência próprias. A transformada de Hilbert
é usada para calcular a frequência instantânea de cada IMF e
assim retornar as caracterı́sticas do sinal em questão.
A HHT tem grande aplicabilidade em sinais não estacionários [1] e, em particular, sinais neurais. O P300 é um
potencial que surge quando a um indivı́duo é apresentada
Victor Soares Braz, Universidade Federal de São João del-Rei, Ouro
Branco-MG, Brasil
Ana Cláudia Silva de Souza, Universidade Federal de São João del-Rei,
Ouro Branco-MG, Brasil
Leonardo Carneiro Araújo, Universidade Federal de São João del-Rei, Ouro
Branco-MG, Brasil
Gustavo Fernandes Rodrigues, Universidade Federal de São João del-Rei,
Ouro Branco-MG, Brasil
1 Hilbert-Huang Transform (HHT)
2 Empirical Mode Decomposition (EMD)
3 Intrinsic mode functions (IMF)

A IMF é uma função que deve obedecer às seguintes
condições:
1) em todos os conjuntos de dados, o número de extremos e
o número de cruzamentos por zero, em um determinado
intervalo, devem ser constante ou diferirem por no
máximo um;
2) a média do valor da envoltória, definida pelos máximos
e mı́nimos locais, deve ser nula em qualquer ponto.
B. Decomposição de Modo Empı́rico
O objetivo da decomposição em modos empı́ricos é separar
o sinal original em um número finito de IMFs e um resı́duo.
A EMD é um método de decomposição que provém do
próprio sinal. O processo de aquisição das IMFs é chamado
de peneiração (sifting) e é descrito a seguir:
1) inicialmente iguala-se o resı́duo ao sinal original r0 (t) =
x(t), com i = 1;
2) extrai-se o i-ésimo IMF:
a) inicializa-se h0 = ri−1 com k = 1;
b) localiza-se o máximo e mı́nimo local em hk−1 (t);
c) cria-se uma envoltória superior conectando os pontos de máximo através de uma spline cúbica interpolante;
d) cria-se uma envoltória inferior conectando os pontos de mı́nimo através de uma spline cúbica interpolante;
e) calcula-se mk−1 (t), a média da envoltória superior
e inferior;
f) calcula-se hk (t) = hk−1 (t) − mk−1 (t);
g) verifica-se os critérios de parada (veja II-C):
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i) se o critério de parada é satisfeito, então
IMFi (t) = hk (t)
ii) senão k = k + 1, continuando assim o algorı́timo
3) o novo resı́duo é ri (t) = ri−1 (t) − IMFi (t);
4) verifica-se o critério de parada do EMD:
a) se ri (t) tem ao menos dois extremos, então i =
i + 1 e volta ao passo 2;
b) senão a decomposição está encerrada e ri (t) é o
resı́duo da decomposição.

média das envoltórias da função cosseno, a qual deveria ser
nula, em todo o sinal, na verdade é diferente de zero para
partes próximas aos extremos.
III. R ESULTADOS
As figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, os primeiros
passos do processo de decomposição de um sinal e as IMFs
e resı́duo obtidos através do processo de peneiração do sinal.

C. O Critério de parada
Para serem encontradas durante o processo de peneiração,
as IMFs devem satisfazer duas condições, anteriormente expostas. Em especı́fico, a segunda condição é muito difı́cil de
ser atendida. Devido a essa dificuldade, é adotado o desvio
padrão como critério de parada do processo, como proposto
em [3],
T
X
|hk−1 (t) − hk (t)|2
.
(1)
CP =
h2k−1 (t)
t=0

Fig. 1. Sinal interpolado através da função getspline e média dos envoltórias.

D. Implementação do algoritmo
Foram construı́das algumas funções que auxiliam o processo
EMD segundo o seu papel. Para a construção do algoritmo,
foi escrita uma rotina em linguagem Matlab que reproduzisse
o processo de decomposição em IMFs.
A função findpeaks foi implementada para obtenção de
todos os picos do sinal, sendo eles os máximos e mı́nimos
locais do conjunto de dados.
A função getspline usa a função spline, gerando uma
interpolação suave dos pontos de máximos e mı́nimos, graças
a continuidade das derivadas até segunda ordem.
Fig. 2. IMFs e resı́duos gerados pelo processo de peneiração a partir da
cossenoide.

E. O Processo de peneiração em uma cossenoide
Para compreensão do processo de EMD foi gerada uma
cossenoide com frequência de 10 Hz.
Na primeira iteração do EMD é utilizada a função findpeaks.
Os pontos de máximos ou mı́nimos encontrados por ela foram
inseridos na segunda rotina, a getspline, a qual criou as
envoltórias superior e inferior do sinal de entrada, conforme
apresentado na fig. 1.
Foram feitas as médias das envoltórias em todo o sinal,
para verificar o primeiro critério e ser considerado uma IMF.
Caso atendida essa condição tem-se então a primeira IMF
do processo, que é a diferença da cossenoide e a média das
envoltórias.
Assim o processo continua, sendo que o sinal a ser inserido
na segunda iteração será a diferença entre o sinal original e
a IMF anterior. Torna-se então a repeti-lo até que se atenda
o critério de parada do EMD. Ao final do processo, as IMFs
serão ordenadas das frequências mais altas às mais baixas,
conforme mostrado na fig. 2.
Nota-se que o primeiro e último elementos têm como pontos
de interpolação, visto em [4], o valor zero. Este valor é devido
à suposição de que os sinais possuem suporte finito e, por
conseguinte, energia finita. Consoante a isso, neste caso, a

IV. C ONCLUS ÕES
Pôde-se notar também que a simples análise realizada
através das IMFs, geradas no processo de EMD, não trazem
consigo muitas informações, ou seja, não se consegue notar
através do domı́nio temporal caracterı́sticas relevantes provindas do sinal inserido. Essas e outras informações talvez possam
ser visualizadas no domı́nio da frequência, a qual é alcançada
através da transformada de Hilbert, sendo esta o alvo da
continuação desta pesquisa.
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[1] N. E. Huang, Hilbert-Huang transform and its applications, vol. 16.
World Scientific, 2014.
[2] A. Furdea, S. Halder, D. Krusienski, D. Bross, F. Nijboer, N. Birbaumer,
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Proposta de um Filtro Óptico para Aplicações em
Sistemas DWDM
João Victor Marangoni, Francisco José Arnold e Marcos Sergio Gonçalves
a microcavidade de cristais fotônicos e guias de onda
contínuos. Para isto, os projetos dos acopladores ópticos foram
idealizados através do Método dos Elementos Finitos - MEF e
do Algoritmo Genético - AG [4].

Resumo— Este artigo apresenta o projeto de um novo filtro
óptico desenvolvido através da integração entre o método dos
elementos finitos e algoritmo genético. O filtro óptico é
constituído pela associação de microcavidades de cristais
fotônicos e acopladores ópticos. Os resultados numéricos
demonstram que o filtro possui características que o tornam
adequados para aplicações em sistemas DWDM.

II.

ARQUITETURA DO FILTRO ÓPTICO

A Figura 1 mostra a arquitetura utilizada para o projeto do
filtro óptico formado a partir de duas microcavidades. Por esta
figura, pode-se perceber que o filtro óptico é inserido em um
guia de onda contínuo. Desta forma, a arquitetura total do
dispositivo é formada por dois acopladores ópticos e por
microcavidades em série. Nesta figura, ainda é possível
observar que o dispositivo é formado por cristais fotônicos e
por pixels. Os cristais fotônicos são formados por colunas
dielétricas com índice de refração de 3,4 e raio de 0,1044 µm.
Possui simetria retangular com periodicidade de 0,58 µm.
Nestas condições, há a formação de uma região de banda
proibida para os modos TE entre os comprimentos de onda de
1,3 µm até 1,93 µm [5].

Palavras-Chave—Método dos Elementos Finitos, Algoritmo
Genético, Filtros Ópticos, Sistemas DWDM.
Abstract— This article shows the development of a new
integrated optical filter for DWDM applications. The project was
carried out by using the Finite Element Method and the Genetic
Algorithm. The filter is composed of photonic crystals
microcavities and optical couples and the numerical results show
that the filter has characteristics suitable to work in a DWDM
system.
Keywords—Finite Element Method, Genetic Algorithm, Optical
Filters, DWDM systems

I.
INTRODUÇÃO
Sistemas de Multiplexação Densa por Divisão de
Comprimento de Onda - DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplex) são tecnologias contemporâneas que permitem a
transmissão de diversos canais ópticos em uma fibra óptica,
sendo, até o momento, o melhor sistema desenvolvido para
aproveitar a enorme largura de banda oferecida pelas fibras
ópticas [1]. A fim de manter a compatibilidade, os sistemas
DWDM devem ser desenvolvidos de acordo com as normas da
ITU (International Telecommunication Union) que estabelece
espaçamento de frequência entre os canais de 12,5 GHz, 25
GHz, 50 GHz e 100 GHz [2]. Neste contexto, os filtros ópticos
tornaram-se um dos elementos essenciais em uma rede óptica,
pois são os responsáveis pela seleção de um determinado canal
óptico e também a atenuação de ruídos [3].

Fig. 1.

Arquitetura utilizada para o projeto do filtro óptico

Um defeito pode ser introduzido na periodicidade
retirando-se uma fileira de colunas dielétricas. Como
consequência, cria-se um guia de ondas. Inserindo no interior
deste guia de onda conjuntos com três colunas formam-se as
microcavidades ressonantes, sendo que a distância d entre os
conjuntos de colunas define o comprimento de onda de
ressonância. Para os acopladores, além dos cristais fotônicos,
utilizou-se de outra estrutura que, neste trabalho, foi
denominada de pixel que são colunas dielétricas com raio igual
0,1044 µm e separação de 0,58 µm. Entretanto, cada pixel pode
assumir um entre três valores distintos de índices de refração
1,0; 1,5 e 3,4. A definição final será determinada no processo
de otimização que levará em consideração o melhor
acoplamento obtido.

Para serem atrativos a um sistema DWDM, filtros ópticos
devem atender algumas características, como possuir largura de
banda compatível com os espaçamentos entre os canais e
geometria que permita a fabricação em grandes quantidades
dentro de um mesmo circuito óptico. Este artigo tem por
objetivo demonstrar as análises numéricas de um novo filtro
óptico com alta seletividade e que pode ser empregado em
sistemas DWDM desenvolvidos segundo as normas da ITU ou,
até mesmo, em sistemas que adotam espaçamentos de
frequência menores. O filtro óptico proposto é constituído pela
associação de microcavidades formadas por cristais fotônicos.
Com este arranjo, foi possível obter um elevado fator de
qualidade associado a uma fácil sintonia de frequências.
Também, para a integração com circuitos ópticos
convencionais, levou-se em consideração o acoplamento entre

III. RESULTADOS NUMÉRICOS
Tendo como objetivo encontrar a melhor solução para o
problema proposto, a metodologia utilizada foi através da
integração do MEF com o AG. Com o MEF, é possível analisar

João Victor Marangoni, Francisco José Arnold e Marcos Sergio Gonçalves¸
Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas, Limeira-SP, Brasil,
E-mails: joao.marangoni93@gmail.com, arnold,marcos@ft.unicamp.br. Este
trabalho foi parcialmente financiado pelo FAEPEX, CNPq e FAPESP processo
2011/12792-3.
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a propagação da onda eletromagnética no dispositivo. No guia
de onda de entrada, aplica-se o modo fundamental TE10 e, na
sequência, verifica-se a potência óptica nos guias de onda de
entrada e saída. A relação entre as potências é enviada ao AG
que realizará a otimização dos pixels de forma a maximizar o
acoplamento óptico entre os guias de onda no comprimento de
onda de ressonância. Os guias de onda de entrada e saída
possuem 0,5 µm de largura, 4 µm de comprimento e índice de
refração igual a 1,5 e atribuiu-se índice de refração de 1,0 ao
subtrato. Para as análises, foram escolhidos dois comprimentos
de onda compatíveis com a grade ITU: λ=1,5511 µm e
λ=1,5687 µm.

largura de banda de 3,3 GHz. Para o projeto considerando três
microcavidades, a perda de inserção foi de 1,5 dB e largura de
banda de 490 MHz. Por fim, o comprimento total de todos os
filtros ópticos analisados é de 30 µm, aproximadamente. Essa
característica os torna adequados para o uso em circuitos
ópticos integrados.

Para o projeto do filtro, considerou-se a associação de até
três microcavidades. A Figura 2 mostra a geometria do filtro
óptico com três microcavidades obtido após as otimizações
para λ=1,5511 µm. Nesta figura, é possível verificar a
distribuição dos pixels dos acopladores de entrada e saída. A
distância d entre as colunas foi de 1,314 µm. A Figura 3 mostra
a curva do ganho do filtro com três microcavidades em função
do comprimento de onda. Ao considerar um filtro com uma
microcavidade, a perda de inserção foi de 0,5 dB e largura de
banda de 14GHz. Para duas microcavidades, a perda de
inserção do filtro foi de 2,9 dB e largura de banda de 6,7 GHz.
Para três microcavidades, a perda de inserção foi de 1,47 dB e
a largura de banda de 750 MHz.

Fig. 4.

Fig. 5.
Fig. 2.

Projeto do filtro óptico para o comprimento de onda de 1,5687 µm.

Resposta em frequência do filtro óptico mostrado na Figura 4.

Projeto do filtro óptico para o comprimento de onda de 1,5511 µm.

IV. CONCLUSÕES
Este projeto de iniciação científica propôs um novo tipo de
filtro óptico de alta seletividade projetado através do método
dos elementos finitos e algoritmo genético. As características
obtidas para dois comprimentos de onda demonstram que o
filtro é adequado para aplicações em sistemas DWDM. Ainda,
com o uso dos acopladores, a integração entre os guias de onda
contínuos e de cristais fotônicos apresentou um bom
desempenho, facilitando a sua aplicação em sistemas DWDM
feitos a partir de guias de onda contínuos.
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Liquid Monitoring System in Industrial Tanks with
Ultrasonic Sensor
Mateus Santos Rogienfisz, Laura Silva de Assis and Felipe da Rocha Henriques .

Abstract— Recent advances in areas such as microelectronic,
digital electronic, and wireless communications enable the development of low cost sensors with energy efficiency and small
scale. In this work, a prototype of a monitoring system for liquids
in industrial tanks with an ultrasonic sensor is developed. A
software that interpret readings from the ultrasonic sensor is
also designed and the proposed system is used to monitor the
liquid volume inside the tanks. An open–source platform called
Arduino is considered for the hardware in order to manage and
interpret data from the sensor. Experiments with a rectangular
base tank filled with water showed that the proposed monitoring
system is efficient, since the volume sensed closely reaches the
real one.
Keywords— Liquid Monitoring, Ultrasonic Sensor, Arduino.

I. I NTRODUCTION
Monitoring systems are widely used to sense an enormous
sort of applications: military, medical, residential and industrial automation, among others. In a Wireless Sensor Network
(WSN) [1], low cost and tiny sensors are spread in some region
in order to sense physical variables, such as temperature and
humidity [2], [3].
In this work, we focus in the industrial automation and
we intend to remotely sense liquids inside industrial tanks.
The monitoring system makes the level reading more accurate
throughout the storage tank management process. Through
such monitoring preventive actions can be taken, as like triggering an alarm. This approach brings up several advantages
over the manual monitoring process. In a manual sensing
system, a person needs to frequently check the level inside the
tanks and this process could easily fail. When it is done automatically, several tanks could be simultaneously monitored
and solutions for possible problems could be remotely and
quickly taken.
The ultrasonic sensor is widely used to sense liquids inside
tanks [4], because of its low cost and simplicity. In this work
we propose a prototype of a monitoring system for liquids
inside tanks by using an ultrasonic sensor. Experimental tests
are done in a rectangular base tank with water. A software that
reads data collected by the sensor are developed and the error
rate between the real water volume and the volume estimated
by the prototype is negligible.
This work is structured as follows: Section II presents the
proposed monitoring system; Section III describes the experimental set–up and the obtained results are showed; finally,
conclusions and future directions are discussed in Section IV.
Mateus Santos Rogienfisz, Laura Silva de Assis and Felipe da
Rocha Henriques Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), E-mails: mat.rogien@gmail.com,
{laura.assis,felipe.henriques}@cefet-rj.br

II. T HE M ONITORING S YSTEM WITH U LTRASONIC
S ENSOR
Ultrasonic sensors use sound vibrations to estimate the
distance between a source (sensor) and a given target. The
echo of the emission is used to calculate the desired distance.
For the proposed system, the sound reflection in the water
mirror is considered for the calculus.
The distance (d) between the sensor and the water mirror–
eq. (1)–is used to calculate the level inside the tank.
te × c
,
(1)
2
in which te is the time period for the echo and c is the speed
of the sound.
The monitoring procedure is done in two steps:
1) Calibration: this is the first stage for the sensing procedure, in which the system calculates the distance
between the sensor and the base of the tank. For the
calibration, the tank must be empty;
2) Measuring: after the calibration, the system is able to
measure the liquid level of the tank.
The information about the liquid level inside the tank is used
to make some decisions; if the level is too low, the system is
used for the tank to be filled; on the other hand, if the level
is too high, the liquid is automatically drained from inside the
tank.
One of the main objectives of the design and implementation
of this monitoring system is to reduce maintenance costs and
waste of raw material caused by overflow.
d=

III. E XPERIMENTAL S ET– UP

AND

R ESULTS

A prototype for the monitoring system was developed,
considering a tank with a rectangular base with 3600 cm2 . An
Arduino Mega 2560 micro–controller that uses C programing
language is considered. Furthermore, an HC–SR04 ultrasonic
sensor is used in this project. Figure 1 shows the Arduino
Mega micro–controller and the ultrasonic sensor used in this
project.
The following components were used in this experiment:
• 1 Arduino Mega 2560;
• 1 LCD display;
• 1 joystick;
• 1 HC–SR04 ultrasonic sensor;
• 1 potentiometer (50k Ω);
• some jumpers for connections.
Initially, a menu is presented in the LCD display, showing
two options: calibration and measuring. The calibration is the
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Fig. 1.
work.

Illustrations of the micro–controller and sensor considered in this

between the real volume of water inserted inside the tank and
the volume that was calculated by the proposed system.
For future works, we intend to use the system in a more
realistic scenario with larger tanks. Finally, we plan to consider
the transmission of collected data over a wireless network [5]
to a central, and to compare the proposed system against other
similar ones.
ACKNOWLEDGEMENTS
This work has been supported by DIPPG/CEFET-RJ.

first stage selected by the user and the tank must be empty.
Thus, the Arduino calculates the height of the sensor relative
to the base. After that, 1L of liquid is added to the tank and
the sensor computes a new height. Based on these data, the
micro–controller is able to calculate the area of the base of
the tank, and the user can perform measurements. Figure 2
illustrates the designed system and prototype.

Fig. 2.

Ultrasonic sensing illustrative scheme and prototype.

Table I presents the experimental results obtained with
the prototype designed in this project. This table shows the
absolute volume calculated by the monitoring system and the
percentage error between the real and the calculated ones for
each inserted volume of water.
TABLE I
E XPERIMENTAL RESULTS OBTAINED BY THE PROTOTYPE FOR SEVERAL
INSERTED VOLUMES OF WATER , CONSIDERING A TANK WITH A
RECTANGULAR BASE OF
Real volume (cm3 )
20.00
25.00
27.00
30.00
32.00

3600 CM2 .

Calculated volume (cm3 )
20.66
25.60
27.36
30.27
32.01

Percentage error (%)
3.30
2.40
1.35
0.93
0.05

IV. C ONCLUSIONS
A monitoring system for liquids in industrial tanks with
ultrasonic sensor is developed in this work. An Arduino
micro–controller is used to interpret data collected by the
ultrasonic sensor, and decisions are made based on the level
of the liquid inside the tank. The monitoring procedure is
composed by two steps: the first one is the calibration of the
system, in order to verify the distance between the sensor and
the target; and the measuring of the liquid level inside the
tank.
Experimental tests were done in a prototype for a tank
with rectangular base and results show small percentage errors
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Fig. 1 Esquema de circuito do driver analógico #1.

Fig.1 Esquema do circuito do driver analógico e
osciloscópio do sinal de chegada após 20
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Avaliação de filtros de Butterworth para o
pré-processamento do vetocardiograma
Ittalo S. Silva, Cecı́lia M. Costa, Pedro A. Alcântara, Renato A. Hortegal, Paulo Szewierenko, Carlos D. M. Regis

Resumo— O Vetocardiograma (VCG) é uma representação
tridimensional da atividade elétrica cardı́aca. Pode-se extrair
de tal representação informações, ou parâmetros, que auxiliam
na detecção de patologias vinculadas ao ciclo cardı́aco. Este
trabalho propõe uma análise de filtros de Butteworth, baseado
nos parâmetros obtidos por um algoritmo de processamento
do VCG, a fim de determinar as faixas de frequência que
proporcionam os resultados mais próximos com os de outros
autores. O filtro passa-faixa de 0,5 a 500 Hz apresentou uma
correlação de 97% com o trabalho de referência, enquanto
uma segunda implementação de filtros rejeitou a hipótese de
igualdade.
Palavras-Chave— Vetocardiograma,
Eletrocardiograma,
Parâmetros, Filtros de Butterworth.
Abstract— The Vectorcardiogram (VCG) is a threedimensional representation of the cardiac electrical activities. It
allows to extract information or parameters that are useful on
the cardiac pathologies detection. The present paper deals with
analysing Butterworth filters, based on the parameters gathered
by an algorithm of VCG processing, in order to discover which
frequency bands provide results closer to the other authors. The
0.5 to 500 Hz pass-band filter resulted in a correlation of 97%
with the referenced paper, while the second implementation of
filters rejected the equality hypothesis.
Keywords— Vectorcardiogram, Electrocardiogram, Parameters, Butterworth Filters.

agregam ruı́dos ao sinal na fase de aquisição. Tais ruı́dos se
somam às amplitudes do sinal, descaracterizando as ondas e
adicionando maior dificuldade ao processo de análise, além
de torná-lo mais sujeito a erros, sendo necessário, portanto, a
utilização de filtros na fase de processamento.
Desse modo, este trabalho se concentrou na análise de
filtros digitais de Butterworth para o processamento do vetocardiograma, a fim de determinar as faixas de frequência que
permitem maior coerência com outros autores. O trabalho de
referência utilizado é o do Daniel L. Cortez et al. [1], cujos resultados são considerados pertinentes perante a literatura e que
forneceu os dados de cada teste realizado para comparação,
embora não tenha sido explicitado o tipo de filtragem utilizado.
II. V ETOCARDIOGRAMA
Um ciclo do vetocardiograma é composto por três loops
caracterı́sticos correspondentes às três ondas do eletrocardiograma convencional, os loops P, QRS e T, nessa ordem de
formação, como visto na Figura 1. O sistema vetocardiográfico
adotado atualmente é o ortogonal corrigido de Frank [2],
que se baseia na disposição de sete eletrodos pelo corpo do
paciente, entre os quais, as diferenças de potencial geram
as três derivações ortogonais de Frank (Vx , Vy e Vz ), que
permitem essa representação espacial.

I. I NTRODUÇ ÃO
A vetocardiografia consiste na representação vetorial da
ativação elétrica do coração. Ao projetar esses vetores no
sistema de eixos cartesianos, é possı́vel obter uma visualização
espacial, na qual, os planos sagital, frontal e transversal do
coração correspondem aos planos XZ, YZ e XY do sistema
cartesiano, respectivamente.
O vetocardiograma (VCG) e o eletrocardiograma (ECG) são
ambos reflexos das variações de potencial elétrico que ocorrem
no coração e diferem nos métodos de registro. A vantagem do
primeiro, no entanto, baseia-se na possibilidade de observação
dos vetores instantâneos de maneira espacial, facilitando a
extração de parâmetros, tais como o ângulo pico espacial, que
auxiliam na compreensão do processo de ativação elétrica do
coração.
Os métodos de obtenção do VCG, assim como os do ECG,
são caracterizados por um processo baseado em eletrodos que
Ittalo Santos, Cecı́lia Costa, Pedro Alcântara e Carlos 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 Paulo Szewierenko, engenheiro graduado pelo Instituto Tecnológico
da Aeronáutica, Brasil, E-mails: ittalo.santos@academico.ifpb.edu.br, ceciliamcost@gmail.com, aquino560@gmail.com, danilo.regis@ifpb.edu.br, eletrocardio2009@gmail.com, pszewierenko@gmail.com.

Fig. 1.

Representação do VCG [3].

Este trabalho utiliza a técnica de obtenção do VCG a
partir do eletrocardiograma convencional, a fim de utilizar o
método tradicional de aquisição do sinal já disseminado na
comunidade médica. Essa técnica consiste em realizar uma
transformação linear das doze derivações utilizadas para obter
o ECG a partir de uma matriz de conversão determinada pelo
método de Frank, resultando nas três componentes espaciais
X, Y e Z do VCG.
Junto à sua representação espacial, os parâmetros extraı́dos
do VCG fornecem informações valiosas na detecção, no diagnóstico diferencial e no prognóstico clı́nico em diferentes
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TABELA I

cenários da prática médica. O ângulo espacial QRS-T, por
exemplo, que é a relação entre vetores associados ao complexo
QRS e à onda T, representa um forte e independente indicador
de mortalidade cardiovascular em populações gerais e em
pacientes cardı́acos [4].

C OMPARAÇ ÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM
Casos
1
2
3
4

III. M ÉTODOS
Os sinais de ECG utilizados nos testes foram obtidos a partir
do banco de dados do Instituto Nacional de Metrologia da
Alemanha (PTB), disponı́vel em [5], no qual são armazenados
a uma taxa de 1000 amostras por segundo. Foram utilizados
21 sinais referentes ao grupo dos voluntários saudáveis (grupo
de controle) disponibilizados pelo banco, a fim de verificar a
coerência dos parâmetros entre as pessoas que não sofrem de
problemas cardı́acos.
O algoritmo que este trabalho tomou como referência funciona de acordo com o fluxograma apresentado na Figura 2. O
sinal de ECG adquirido é passado pelo processo de filtragem e
então é submetido à matriz de conversão para a construção do
VCG. Os parâmetros são extraı́dos do VCG a partir de pontos
correspondentes e marcados manualmente no ECG após o
processo de filtragem, tais como o inı́cio, pico e fim da onda
T e os picos do complexo QRS. Assim, o ângulo entre os dois
vetores, obtidos a partir dos pontos selecionados, associados
aos picos dessas ondas é chamado de ângulo pico espacial
QRS-T e representa o parâmetro de análise desse trabalho.

Fig. 2.

Descrição
Referência
Sem Filtro
Passa-faixa
Três Filtros

Contagem
50
21
21
21

OS DO

Média
40,67
44,12
40,94
29,33

C ORTEZ et al..

Variância
552,72
897,21
757,84
257,08

do Cortez et al.. A proximidade entre os valores dos casos 2
e 3 se deve ao fato de a faixa de frequência de 0,5 a 500
Hz ainda permitir a passagem de grande conteúdo de ruı́dos
do sinal original, deduzindo-se que o trabalho de referência
utilizou uma faixa de frequência semelhante.
Além da análise das médias, foi realizada uma análise de
variâncias (ANOVA) [6] entre os valores obtidos, que consiste
em um teste destinado a comparar as médias aritméticas de
três ou mais grupos populacionais através da avaliação das
variâncias amostrais, desde que tais amostras sejam independentes entre si. A comparação é realizada por intermédio de
um fator crı́tico caracterı́stico das populações,
V are
,
(1)
V ard
em que V are corresponde à variância entre as amostras e
V ard , à variância dentro das mesmas.
Ao aplicar o teste, constata-se que há probabilidade de 97%
de as médias dos resultados obtidos no terceiro caso e no
trabalho de referência serem iguais, enquanto o segundo caso
apresentou uma probabilidade de 61% e, no quarto caso, a
hipótese foi rejeitada, validando-se, portanto, o caso com o
filtro passa-faixa de 0,5 a 500 Hz como melhor resultado para
a proposta desse trabalho.
F =

V. C ONCLUS ÕES

Fluxograma do algoritmo utilizado.

Foram analisadas duas alternativas de filtragem e uma
terceira implementação sem aplicação de filtros, utilizando os
sinais puramente obtidos do banco de dados. No primeiro caso,
utilizou-se um filtro passa-faixa com frequências de corte de
0,5 e 500 Hz, que correspondem à faixa onde se encontra a
maioria dos sinais cardı́acos normais e anormais. A segunda
implementação se baseou na aplicação de um filtro passa-baixa
com frequência de corte de 80 Hz, seguido de um filtro passaalta de 0,67 Hz e, por último, um rejeita-faixa com frequências
de 50 e 67 Hz. Essas faixas de frequência selecionadas são as
usualmente utilizadas para filtrar ruı́dos encontrados em sinais
de ECG.
IV. R ESULTADOS
A Tabela I apresenta os resultados obtidos para o parâmetro
ângulo pico espacial, para cada caso apresentado, referentes
aos pacientes do grupo de controle do banco de dados utilizado, em comparação com os valores presentes em [1].
Percebe-se que o caso 4 se distanciou consideravelmente
dos resultados obtidos para os outros três casos. Entretanto,
os resultados para o filtro passa-faixa, juntamente aos sem
filtragem, apresentaram maior aderência aos dados do trabalho

Deve ser evidenciado que a análise realizada por este
trabalho visa apenas nortear os estudos para definição de filtros
e protocolos para medição dos parâmetros do vetocardiograma.
Desse modo, a faixa de frequência de 0,5 a 500 Hz pode ser
considerada confiável, no que se refere ao método de filtragem
aplicado ao processamento digital do VCG, visto que apresentou resultados aceitáveis perante a literatura, admitindo uma
probabilidade de erro de 3% entre os grupos populacionais.
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[1] D. L. Cortez and T. T. Schlegel, “When deriving the spatial QRS-T
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Aplicativo Android de Identificação de Soluções
Quı́micas para Deficientes Visuais
Lucas Silva, Jailson Machado Ferreira e Danilo Regis

Resumo— No Brasil está crescendo o ingresso de deficientes no
meio acadêmico. Este projeto visa ser uma Tecnologia Assistiva
voltada especificamente para a grande área da Quı́mica, auxiliando deficientes visuais através de processamento de imagens
em dispositivos móveis. O aplicativo reconhece a cor de soluções
quı́micas usando a câmera do dispositivo móvel. Nesse projeto
conseguiu-se distinguir sete cores diferentes e suas variações de
luz, com eficácia de reconhecimento de 75%.
Palavras-Chave— Quı́mica, Processamento de Imagens, TA,
Tecnologia Assistiva, Deficiência Visual.
Abstract— In Brazil the number of people with disabilities
in the academic world is increasing. This project aims to be
an Assistive Technology aimed specifically at the large area
of Chemistry, assisting the visually impaired through image
processing on mobile devices. The application recognizes the color
of chemical solutions using the camera of the mobile device. In
this project we were able to distinguish seven different colors
and their variations of light. A 75% recognition efficiency was
obtained for images not used for threshold definition.
Keywords— Chemistry, Image Processing, AT, Assistive Technology, Visually Impaired.

I. I NTRODUÇ ÃO
No Brasil, de acordo com o INEP (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anı́sio Teixeira), em
2010 houve 27143 alunos matriculados no ensino superior
à distância ou presencial com cegueira ou baixa visão, em
comparação a 2015 que houve 37927, representando um
aumento de 10784 alunos, ou seja, quase 40% em 5 anos [3].
O direito a educação especial no Brasil é garantido pelo
Estado, sem que haja discriminação ou exclusão por parte dos
docentes ou discentes em relação ao deficiente [2].Há, porém,
grande dificuldade na integração dos deficientes visuais (DVs)
no meio acadêmico, principalmente devido a falta de preparo
dos docentes e de recursos adaptativos para o deficiente. Vêse essa dificuldade nos ensinos da natureza como Quı́mica, já
que é indispensável, para este ramo, a experimentação como
constituição do processo de aprendizagem.
O estudo da Tecnologia Assistiva (TA) relacionado ao
ensino na área de ciências para DVs já é realizada há certo
tempo por pesquisadores. Santarosa [5] introduz no meio
da TA os significados de ”prótese fı́sica”e ”prótese mental”.
Neste trabalho o aplicativo propriamente dito representa a
prótese fı́sica, sendo o desenvolvimento humano por meio
da aprendizagem computacional a prótese mental. No caso
de um App, ambos ambientes ocorrem, favorecendo para o
desenvolvimento educacional.
Lucas Silva, Jailson Machado Ferreira e Danilo Regis, Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraı́ba,João Pessoa-PB, Brasil, E-mails:
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A maioria dos celulares atuais tem suporte para DVs, nos
quais o toque na tela com seus recursos visuais são todos obtidos pela transmissão sonora. Ou seja, se um DV apertar uma
vez em um botão com determinado texto, será reproduzido
um sinal sonoro falando as palavras ”botão”seguido do texto
contido no mesmo. Para selecionar esse botão basta clicar duas
vezes no mesmo. Essa regra de um toque ’descrição’ e dois
toques ’seleção’ é generalizada para todos os recursos visuais
da tela [1] [4].
O objetivo do aplicativo é ter uma TA voltada especificamente para a grande área da Quı́mica permitindo que o usuário
reconheça as soluções quı́micas.
II. S OLUÇ ÕES
Soluções quı́micas são misturas homogêneas, que muitas
vezes ocorrem a partir de reações. Em soluções aquosas metais
de transição não são encontrados como ı́ons simples, mas
como ı́ons complexos, nos quais o ı́on metálico se encontra
ligado a 2, 4 ou 6 moléculas de água por ligações covalentes.
Se a solução aquosa é misturada com outra espécie quı́mica
que possa doar um par de elétrons, um novo complexo pode
ser formado. A formação do novo complexo muitas vezes
podem formar novas cores, absorvendo energia na região
visı́vel (400nm a 780nm).
III. M ETODOLOGIA
Para análise das soluções foram utilizados algoritmos de
processamento de imagens a partir do OpenCV, com foco para
sistema operacional Android OS.
O algoritmo usado no programa pode ser observado na
Figura 1. Em um primeiro momento tem-se a aquisição da
imagem. A obtenção da amostra pode ser feita por meio da
câmera do dispositivo móvel ou pode ser importado da galeria
do celular conforme mostrado na interface da Figura 2. A
aquisição deve conter a solução em um recipiente, e esse deve
estar sobreposto em um fundo branco.
A imagem é lida e eliminam-se os ruı́dos por meio de um
filtro de mediana. Após a eliminação dos ruı́dos, a imagem
é convertida do sistema de cores RGB (Red, Green, Blue)
para escala de tons de cinza e em seguinda é binarizada, pelo
método de Otsu.
Após isso ele separa a região de interesse (ROI) que, no
caso, é a área branca na imagem. Esta região é destacada na
imagem original, como se pode ver na Figura 2.
A partir daı́ calcula-se a média e compara com os limiares
para determinar a cor. Essa média é calculada tanto em
RGB quanto em HSV (Hue, Saturation, Value). No cálculo
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Para melhor eficácia do aplicativo é realizado uma
comparação entre os canais HSV e RGB. Assim é comparado
a média da ROI no canal H com os limiares definidos na
Tabala I. Para tirar a prova real observou-se que o canal V
(Value) sempre apresenta o mesmo valor do maior canal RGB
presente nas imagens. Assim verifica se a cor predominante
no sistema RGB condiz com a cor achada pelo limiar do canal
H (Hue). Verifica-se também se há muita diferença entre os
dois maiores valores do sistema RGB para definir se a cor é
uma mistura ou uma cor pura. Por fim analisa-se o canal S
(Saturation) para definir se é uma cor clara, escura ou normal.
A cor preta é especial, pois ela é identificada quando o V for
entre zero e noventa.
TABELA I
A N ÁLISE DA FAIXA DE MATRIZ H.

Fig. 1.

Cores
Vermelho
Amarelo
Verde
Azul
Roxo
Rosa

Fluxograma do Algoritmo.

Limiar
0 ≤ H < 10
10 ≤ H < 25
25 ≤ H < 90
90 ≤ H < 115
115 ≤ H < 170
170 ≤ H < 180

O desempenho do aplicativo foi de 75% de acerto. Esse
desempenho pode ser melhorado na medida em que o ambiente
for melhor preparado. Ou seja, que os elementos do laboratório
não estejam presentes na imagem.
V. C ONCLUS ÕES

Fig. 2.

O software teve um desempenho bom para as amostras de
cores testadas, com acerto de 75% para amostras fora do conjunto de treinamento, sendo que ele pode facilitar a interação
aluno-professor nos ambientes de laboratório Quı́mico, além
de poder ser utilizado em tempo real ou não. Além disso, há
a facilidade de locomoção por ser utilizado em um dispositivo
móvel. Foi realizado, então, um trabalho com possibilidade de
distinguir sete cores diferentes e suas variações de saturação
em claro, escuro ou normal.

Botões intuitivos e com grandes dimensões.

desse limiar o valor da média é calculado em cada canal
separadamente. As imagens testes para definição do limiar
foram obtidas por uma câmera de seis Megapixels.
Por último é emitido um sinal sonoro contendo a cor
identificada ou uma mensagem de erro.

Os autores agradecem ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraı́ba (IFPB) e ao CNPq pelo
suporte técnico e financeiro.

IV. R ESULTADOS

R EFER ÊNCIAS

Para validação do aplicativo foi realizado o experimento
no laboratório de Quı́mica do IFPB - Campus João Pessoa.
Nesse experimento foram retiradas 22 imagens representando
6 diferentes cores: vermelho, azul, roxo, verde, amarelo e
laranja, com suas variações de tons. Das 22 imagens, 10
foram usadas como comparativo para definição do limiar que
está baseado na variação 0◦ a 180◦ do HSV e o restante
como imagens testes, para verificação da eficácia do aplicativo
(App). Os limiares (Tabela I) foram escolhidos através da
observação dos resultados obtidos nas imagens de treinamento,
comparando estes com a variação de 180◦ do HSV.
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Revista de Informática Educativa, 2(1):105–130, 1991.

AGRADECIMENTOS

488
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Desenvolvimento de um Sistema para Visualização
de Obstáculos utilizando Sensor Ultrassônico
Diego Luiz Bordignon Ferreira, Rodrigo Luiz Ximenes e Talı́a Simões dos Santos

Resumo— Este trabalho consiste na construção de um sistema
que faz o rastreamento de obstáculos. Para a detecção de objetos
é utilizado um sensor ultrassônico com resolução de 3 mm. Além
disso, um motor de passo movimenta o sistema com o sensor
ultrassônico cujos dados coletados por ele são visualizados através
de uma interface gráfica. Para a plotagem é utilizado o software
Matlab, sendo assim, possı́vel analisar de forma gráfica a real
vantagem do uso do sensor, além de buscar o reconhecimento
para diferentes tipos de materiais.
Palavras-Chave— Arduino, sensor ultrassônico, sistema 2D.
Abstract— This work consists of the construction of a system
that traces obstacles. For the detection of objects it is used an
ultrasonic sensor with 3 mm of resolution. In addition, a step
motor moves the system with the ultrasonic sensor whose data
collected by it is visualized through a graphical interface. Matlab
software is used for the plotting, so it is possible to graphically
analyze the real advantage of using the sensor, as well as seek
recognition for different types of materials.
Keywords— Arduino, ultrasonic sensor, 2D system.

I. I NTRODUÇ ÃO

via USB. A visualização gráfica foi feita através do Matlab.
Um obstáculo de acrı́lico foi colocado entre o emissor e
receptor em um recipiente com água.
Em [3] os autores desenvolveram uma plataforma com sensor infravermelho capaz de detectar o formato de um objeto. O
sistema é composto de cinco sensores infravermelhos, motor
de passo, excitador do motor e um circuito de controle. Foi
utilizada a placa microcontroladora Arduino Uno como um
microcontrolador que é conectado a um computador para
armazenamento de dados. Os dados são visualizados através
do Matlab que mostra o objeto em 3D. O intuito deste trabalho
é reconstrução de imagem 3D de um paciente com prótese,
especialmente no membro inferior.
Portanto, neste trabalho optou-se por utilizar o Arduino Uno
e sensor ultrassônico, aproveitando os relatos das experiências
dos sistemas que foram desenvolvidos nos trabalhos citados
em [2], [3]. Através do vı́deo apresentado em [4], é possı́vel
ter uma ideia mais clara do trabalho aqui proposto. Porém,
esse sistema apresentado faz leituras de 180°. O trabalho aqui
apresentado tem o objetivo de desenvolver um dispositivo para
detectar objetos em 360°.
O principal objetivo é o desenvolvimento de um dispositivo
que possa ser embarcado e que permita o rastreamento de objetos de forma bidimensional. O dispositivo utiliza apenas um
sensor ultrassônico unido a um aparato mecânico/eletrônico,
que permite apontar o sensor para coletas de sinais. Estes
sinais podem sofrem alterações conforme as caracterı́sticas
do material. O sistema faz uma leitura frontal visando o
reconhecimento do material.

Os sensores ultrassônicos são usualmente utilizados para
detectar a presença de objetos e até mesmo substâncias em
diversos estados. Seu funcionamento é através de radiação
não sujeita a interferência eletromagnética de forma totalmente
limpa, o que pode ser muito importante para determinadas
aplicações. O comprimento de onda utilizado é muito importante nesse tipo de sensor, pois ele determina as dimensões
mı́nimas do objeto que pode ser detectado. Só ocorre reflexão
em intensidade suficiente para se obter um bom sinal, quando
o objeto tem dimensões próximas ou maior que o comprimento de onda. Um sensor ultrassônico é formado por um
emissor e um receptor, que podem estar fixados ou separados,
dependendo do posicionamento relativo desejado [1].
Neste trabalho, é utilizado o sensor ultrassônico para
verificação de objetos em pequenos ambientes. Existem muitos
trabalhos desenvolvidos com sensores ultrassônicos, porém
também existem os que utilizam sensor infravermelho, por
exemplo para detecção de objetos.
Em [2] é utilizado o Arduino como um gerador de pulsos ultrassônico. São utilizados dois transdutores comerciais PVDF,
um como transmissor e outro como receptor. O Arduino é
programado para gerar um sinal de pulso com uma frequência
de 5kHz com amplitude de 5V. O sinal ultrassônico foi
recebido pelo osciloscópio e transferidos para o computador

A. Hardware

Diego Luiz Bordignon Ferreira, Rodrigo Luiz Ximenes e Talı́a
Simões dos Santos¸ Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual
de Campinas, Limeira-SP, Brasil, E-mails: dbordignon20@gmail.com,
ximenes@ft.unicamp.br, talia@ft.unicamp.br.

O código implementado para o funcionamento e integração
de todo o sistema está representado pelo fluxograma que pode
ser visto pela Figura 2.

II. D ESENVOLVIMENTO DO S ISTEMA B IDIMENSIONAL
Este trabalho consiste em desenvolver um sistema de
visualização bidimensional de ambientes através de ondas
ultrassônicas. O sistema foi construı́do utilizando a placa microcontroladora Arduino Uno, o sensor ultrassônico, o módulo
SD Card, um motor de passo e o easy driver v44 a3967,
responsável pelo controle do motor de passo. Após realizar
o estudo e testes de todos os componentes separados, foi
necessária a integração dos mesmos em um único sistema e
em um único código.
A Figura 1 mostra o sistema bidimensional desenvolvido.
B. Software

489
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Fig. 1. Sistema desenvolvido com todos os componentes acoplados.
Fig. 3.

Vista de cima do teste sendo realizado.

obtidas, dado que quando o material é o cimento, as reflexões
são praticamente totais ao longo de sua superficie, diferente
do isopor que não reflete perfeitamente as ondas ultrassônicas,
como ilustrado na Figura 4, com suas distâncias em cm.

Fig. 4.

Fig. 2.

Resultados do teste realizado com a configuração da Fig. 3.

IV. C ONCLUS ÕES
Diante dos resultados apresentados é válido afirmar que o
objetivo foi atingido e o dispositivo embarcado desenvolvido
realiza o rastreamento de objetos de forma bidimensional.
Também foram realizados testes com outros 2 tipos de
materiais, madeira e ABS, porém as diferenças apresentadas
foram obtidas comparando-se cimento e isopor. Sendo o isopor
material de menor densidade foi percebido que o isopor
apresenta mais interferência para ecoar, tornando possı́vel a
distinção dos objetos utilizando o sensor apresentado.

Fluxograma do funcionamento da programação do sistema.

III. R ESULTADOS DO S ISTEMA
Foi programado para o motor de passo realizar uma volta
de 360° no sentido anti-horário e horário. Para a captação de
obstáculos foram colocados o cimento e isopor distantes 180°
um do outro, ilustrado na Figura 3. Ressalta-se que os dois
materiais citados têm a mesma geometria (4x4x13 cm3 ).
Além disso, foram realizados testes, com os materiais
parados e percebeu-se que o valor de distância que o cimento
mostrava era sempre constante, enquanto o isopor variava seu
valor de 1 cm para mais ou menos devido à sua densidade.
As análises dos resultados obtidos com o sensor ultrassônico, mostraram que é possı́vel detectar a diferença de
materiais em se tratando de cimento e isopor. Foi possı́vel
analisar esse efeito através de testes nos quais diferenças foram
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[1] N. C. Braga, Como funcionam os sensores ultrassônicos. Disponı́vel
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Desenvolvimento de um Sistema para Sinalização
de Desvio de Rota Estipulada por Meio de GPS
Thaı́s Serra Dorten, Rodrigo Luiz Ximenes e Talı́a Simões dos Santos

Resumo— Este artigo consiste na construção de um sistema
que sinaliza, através de leds, quando ocorre algum desvio de
trajetória pré-estabelecida. Para a definição da trajetória, as
coordenadas são obtidas através da shield GPS. Além disso, estas
coordenadas são salvas em um cartão de memória e a ferramenta
Google Earth é utilizada para fazer a análise da rota. Uma placa
microcontroladora é responsável pela sinalização dos desvios de
rota, além de armazenar as coordenadas para posteriormente
analisar a trajetória.

aquisição de coordenadas é feita através da shield GPS para
arduino. Com a trajetória definida através das coordenadas
obtidas, a ferramenta do Google Earth é utilizada para analisala, considerando os aspectos naturais que contribuem para
a imprecisão. Além disso, a sinalização de desvios é feita
comparando o percurso atual com a trajetória já definida.

Palavras-Chave— Microcontrolador, GPS, Sinalização.
Abstract— This article consists of the construction of a system
that signals, through leds, when there is some deviation of preestablished trajectory. For the definition of the trajectory, the
coordinates are obtained through the GPS shield. In addition,
these coordinates are saved to a memory card, and the Google
Earth tool is used to analyze the route. A microcontroller board
is applied for signaling the route deviations, as well as storing
the coordinates to late analyze the trajectory.

A. Hardware

Keywords— Microcontroller, GPS, Signaling.

II. D ESCRIÇ ÃO DO S ISTEMA D ESENVOLVIDO
O sistema foi desenvolvido utilizando a placa microcontroladora Arduino UNO com uma Shield GPS acoplada. Além
do módulo GPS, a Shield possui o conector para a antena
GPS, bem como o slot para o cartão de memória. Três leds
foram utilizados para sinalização, indicando se o sistema se
encontra dentro dos limites da rota, ou se os ultrapassou.
Ademais, usufruiu-se do software Google Earth para análise
dos resultados. O sistema descrito pode ser visto na Fig. 1.

I. I NTRODUÇ ÃO
Atualmente, com o avanço da tecnologia, desenvolver um
sistema que possa ser embarcado é de grande valia. Este
trabalho visa desenvolver um sistema para sinalização de
desvio de rota através do GPS (Global Positioning System)
que poderá ser embarcado em robôs, drones, veı́culos, etc.
Em [1] um drone é utilizado para análises ao longo prazo
e o voo é realizado de forma autônoma com a ajuda de seu
receptor GPS e seu sistema de navegação waypoint, fixado a
uma altura de 240m do solo.
Em [2], os autores criaram uma técnica para localização de
uma frota de drones, porém sem utilização do GPS. Os autores
criticam o uso de GPS devido sua confiabilidade quanto a
precisão da localização. Eles complementam dizendo que o
controle do drone pode ser perdido. Porém, neste trabalho,
uma vez conhecida esta margem de erro, é feito um projeto
para a compensação do mesmo. Pois, é sabido que o sistema
de GPS possui um erro de aproximadamente 3 metros [3].
Em [4] foi desenvolvido um sistema para registro de imagens. Estas são correspondentes com as imagens de satélite do
Google Earth/Maps, que ao final são comparadas para depois
conseguir uma melhor qualidade destas imagens.
O principal objetivo é o desenvolvimento de um sistema
que faça a sinalização de desvio de rota programada. A
Thaı́s Serra Dorten, Rodrigo Luiz Ximenes e Talı́a Simões dos Santos¸
Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas, LimeiraSP, Brasil, E-mails: thaissdorten@gmail.com, ximenes@ft.unicamp.br,
talia@ft.unicamp.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pela FAPESP
(PROC. 2016/09538-1).

Fig. 1.

Foto do sistema desenvolvido.

B. Funcionamento do Sistema
Primeiramente, a trajetória para a análise do sistema é
definida. O trajeto é percorrido com o sistema para que este
armazene no cartão de memória as coordenadas recebidas
pelo GPS a cada segundo. A trajetória é necessariamente
paralela a Linha do Equador ou ao Meridiano de Greenwich.
Dessa forma, o sistema armazenará coordenadas constantes de
latitude ou longitude, respectivamente. O sistema realiza uma
comparação entre as coordenadas recebidas em tempo real e
as coordenadas anteriormente armazenadas.
Em segundo lugar, na programação do microcontrolador,
é estabelecida a tolerância de deslocamento para cada lado
do percurso. Assim, percorre-se novamente a rota estipulada.
O led da cor verde permanece aceso enquanto o sistema for
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mantido dentro desse limite. Quando o sistema for deslocado
para a direta além da tolerância, o led vermelho acende e,
quando for deslocado para a esquerda, o amarelo acende.
C. Software
A ideia do código desenvolvido é ilustrada no fluxograma
da Fig. 2, conforme explicações do seu funcionamento na
subseção anterior. A legenda é explicada abaixo.

Fig. 3.

Pontos onde ocorreram a sinalização de desvio da rota.

rota onde a coordenada longitudinal é constante. A partir disso,
foi implementado no código, como apresentado na Fig. 2,
a realização da média das longitudes armazenadas, além da
margem de tolerância do sistema.
Após as medições e estudo, foi observada uma imprecisão
da localização de aproximadamente 0,65m (aceitável), visto
que o sistema identificou a reta limitante a uma distância
aproximada de 1,65m, quando isso foi programado para ocorrer em 1m. Na Fig. 3, pode ser vista a localização de 5 pontos
de medição onde ocorreram a sinalização de desvio da rota.

Fig. 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluxograma do funcionamento do sistema.

1- Verifica se há dados a serem lidos de um arquivo TXT;
2- Lê o arquivo TXT;
3- Separa cada linha do TXT em dados de latitude e
longitude (variáveis do tipo float);
4- Soma as longitudes;
5- Incrementa um contador a cada linha lida;
6- Calcula a média das longitudes, dividindo a soma pelo
contador;
7- Lê os dados de longitude e latitude recebidos pelo GPS
em tempo real;
8- Verifica se a subtração da média calculada com a
longitude recebida é maior que o valor limite;
9- Acende led da esquerda;
10- Verifica se a subtração da média calculada com a
longitude recebida é menor que o valor limite;
11- Acende led da direta;
12- Acende led verde, indicando que o sistema se encontra dentro da margem.

IV. C ONCLUS ÕES
Pode-se notar que o sistema desenvolvido conseguiu realizar
a sinalização com êxito, pois toda vez que o sistema desviava
da rota estipulada, ocorriam as sinalizações através dos leds. O
sistema apresentou resultados desejados, com suas imprecisões
dentro do esperado.
Uma futura aplicação será embarcar esse sistema em um
drone autônomo. Com a força do vento, por exemplo, o
drone pode ser desviado da sua rota. Então, o sistema atuaria
identificando esse erro e, com o posterior desdobramento desse
projeto, corrigindo-o. Também será feito um equacionamento
geométrico para que o sistema funcione em uma rota configurável com liberdade de 360°.
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III. R ESULTADOS
Os testes foram realizados em um campo de futebol, em
dias com poucas nuvens para melhor precisão. Foi definida
uma trajetória em linha reta e paralela ao eixo do Meridiano
de Greenwich, no sentido Sul-Norte, como pode ser visto na
Fig. 3. A rota possui 30 metros de comprimento e o limite
definido foi de 1 metro para ambos os lados.
Foi observada uma pequena variação nos dados da longitude
recebidos pelo GPS, embora o sistema tenha percorrido uma
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A New Approach for Electrooculogram Recognition
Algorithms
Andrei Borges La Rosa, Virgı́nia Bordignon, Carla Diniz Lopes Becker and Sergio Jose Melo de Almeida

Abstract— In this work we analyze electrooculogram (EOG)
signals’ properties, and propose two recognition algorithms for
translating signal patterns into actual eye movements. The objective is to provide a reliable and low cost classification method
for Human Machine Interface (HMI) applications. An EOG
signal database is generated through an acquisition system. This
database is later used to validate the proposed pattern recognition
methods, in which the discrete wavelet transform (DWT) was
applied to represent the signal with less coefficients. Finally,
the results are presented and compared with other extraction
methods to distinguish patient’s intents through EOG.
Keywords— Eletrooculogram, Human machine interface, Pattern recognition, Discrete Wavelet Transform.

I. I NTRODUCTION
More than one billion people in the world have some
type of disability, where 200 million people have considerable functional difficulties. Statistics show that people with
deficiency have minor rates of schooling, lower economic
participation and higher poverty rates [1]. A major motivation
for developing Human Computer Machine Interfaces (HCMI)
is to help people with different kind of motor disabilities in
their daily tasks [2], [3]. There are many disorders that can
disrupt the neuromuscular channels through which the brain
communicates with the body, causing severe motor damage
and dysfunctions. Among them, should be mentioned the
Muscular Dystrophy, the Cerebral Palsy and the Amyotrophic
Lateral Sclerosis (ALS). In this case, the disease can evolve
into what is called the Locked-in Syndrome, in which the
patient is aware and awake but cannot make any voluntary
movement, except for the eyes [2]. The measurement of the
eye movements and its precision are therefore of highest
interest in order to establish a robust communication channel
with disabled people [4], translating the patient’s intents and
thoughts directly into external actions.
The electrooculogram (EOG) is a non-invasive technique
(without surgical intervention), which uses surface electrodes
for measuring electrical variation of the ocular dipole. The
signals captured have very low amplitude in the range of
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0.05mV to 3.5mV, and the frequency range between 0.1Hz
to 40Hz. The EOG is one of the most used techniques due to
its low cost and intuitive use [5].
Feature extraction methods, distinguishing patients intents
through EOG, have been published with expressive rating
results [6], [4]. In the study [6], a set of filtered EOG signals
were classified using fuzzy distinction rules with a classification rate around 90%, whereas in [4] the recognition solution
enables the identification of characteristic peak amplitudes
associated with eye saccades, blinks or winks by using a
classifier based on a set of fuzzy logic rules and a deterministic
finite automaton, with an accuracy of 95,63% .
The Electroencephalogram (EEG), the Event Related Potential (ERP) and EOG recognition methods consist mainly in
performing feature extraction and classification, in which the
feature extraction has an important role for the classification.
The significant features of a particular EEG, ERP (this electrophysiological recording reveal transient information contained
in EEG), or EOG signal, which characterize the translation
of the patient’s intent, generally can be extracted from the
measured signal and then be compressed into a few parameters
[7]. Using a smaller number of parameters to represent the
EOG signal is a crucial step for recognition algorithms, mainly
in real time system applications.
This paper proposes the use of algorithms based on peak
detection and correlation analysis to interpret eye movements
and verify the feasibility of its use in HCMI applications,
with a resulting classification accuracy comparable with the
studies [6] and [4]. Eye movement signals are acquired by a
data acquisition module configured for EOG measuring. The
algorithms employ the discrete wavelet transform (DWT) as a
compression tool, representing the signal in less coefficients,
so as to increase mathematical and computational performance
of an application while keeping most relevant information of
the signal. In addition, classification algorithms were used to
identify the best thresholds for identification of eye movement.
This paper is divided into 6 sections. In section II, the EOG
acquisition module used in this paper is described. In section
III, the suggested recognition methodologies are presented.
Section IV presents the results of the data set simulations,
comparison and discussion of the efficiency of the methods.
Finally, in section VI conclusion about this paper is exposed.
II. EOG ACQUISITION S YSTEM
The EOG signal is obtained by detecting the potential
variation of the ocular dipole through surface electrodes [5].
The EOG is used in several device control projects and
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Fig. 1.

EOG signal flow chart.

rehabilitation of people with disabilities. Due to the fact that
the EOG signals have very low amplitude, there is a great
concern with artifacts that can incorporate the signal and
damage the measurement process. The main noise factors
found in bioelectrical signals are: 50Hz or 60Hz component
of the electrical grid, electrode impedance fluctuation, cable
routing, electrode damage and bioelectric variations caused
by other body parts other than the one being inferred.
There are several already published platforms developed for
processing bioelectrical signals and more specifically for EOG
analysis [6], [5], [8]. All studies present as main stages of
signal processing the signal amplification, frequency selection
and signal sampling.
Fig. 1 shows the adequate position of the electrodes to
measure EOG signals [8], [5]. A first electrode should be
positioned on the side of the eye (active signal) and a second,
on the center of the forehead (reference signal). In the module
developed for this paper, the measured signal is then treated
by an analog processing module of bioelectrical signals, which
consists in the following stages: pre-amplification, filtering,
amplitude adaptation, and data acquisition. Each of these steps
will be briefly detailed below.
1) Pre-amplification: The device that presents the best
characteristics for this stage is the instrumentation amplifier
(AI) [6], [8], [5]. Its high input impedance, high common
mode rejection and easily adjustable gain characteristics are
desirable for such application. The AI used is the INA121
fabricated by Burr Brown. The gain applied to this stage is
100V/V.
2) Filtering: The filters were designed so as to select the
relevant range of frequencies for the EOG signal. Since the
module was originally developed to capture both EEG and
EOG signals, the frequency range of the device is designed to
reject signals with frequencies below 0.5Hz and above 100Hz
and to eliminate the influence of the electric grid (60Hz).
The high-pass filter (H.P.F.) was designed as a second order
Sallen-Key active filter with a cutoff frequency of 0.5Hz and a
gain of 1.2V/V in the passband. Meanwhile, the low pass filter

(L.P.F.) was designed as a second order Sallen-Key active filter
with a gain of 1.2V/V in the passband and a cutoff frequency
of 100Hz. The reject band filter, used to eliminate the 60Hz
frequency component, was the Fliege Notch filter (F.N.F.) due
to its fast and satisfactory degree of rejection [9]. This filter
was designed to provide a unity gain in its passband.
3) Amplitude adaptation: This step is set according to
the capacities and limitations of the analog-to-digital (A/D)
converter used. The A/D used was the one presented in the
microcontroller PIC18F4550 fabricated by Microchip, which
has an input range of 0 to 5V. This stage was designed to adapt
the signal range to the voltage range of 5V, since its average
value after the HPF is zero. The total gain after the FNF
output is of 144V/V. Analyzing the theoretical signal range
(0 - 3.5mV) and the A/D operating range (0 - 5V), we obtain
that the necessary gain of the conditioning circuit should be
of approximately 1430V/V. Furthermore, in order to adapt the
measured signal range to the A/D range, it is equally necessary
to add an offset to the signal at a value of 2.5V (average value
of the A/D range). To perform such procedures, an addition
and amplifier circuit were used to insert an a signal offset and
the appropriate gain.
4) Data acquisition: The PIC18F4550 microcontroller was
used for this stage, due to its complete functionality and to
its communication and A/D conversion characteristics. The
programming mode used to record the code in the microcontroller was ICSP (In-Circuit Serial Programming) mode. The
microcontroller was also responsible for sending the converted
data to the computer via serial communication through an USB
port.
For a signal to be reconstructed through its samples the
signal sampling rate must be at least twice as large as the
largest frequency component of the signal [10]. To assure a
good representation of the EOG signal, the sampling rate was
chosen to be 480Hz, that is, 12 times higher than the maximum
frequency of the typical EOG signal.
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Original signal

III. P ROPOSED R ECOGNITION M ETHODS

Compressed signal

Based on time-domain characteristics of the measured EOG
signals, we propose two distinct methods for motion detection
and classification: peak detection and correlation analysis.
These methods are detailed below.
A. Peak detection
This method consists on detecting a characteristic sequence
of peaks and valleys of the signal, which can be translated
into eye movement codes. Such correspondence between the
signal shape and eye movement can be seen in the Table I.
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TABLE I
C ORRESPONDENCE BETWEEN MEASURED SIGNAL AND EYE MOVEMENT.
Eye movement
Center-Right-Center (CRC)
Center-Left-Center (CLC)
None of the cases

Signal shape
Peak + Valley
Valley + Peak
Other combinations
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0

Time samples

The algorithm of peak detection consists in 4 steps, as seen
in Fig. 1:
1) Compression: the Wavelet Transform is employed in
order to compress the measured signal and therefore
reduce computational costs in signal processing;
2) Filtering: a simple moving average filter (M.A.F) of
order N is used, so as to soften and put the peaks/valleys
of the signal in evidence;
3) Peak detection: the derivative of the filtered signal is
taken, and the points of absolute value inferior to a
certain threshold thd are considered to be critical points.
These points are then classified into maximum or minimum points based on a threshold thp comparison, which
results in a coded sequence of peaks and valleys;
4) Classification: this sequence is finally translated into
actual eye movements (center-right-center, center-leftcenter or none), according to Table I.
An example can be seen in Fig. 2, where we have the
original Center-Right-Center signal, the compressed signal, the
filtered signal and the identified critical points.
All three parameters (filter order N , the derivative threshold
thd and peaks threshold thp ) are optimized according to a
classification score, which will be discussed in section IV.
B. Correlation analysis
The correlation analysis method consists on calculating the
cross-correlation coefficients between the signal one wants to
identify and a known reference signal.
Therefore a calibration process is necessary, where the user
must perform the reference eye movements at the beginning
of the acquisition procedure. The method can be described
through the following steps:
1) Calibration: a reference signal for each movement one
wishes to identify must be measured;
2) Compression: once again we use the Wavelet Transform
decomposition so as to compress the measured signal
and reduce computational costs;

Fig. 2.
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Peak detection algorithm example.

3) Correlation analysis: the correlation coefficients between
the EOG signal and the reference signals are calculated;
4) Classification: a threshold of similarity ths is chosen in
order to classify whether or not the signal is similar
to a given reference signal, based on the correlation
coefficients previously calculated. This threshold ths
will be optimized as well according to the classification
score discussed in IV.
Fig. 1 shows the block diagram representing the signal flow
up to its classification.
IV. R ECOGNITION A LGORITHMS VALIDATION
A. Signal database
In order to validate the algorithms proposed in section III,
both algorithms have been tested over an EOG signal database.
This database has been built in two stages:
1) Single user: A single user was instructed to follow a
simple sequence of eye movements: look forward, look to the
right, look forward again (center-right-center eye movement),
this procedure was performed ten times. Similarly the same
user has performed tentests for the eye movement center-leftcenter, amounting to a total of 20 EOG signals.
2) Multiple users: Four other users were required to perform the same movements and with the same rest procedure.
Each person executed 2 to 3 times both eye movements
(center-right-center and center-left-center), summing up to 21
other signals.
In both cases the tests were performed on men, aged between 20 and 25 years, with no apparent motor or psychological abnormality. In-between tests, the subject was required to
relax and concentrate for the execution of the next movements.
The duration of the rest time was defined by the subject’s
orientations.
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B. Discrete Wavelet Transform
The Discrete Wavelet Transform (DWT) has been used to
compress the measured EOG signals. In order to do so, the
One-Dimensional Discrete Wavelet Analysis Tool from MATLAB [11] has been employed. Such tool decomposes the signal
using the DWT of a certain order. For the EOG application, we
have considered the DWT of type Daubechies 2. This function
was chosen due to its deflection characteristics, which are
similar to the EOG signal’s ones. Consider an EOG signal,
for instance. Using the DWT, we obtain a series of detailed
signals, each with lesser samples than the original one. If we
take its decomposed signal of order n, it presents 2n times
less samples than the original signal.
Because of the particularities of the recognition methods,
different orders of DWT decomposition will be used. For
the peak detection method, a maximum DWT order of 2 is
necessary so the compressed signal represents properly the
original signal. However, a DWT order of 3 is largely enough
to employ the correlation analysis method, since this method
uses the DWT characteristics to perform the noise filtering
digitally.
C. Evaluation of classifiers
To analyze the methods’ results, it is desirable to quantify
the success rate of the predictions performed by the two
algorithms for the signal database available. In order to do so,
concepts of evaluation of classic classifiers, such as precision,
recall, and the F-measure score were used.
Let’s consider the example illustrated in the confusion
matrix given in Fig. 3, in which we have three possible classes,
A, B and C.

RA

RB

RC

PA

TA

F

F

PB

F

TB

F

PC

F

F

TC

where i represents classes A, B and C. Therefore recall is a
form of evaluating the amount of objects from a class which
are correctly identified, whereas precision quantifies how
reliable are the prediction results provided by the algorithm
[13].
From the harmonic mean of both recall and precision, we
define the F-measure index (or F1 Score), which will allow us
to evaluate both aspects of the classifier performance for each
of the classes.
F 1i =

(2)

where again the index i represents classes A, B and C.
The average evaluation index F1 for all classes A, B and C
will then be used for the purpose of optimizing the parameters
N , thd , thp , ths of the classification algorithms, in a similar
way as performed in [14].
V. A NALYSIS AND R ESULTS
For the peak detection method, the F1 Score was calculated
through a sweep in all three parameters: thd ∈ [0.5, 2.0]
(derivative threshold), N ∈ [1, 15] (order of the moving
average filter), thp ∈ [1, 15] (threshold value). For the signal
database used, the configuration found to me optimal was for
thd = 2.0, N = 8 and thp = 8. The corresponding F1 Score
surface, with fixed thd = 2.0 is shown in Fig. 4, where the
maximum point is highlighted for N = 8 and thp = 8.

Fig. 4.
Fig. 3.

2 recalli · precisioni
recall + i + precisioni

F1 Score surface for a fixed thd = 2.0 and bounded N and thp .

Example of confusion matrix.

In Fig.3, the terms RA , RB and RC correspond to the number of objects belonging to classes A, B and C respectively.
Also the terms PA , PB and PC correspond to the number of
objects that the evaluated algorithm classified as belonging to
class A, B and C respectively.
The term TA corresponds to the number of elements of
class A, which are actually classified as belonging to that
class. Likewise, the term TB is defined for class B, and TC ,
for class C. The other F terms correspond to objects whose
classification was incorrect.
We then have the following definitions [12]:
recalli =

Ti
Ri

precisioni =

Ti
Pi

(1)

The maximum F1 Score achieved was of 0.9878 for the
scenario thd = 2.0, N = 8 and thp = 8.
Now for the correlation method, the threshold ths (similarity coefficient) was optimized within the interval ths ∈
[0.51, 0.70]. The optimal ths value was chosen in order to
maximize the calculated F1 score. The resulting curve of the
optimization can be seen in Fig. 5, as well as the highlighted
optimal point.
The highest value of the F1 Score (0.9459) was reached
for a value of ths = 0.59. In other words, signals whose
cross-correlation with a reference signal results higher than
this value were considered strongly correlated.
For the optimal tuning of the peak detection method and
the correlation analysis method, the corresponding confusion
matrix can be seen in Fig. 6, with identification classes
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of different nature, the resulting rates provide motivation to
improve the algorithms proposed.
In [4], more types of eye movement were investigated
and distinguished. The classification results of the method
presented in [4] was of 95.63% accuracy, again very close
to the rate achieved in both methods presented in this paper.

1.1

0.9459
0.9

F1 Score

0.8
0.7

VI. C ONCLUSION
0.6

In this paper, we described the EOG signal acquisition
module used, as well as the methodology to generate the
signal database. Two eye movement recognition algorithms
were proposed using DWT tools and classification evaluation.
Using the previously created database, the peak detection and
the correlation analysis methods were validated resulting in
an accuracy rate of 89,7% and 97,8% respectively. Finally a
comparative analysis was performed between the two proposed
methods and those presented by [6] and [4]. Future developments for this work should include vertical eye movements
detection as well as a robustness analysis for a more diversified
signal database.

0.5
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Fig. 5.

F1 Score curve for a bounded ths .
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Avaliação do desempenho de métodos de detecção
da Resposta Auditiva de Estado Estável
Gustavo Ott, Sérgio José Melo de Almeida, Márcio Holsbach Costa

Resumo— Neste trabalho, é apresentada a análise de desempenho dos testes estatı́sticos F, coerência de fase (PC), magnitude
quadrática da coerência (MSC) e T 2 circular (T2) para detecção
da Resposta Auditiva de Estado Estável (RAEE). Foram analisados os nı́veis de acurácia dos detectores através do método
receiver operating characteristic. A RAEE foi modelada computacionalmente pelas componentes: resposta senoidal e ruı́do
gerado pelo método de Burg. Os testes MSC e T2 apresentaram
desempenhos ligeiramente melhores que os demais, porém a
diferença não foi suficiente para considerar como significativo o
impacto da escolha do método estatı́stico de detecção nos nı́veis
de acurácia.
Palavras-Chave— EEG, potenciais evocados auditivos, teoria
de detecção, curva ROC.
Abstract— In this paper, we present the performance analysis
of four statistical detection tests for the Auditory Steady-State Response (ASSR): F test, phase coherence (PC), magnitude-squared
coherence (MSC) and T 2 circular (T2). The detector’s accuracy
levels were analyzed by the receiver operating characteristic
method. The ASSR was modeled by a sinusoidal response and a
noise component generated by the Burg method. The MSC and
T2 tests presented slightly better performances than the others,
however the difference was not enough to consider the impact
of the choice of the statistical detection method in the levels of
accuracy as significant.
Keywords— EEG, auditory evoked potentials, detection theory,
receiver operating characteristic.

I. I NTRODUÇ ÃO
A avaliação do nı́vel de audição de um indivı́duo é um
importante parâmetro de investigação clı́nica, dada a importância da percepção de sons no desenvolvimento infantil
e na socialização de adultos. Os últimos avanços nesta área
baseiam-se na detecção das Respostas Auditivas de Estado
Estável (RAEE), com as quais é possı́vel estimar de forma
objetiva os limiares auditivos de um paciente.
O objetivo deste trabalho é apresentar a avaliação do desempenho de quatro métodos estatı́sticos utilizados na detecção
da RAEE em um setup teórico de simulação de tal resposta.
Propõe-se mostrar resultados que apontem para qual dos
métodos de detecção e em quais condições de simulação são
obtidos os maiores nı́veis da métrica de acurácia de detecção
ao longo do processamento da RAEE.
As contribuições deste trabalho são: (i) extensão da análise
da acurácia de detecção de RAEE para mais métodos estatı́sticos em relação a [1], em que somente o teste F foi
Gustavo Ott, Sérgio José Melo de Almeida¸ Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas, Universidade Católica de Pelotas, Pelotas-RS, Brasil,
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considerado; e (ii) determinação de um setup computacional
de simulação e detecção da RAEE, possibilitando o ajuste de
suas caracterı́sticas e a avaliação dos métodos de detecção.
II. R ESPOSTA AUDITIVA DE E STADO E ST ÁVEL
A Resposta Auditiva de Estado Estável é uma resposta
elétrica periódica gerada pelo cérebro, a qual é evocada por
um sinal acústico contı́nuo que varia periodicamente, tipicamente um tom modulado [2]. Esta resposta é constituı́da por
componentes em frequência que têm a mesma periodicidade
do estı́mulo e permanecem constantes em termos de amplitude
e fase durante a apresentação do estı́mulo [3].
A. Métodos de estimulação
Os potenciais cerebrais eliciados pela estimulação da cóclea
no ouvido interno estão relacionados a estı́mulos acústicos que
podem ser categorizados como especı́ficos ou inespecı́ficos em
componentes de frequência [4].
A modulação simultânea em amplitude (AM) e em
frequência (FM) de um tom senoidal configuram um processo
referido como modulação mista (MM) e constitui um tipo
de estı́mulo especı́fico em frequência que evoca a RAEE [5].
A componente senoidal do estı́mulo correspondente à região
estimulada da cóclea se refere à frequência portadora (CF,
carrier frequency) de uma modulação AM e é modulada pela
frequência moduladora (MF, modulation frequency), a qual
corresponde à taxa de apresentação do estı́mulo. A modulação
FM é associada à AM para que se estimule uma região
ligeiramente maior da cóclea, o que tende a gerar respostas
cerebrais de maior amplitude [6].
A expressão que define um sinal de estı́mulo sM M (t) de
modulação MM, com frequência de modulação fm em Hz,
frequência portadora fc em Hz, grau de modulação AM ma
(0% ≤ ma ≤ 100%) e grau de modulação FM mf (0% ≤
mf ≤ 100%) é dada pela Equação 1, como descrito por [6].
Nesta equação, t denota o tempo em segundos, A denota a
amplitude do estı́mulo em unidade arbitrária e φ é a diferença
de fase entre as modulações AM e FM.
B. Relação estı́mulo-resposta
As constituintes em frequência de um estı́mulo AM estão
presentes nas frequências CF e CF±MF. Devido às propriedades fisiológicas das células ciliadas presentes na cóclea,
o estı́mulo é processado através de uma retificação compressiva de meia-onda, gerando uma componente extra na
frequência MF no nervo auditivo [7]. O sinal deste nervo é
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mf fc
 1 + ma sin (2πfm t) 
sM M (t) = A  
sin (2πfm t + φ)
 · sin 2πfc t
1/2
2fm
m2
1 + 2a
{z
}
|
FM
|
{z
}

(1)

AM

transmitido pela via auditiva neuronal até o córtex cerebral
que, por sua vez, gera a RAEE. Portanto, a atividade cerebral captada como um eletroencefalograma (EEG) em que
uma RAEE está presente estará sincronizada com a taxa de
apresentação do estı́mulo acústico [8].

a2s
F = 2N i=s+N
X

(2)
a2i

i=s−N
i6=s

C. Processamento da resposta
Da apresentação do estı́mulo até a detecção da RAEE,
os seguintes passos descritos em [9] são adotados para o
processamento da resposta:
• Apresenta-se um estı́mulo acústico capaz de gerar RAEE
ao mesmo tempo que um sinal de EEG do paciente é
captado e digitalizado;
• Trechos de sinal sincronizados com a taxa de
apresentação do estı́mulo, chamados épocas, são separados;
• Um conjunto de épocas consecutivas formam um sweep;
• Aos Sweeps adquiridos consecutivamente é aplicado um
processo de média sı́ncrona, chamado promediação, a fim
de reduzir a potência do ruı́do com as RAEE ao longo
do tempo;
• O sinal promediado é transformado para o domı́nio da
frequência através da Transformada Rápida de Fourier
(FFT);
• A componente em frequência MF no vetor de FFT é
submetida a um teste de detecção estatı́stico, que indica
a presença ou ausência da RAEE.
D. Métodos de detecção
Os métodos de detecção da RAEE baseiam-se na análise
de medidas sucessivas de vetores de FFT relacionados à
frequência MF ou a ruı́do de fundo do sinal de EEG
(frequências no entorno da resposta). O teste de hipótese
estatı́stica para detecção da RAEE consiste na definição de
um nı́vel de significância p que define valores crı́ticos para as
variáveis aleatórias medidas nos testes estatı́sticos. A hipótese
nula H0 é definida como a ausência de sinal da RAEE
relacionada ao nı́vel de significância p.
A seguir são descritos os métodos de detecção estatı́stica
da RAEE avaliados neste trabalho, cujas caracterı́sticas são
descritas com mais detalhes em [10].
1) Teste F: Baseia-se na estimativa da relação sinal-ruı́do
da RAEE, obtida pela comparação entre a potência do sinal
de resposta da frequência de estı́mulo a2s , onde s corresponde
ao ı́ndice da frequência MF na FFT do sinal promediado, e a
potência das componentes adjacentes a2i , onde i corresponde
a ı́ndices da FFT do sinal promediado. Considerando N
frequências adjacentes abaixo e N frequências adjacentes
acima da frequência de resposta, a razão F é calculada pela
Equação 2.

2) Coerência de fase: O método de detecção por coerência
de fase (PC ou phase coherence) baseia-se na análise da
medida do atraso de fase da resposta na frequência MF. Se a
RAEE está presente no sinal de EEG captado, então sua fase
em relação ao estı́mulo permanecerá constante ao longo do
tempo; se as medidas de fase são aleatórias, então a resposta
de RAEE é inexistente ou não consegue ser distinguida do
ruı́do de fundo do EEG. O método PC utiliza uma medida
chamada coerência de fase ao quadrado (P C 2 ), que varia de
0 (significando uma baixa coerência de fase, ou seja, uma
medida randômica) a 1 (significando uma alta coerência de
fase) e é calculada por meio da Equação 3, onde N é o número
de medidas sucessivas de fase e θi é a fase da i-ésima medida
de fase para uma frequência MF especı́fica [11].

2

PC =

N
1 X
cos θi
N i=1

!2
+

N
1 X
sin θi
N i=1

!2
(3)

2
3) Teste T 2 de Hotteling circular: É denotado por Tcirc
e faz
2
uso da distribuição de multivariáveis T aplicada às medidas
de média de componentes reais (x) e imaginárias (y) do vetor
2
de FFT da RAEE [12]. O valor de Tcirc
é determinado
pela
p
Equação 4, onde N é o número de medidas, ai = x2i + yi2
é a amplitude e θi é a fase da i-ésima medida para uma
frequência de resposta MF.

4) Magnitude quadrática da coerência: O método de
detecção por magnitude quadrática da coerência (MSC ou
magnitude-squared coherence) usa a informação de amplitude
além das medidas de fase da frequência MF na RAEE [13].
O valor de MSC, denotado por γ 2 , é calculado através
da
p
Equação 5, onde N é o número de sweeps, ai = x2i + yi2
é a amplitude e θi é a fase da i-ésima medida para uma
determinada frequência. Este valor varia de 0 (ausência de
sinal de resposta) até 1 (a ausência de ruı́do, i.e. somente
RAEE).
Cabe salientar dois pontos acerca deste método: (i) o método
MSC torna-se equivalente ao PC caso a informação de amplitude seja ignorada (i.e. ai = 1) [7]; e (ii) os métodos MSC e
2
Tcirc
são equivalente, visto que o segundo é uma transformação
algébrica do primeiro, com caracterı́sticas estatı́sticas idênticas
[14].
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(5)

a2i

(4)

do modelo de resposta como uma senóide pura se deu pela
caracterı́stica de retificação do estı́mulo sonoro da cóclea, o
que gera uma resposta cerebral na frequência MF, sendo esta
suposição também suportada por [17]. A escolha do método
de Burg se deu pela sua caracterı́stica de sempre resultar em
sistemas auto-regressivos estáveis.

i=1

s1 (t) = a1 sin (2πf1 t)
III. M ATERIAL E M ÉTODOS
A. Setup experimental
O setup experimental implementado consiste em um script
que, além de contemplar os passos de processamento da
RAEE, inclui a modelagem desta resposta constituı́da pela
componente relacionada ao estı́mulo e pelo ruı́do de fundo associado ao sinal de EEG. Na Figura 1 são mostrados os blocos
que formam o setup experimental, a saber: modelo de geração
da RAEE, composto por uma componente na frequência MF
e por um ruı́do de EEG; processo de promediação do sinal de
RAEE, de acordo com um perı́odo de sincronismo da resposta
TP ; cálculo da FFT do sinal promediado; e detecção estatı́stica
a partir da FFT do sinal promediado.
Modelo de RAEE
Componente MF

s1 (t )
 f1 , a11 



Sinal
promediado

Sinal
RAEE

Promediação
(média síncrona)

Ruído de EEG

Fig. 1.

w(t )

AR

 1 

H1 ( z )

TP

FFT

FFT do sinal
promediado
Detecção

Estatística
 f1 , f x , pcrit 

A extração de épocas e sweeps, o processo de promediação
e o cálculo de FFT foram feitos conforme descrição anterior.
A partir do vetor de FFT, foram realizadas as detecções da
componente de RAEE f1 e da componente de frequência sem
resposta (controle) fx , utilizada para avaliar a ocorrência de
falsos positivos de detecção.
Os parâmetros de implementação do setup experimental foram baseados em [5]: frequência de amostragem de
1.000 Hz, perı́odo de época em 1, 024 s (1.024 amostras
por época), número de épocas para formar um sweep em
16 (perı́odo de TP = 16, 384 s ou 16.384 amostras por
sweep). As frequências de modulação f1 = 80, 078125 Hz
e de controle em fx = 75, 1953125 Hz foram obtidas por um
processo de correção para um número inteiro de ciclos dentro
de uma época considerando as frequências de 80 e 75 Hz,
respectivamente.
A fim de simular condições na captação do sinal de RAEE, a
amplitude da componente MF no modelo de RAEE foi variada
a fim de se obter um conjunto de valores para a razão sinalruı́do (SNR). A SNR é calculada em decibéis (dB) através da
Equação 7, onde Pr corresponde à potência média da resposta
s1 (t) e Pn à potência do ruı́do de fundo, estimada para cada
um dos seis modelos AR para geração de ruı́do.
SN R(dB) = 10 log

Diagrama de blocos do setup experimental.

O modelo de RAEE é composto por dois sinais somados: (i)
a parcela determinı́stica do sinal correspondente à RAEE s1 (t),
modelada por uma senóide pura na MF f1 = fm com amplitude a1 , conforme mostrado na Equação 6; e (ii) a parcela
aleatória descorrelacionada com a RAEE, obtida através de
um processo auto-regressivo (AR) H1 (z) cujos coeficientes
e variância σ12 do ruı́do de entrada w(t) foram determinados
pelo método de Burg [15] para seis sinais reais de EEG obtidos
do banco de dados ”EEG Motor Movement/Imagery Dataset”
disponı́vel no sistema Physionet [16]. Para evitar interferência
na modelagem do EEG, a potência da componente interferente
da rede elétrica nos sinais do banco de dados foi atenuada
por meio de um filtro notch digital IIR de quarta ordem
e banda de passagem (−3 dB) de 59 a 61 Hz. A escolha

(6)

Pr
Pn

(7)

B. Método de detecção
O método de detecção da RAEE compreendeu dois aspectos: (i) o teste de detecção estatı́stica; e (ii) o critério para
assumir que uma RAEE foi detectada com sucesso. Os testes
estatı́sticos considerados neste trabalho são aqueles descritos
anteriormente, sendo o teste F definido por 2N = 120
bins adjacentes à frequência f1 no vetor de FFT. Todos os
testes consideram o parâmetro de significância estatı́stica pcrit
como sendo o limiar para rejeição da hipótese nula do teste
estatı́stico. O critério utilizado para assumir que uma RAEE foi
detectada com sucesso foi o de “três positivos consecutivos”
(TPC), baseado na descrição de [1], em que uma detecção
válida de RAEE é indicada quando a detecção positiva de três
sweeps consecutivos ocorrer.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP
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Fig. 3.

F test

C. Método de avaliação dos detectores

80

PC

MSC

T2

1

IV. R ESULTADOS
Os testes de detecção estatı́stica foram avaliados considerando os modelos AR de ruı́do em quatro condições de
SNR, −50 dB até −20 dB em passos de 10 dB, para 100
promediações da RAEE. A análise da curva AUC vs. tempo
foi feita com base nas respostas do método TPC. Os resultados
foram obtidos para cada condição de SNR pela média e SD
das curvas AUC entre os seis modelos AR. Os resultados

0.9

Detalhe (acurácia maior que 0,9)
1

AUC

O método de avaliação dos detectores de RAEE consistiu
na análise da curva receiver operating characteristic (ROC),
formada pela detecção de positivos verdadeiros na frequência
f1 e falsos positivos em fx , e na obtenção de valores de área
sobre sob a curva ROC (area under the curve, AUC) [18]. O
valor da AUC é interpretado como sendo a acurácia de um
detector [19], podendo assumir valores de 50%, correspondente a uma classificação ao acaso, até 100%, correspondente
a uma classificação perfeita com ausência de falsos positivos.
Baseados na análise da curva ROC em [1], os seguintes passos
foram adotados neste trabalho:
• Estabeleceu-se 50 limiares pcrit = pi para os testes para
detecção estatı́stica da RAEE dentro da faixa de valores
10−15 ≤ pi ≤ 0, 9;
• Para cada promediação da RAEE, obteve-se resultados
do detector para 1.000 realizações do teste considerando
cada limiar pi , possibilitando a estimação da curva ROC
com 50 pontos;
• Estimou-se o valor de área AUC pelo método numérico
trapezoidal;
• Obteve-se um gráfico relacionando o número de
promediações com o valor da AUC;
• Calculou-se os valores de desvio padrão (SD) dos pontos
na curva de AUC com base no método descrito em [18].
Os valores de desvio padrão têm um papel importante
na comparação de curvas AUC: uma diferença significativa
(intervalo de significância de aproximadamente 95%) está
presente quando regiões consistindo em dois desvios padrão
(±2SD) de duas curvas AUC não se sobrepõem [1].
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de desempenho dos testes estatı́sticos em função do número
de sweeps promediados são mostrados nas Figuras 2 até 5
(SNR crescente), nas quais as curva sólidas correspondem aos
valores de AUC dos testes F, PC, MSC e T 2 de Hotteling
circular (T2) e as curvas tracejadas correspondem a ±2SD.
Para a condição de SNR em −50 dB (Figura 2) observa-se
que todos os detectores apresentaram um desempenho próximo
a uma detecção ao acaso para a condição. Pelo fato da SNR
ser baixa, a acurácia obtida nos métodos ao longo das 100
promediações não superou os 55%, o que significa que não foi
possı́vel diferenciar significativamente a presença e ausência
da RAEE.
Para SNR de −40 dB (Figura 3, somente os métodos T2,
MSC e F ultrapassaram o nı́vel de 80% de acurácia, com
destaque aos dois primeiros cuja curva superou o teste F ao
longo das 100 promediações processadas. Os testes T2 e MSC
atingiram um nı́vel de 83, 9% ao final das 100 promediações
processadas, enquanto os demais testes atingiram os nı́veis de
82, 0% (F) e 78, 8% (PC).
Para SNR de −30 dB (Figura 4 o método F apresentou
nı́veis de acurácia cerca de 10, 5% maiores em média nas
quatro primeiras promediações, fato que se deve à menor
potência do ruı́do e ao menor número de graus de liberdade
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em piores desempenhos ou em situações que não houve
diferença estatı́stica com testes T2 e MSC.
Em suma, os resultados apresentados indicam que a escolha
entre os testes estatı́sticos analisados não impacta significativamente na métrica de acurácia de detecção da RAEE para os
nı́veis de SNR analisados. Por consequência, outros aspectos
no método de detecção desta resposta devem ser investigados
para a efetiva redução do tempo de detecção mantendo-se altos
nı́veis percentuais de acurácia.
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necessários para o cálculo da razão F, possibilitando detecções
a partir do primeiro sweep adquirido. Porém, ao considerar
as promediações seguintes em nı́veis acurácia acima de 90%
(vide gráfico em detalhe na Figura 4), os métodos T2 e
MSC apresentaram nı́veis de acurácia maiores em até 1, 1%
em relação ao F e em até 2, 5% em relação ao PC. Os
testes T2 e MSC atingiram um nı́vel de 98, 9% ao final
das 100 promediações processadas, enquanto os demais testes
atingiram os nı́veis de 98, 4% (F) e 98, 3% (PC).
Para SNR de −20 dB (Figura 5) todos os métodos atingiram nı́veis de acurácia de aproximadamente 100% para o
processamento de 100 promediações. Porém, ao analisar o
gráfico em detalhe da Figura 5, observa-se que nas primeiras
promediações o teste F atinge nı́veis maiores de acurácia do
que os demais testes, obtendo-se 99, 6% no segundo sweep,
sendo cerca 1, 9%, 1, 9% e 16, 0% a mais do que os testes T2,
MSC e PC, respectivamente.
V. C ONCLUS ÕES
Os resultados de desempenho dos testes estatı́sticos F,
MSC, PC e T2 segundo o método ROC foram apresentados,
evidenciando a métrica de acurácia dos mesmos para seis
modelos de ruı́do de fundo em quatro condições de SNR. O
resultado da curva média de AUC condiz com a tendência
individual desta métrica para seis diferentes modelos AR
considerados nesta análise, em que maiores nı́veis de acurácia
são obtidos mais rapidamente para maiores nı́veis de SNR.
Julgou-se suficiente o intervalo de SNR analisada, visto que
valores inferiores ou superiores aos mostrados tendem a não
diferir significativamente das curvas mostradas nos limites de
intervalo do SNR.
Em geral, os testes T2 e MSC se destacaram em relação
aos demais, especialmente nas condições de menor SNR.
Entretanto, as diferenças nos nı́veis de acurária para estes
testes não foram significativamente superiores, girando em
torno de algumas unidades percentuais. O teste F apresentou
nı́veis significativos de incremento da curva AUC para as
primeiras promediações, visto que os seus menores graus de
liberdade em relação aos demais possibilitam a determinação
antecipada da resposta de detecção. O uso do teste PC resultou
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Electroencephalographic Signal Compression Based
on Adaptive Segmentation and Video Encoders
Wheidima Carneiro de Melo1 , Eddie Batista de Lima Filho2 and Waldir Sabino da Silva Júnior2
1 Superior School of Technology, State University of Amazonas (UEA), Manaus-AM, Brazil
2 Federal University of Amazonas (UFAM), Manaus-AM, Brazil

Abstract— Traditionally, biological signals are generated as
one-dimensional arrays (even if acquired with many channels)
and consequently encoded through one-dimensional techniques.
Nonetheless, some researchers have addressed the encoding of
biological records as two-dimensional arrays, in such a way that
signal dependencies are exploited by two-dimensional encoders
(e.g., video and image encoders), which are preceded by adaptation steps. The main goal of the latter is to reshape input signals
and make their structures more suitable to target encoders, in
order to favor dependency exploration and then provide higher
performance. The present work employs a similar approach for
electroencephalograms, but with the use of a new preprocessing
technique, named as percentage difference segmentation, which
is combined with the H.264 and high efficiency video coding compressors. Simulation results show that the proposed methodology
is effective and outperforms state-of-the-art schemes present in
the literature, in terms of P RD × compression ratio.
Keywords— Electroencephalogram, preprocessing, data compression, high efficiency video coding, H.264.

I. I NTRODUCTION
The electroencephalogram (EEG) is a record of the human
brain’s electrical activity and is obtained from voltage fluctuations (electrical fields) acquired with electrodes (generally,
noninvasive), which are the net result of excitatory and inhibitory synaptic potentials occurring in pyramidal neurons
[1]. It can be used for patient monitoring/management, condition assessment, and it can even assist in the diagnosis of
neurological and psychiatric disorders, such as Alzheimer [2],
dementia [3], epileptic seizure [4], bipolar depression, and
schizophrenia [5].
In addition to use of EEG signals for pathology monitoring
and analysis, this signal can also be employed in control
interfaces and robotics. For instance, people who are unable
to use their arms or legs to perform movement could employ
an array of electrodes placed across the scalp, where a system
would interpret the resulting signals and control prostheses or
a motorized wheelchair, facilitating user locomotion [6].
Regarding their clinical applications, EEG signals are usually acquired with multiple derivations and quantized with
16/12 bits, at a frequency of 256/250 Hz. In addition, when
Wheidima Carneiro de Melo, Superior School of Technology, State University of Amazonas (UEA), Manaus-AM, Brazil, Eddie Batista de Lima Filho
and Waldir Sabino da Silva Júnior, Federal University of Amazonas (UFAM),
Manaus-AM, Brazil, E-mails: wmelo@uea.edu.br, eddie.filho@tpv-tech.com,
waldirjr@ufam.edu.br. This work was partially supported by FAPEAM.

an EEG exam is used for monitoring epileptic patients, it is
necessary to record many hours of brain activity [1]. Therefore,
this kind of signal usually produces large datasets, which
increase the need for storage and/or transmission capabilities,
and consequently encourages research efforts for efficient
compression schemes. Tha feature is even more important
when dealing with portable or embedded systems, given the
limited amount of resources. Besides providing a compact
representation for input records, it is worth noticing that such
methods should also be able to preserve clinical [7] and even
movement direction information [8], which are contained in
original signals, in order to allow their further use in advanced
applications.
Biological signals (e.g., electromyograms, electrocardiograms, and EEGs) can be acquired with many derivations/channels, but they essentially one-dimensional; consequently, they are stored and processed with one-dimensional
methods. For instance, Khodayari-Rostamabad et al. [5] analyzed various EEG records, with the goal of extracting signal
features (e.g., spectral coherence and mutual information,
among others), based on 30s overlapping epochs, and Prieto et
al. [9] used cosine modulated filter banks, in order to directly
decompose non-overlapping consecutive EEG time epochs into
a set of subbands, well adapted to their characteristic frequency
bands. In those cases, both consider the behavior of onedimensional EEG signals and process them in their original
form.
Recently, some researchers have used a different approach
for the biological signal encoding problem, by considering
the related records as images [10], [11], [12]. As a result,
one-dimensional arrays are rearranged into two-dimensional
matrices and then fed to image/video compressors, which are
in charge of exploiting intra and intersegment redundancies.
Besides, in order to increase arrangement correlation and
consequently encoder performance, preprocessing techniques
are usually employed [11]. Indeed, their main goal is to format
input signals and make them similar to natural images, in such
a way that image-compression tools are fully exploited.
The present paper devises a similar approach for the lossy
compression of EEG records and proposes a new automatic
segmentation procedure for creating their image representations: the percentage difference segmentation (PDS), which
aims to split input signals into proportionally similar segments,
with the potential to create homogeneous data regions. In
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addition, two video compressors are employed: the new high
efficiency video coding (HEVC) [13] and H.264 [14].
The rest of this paper is divided as follows. In Section
II, the adaptive segmentation algorithm is described, while
section III tackles the proposed coding system. Sections IV
and V describe the signals and evaluation metric used in the
present experiments, respectively. Section VI, in turn, presents
the performed simulations and discusses the results. Finally,
section VII details the associated conclusions.
II. T HE ADAPTIVE SEGMENTATION PROCEDURE
As already mentioned, EEG signals are commonly onedimensional. Indeed, they can even be acquired through several
channels [11], [1]; however, each one represents the variation
of some potentials or units, on a given skull region, over time.
This way, in order to encode such signals as two-dimensional
matrices, some kind of reshaping rule must be established,
which is usually done by splitting biological records into
segments and placing each one in the rows (or columns)
of a matrix, as shown in Fig. 1. Nonetheless, as segment
lengths usually influence the resulting inter and intrasegment
dependencies, this kind of procedure may compromise the
exploitation of signal correlations. In summary, the main goal
would be to keep similar signal samples near each other, in
such a way that redundancies in that area are more effectively
exploited.
Some biological signals, such as electrocardiograms, may
present known structures that serve as references (QRS complex) [7]; however, as electroencephalograms present a more
stochastic behavior, most methods in the literature just fix
the segment length or the arrangement dimensions and use
preprocessing techniques, usually segment reordering ones, for
improving data correlation [10], [15]. As a consequence, they
have the drawback of transmitting side information, due to the
new data arrangement, because decoders need to recover the
associated original structures.

Fig. 1.

An EEG signal rearranged into a two-dimensional matrix.

Therefore, one can say that the adaptation block is clearly
composed by two steps: data partitioning and segment rearrangement. Besides, it is worth noticing that the latter is
necessary, due to the loss of correlation between adjacent

segments, which is caused by the former, because it does not
usually take into account similarity or correlation measures.
As a consequence, if the developed segmentation procedure
is adaptively performed, the need for data rearrangement may
be significantly reduced. Indeed, the proposed segmentation
algorithm aims to find the best segment length, in order to
improve intra and intersegment correlations. This technique
is called percentage difference segmentation, whose goal is
to split the input signal based on the proportional similarity
among its adjacent resulting sample segments, that is, their
percentage difference (PD). For each pair of segments, the
PD is computed as

PD =

N
−1
X

(v[n] − vad [n])2

n=0

N
−1
X

,

(1)

2

v [n]

n=0

where v is the current segment, vad is the adjacent one, and
N is the segment length. After computing the percentage
difference values for all adjacent segments, for a given N , their
mean value is taken and stored. Then, the chosen length is the
one that presents the smallest average PD. The considered
segment lengths are N = 16n, with n = {2, 3, . . . , 64}.
Indeed, such a rule is closely related to image blocks used
in H.264 and HEVC and aim to improve the performance of
available image compression tools.
This way, as the partitioning is carried out in order to
maximize global correlation, a subsequent reordering step
may not be necessary, mainly because the gain achieved with
an already correlated-enhanced assembly does not normally
compensate the cost of the side information.
III. T HE PROPOSED COMPRESSION FRAMEWORK
The proposed methodology is composed by three steps:
signal splitting, segment rearrangement, and encoding, according to the block diagram shown in Fig. 2. First, the
input EEG record is split into segments with the same length,
according to the PDS procedure. Next, the resulting segments
are rearranged throughout the rows of a matrix: if the last
segment is incomplete, its last sample is used as padding value.
Finally, the new two-dimensional formatted data is then fed to
a two-dimensional encoder, which generates the compressed
bit stream. Given that the resulting segments are not reordered,
there is no need to transmit side information, except for the
signal length (maximum of 32 bits), which is embedded in the
encoded-bitstream’s file header. At the decoder, all presented
steps are simply executed in reverse order.
It is worth noticing that the signal splitting and also the
segment rearrangement blocks are independent on the final
encoder and can be developed separately. Indeed, they can be
embedded into image encoders or even provided as a separated
module, which only uses platform encoding infrastructures. As
a consequence, that has the potential to leverage decoders that
are already integrated into target platforms and result in faster
implementation and adoption.

504
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Fig. 2.

The block diagram of the proposed methodology.

defined as

IV. T EST SIGNALS
The performance of the proposed scheme was evaluated by
running tests with EEG records from the CHB-MIT Scalp EEG
database [16], which was collected at the Children’s Hospital
Boston. It was acquired from 22 pediatric subjects with
intractable seizures and contains signals with 23 derivations
(channels), which were sampled at a rate of 256 samples/s and
with 16-bit/sample. The related patients were monitored for
several days, with the goal of completely characterize seizures
and decide for a possible surgical treatment. One should note
that the use of an open access database, like the CHB-MIT
Scalp EEG, is an interesting approach, because it opens the
possibility of comparison with previous and future works, in
a reliable manner.
In order to directly compare the results of the present work
with the state-of-the-art ones provided by Prieto et al. [9],
mean values for the same dataset created by the latter, which
is composed by records selected from the CHB-MIT database
and also for the F4-C4 derivation alone (for every patient in
the dataset), of the same records, were taken. The mentioned
dataset was designed with two records from each of the five
chosen patients, amounting to 230 signals, whose details are
given in Table I. As one can notice, such records were captured
from subjects of different sex, with and without ictal attack,
and with variable recording time, which provides as much
signal variability as possible.
TABLE I
S ELECTED DATASET DESCRIPTION
Patient
chb01

Sex
F

chb04

M

chb07

F

chb10

M

chb23

F

Recording time (s)
3600
3600
14400
14400
14400
14400
7200
7200
7486
14400

Ictal
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes
yes
no

Record
chb01 02
chb01 15
chb04 02
chb04 08
chb07 02
chb07 12
chb10 02
chb10 12
chb23 06
chb23 10

v
u N −1
uX
u
(x[i] − x
b[i])2
u
u i=0
P RD = 100 × u
,
u N −1
u X 2
t
(x [i] − µ)

(2)

i=0

where x[i] is the original signal, x
b[i] is the reconstructed one, µ
is the baseline value of the analog-to-digital conversion used
for data acquisition, and N is the number of samples. The
variable µ is used only if the signal presents a DC level;
otherwise, it is considered zero.
As the reconstructed signal quality varies with the size of
the resulting compressed representation, P RD alone is not
normally enough. It is then complemented with the compression ratio (CR), which is defined as
CR =

Nbo
,
Nbc

(3)

where Nbo is the number of bits in the original signal and Nbc
is the number of bits in the compressed one.
P RD assess the reconstruction error, in terms of a percentage of signal energy, and is presented as a function of
CR. This metric is useful for testing relative performance of
different encoders; however, as each compression algorithm
changes the target signal in its own way, a subsequent specialist analysis is always advised, in order to check if the diagnosis
and movement information were preserved.

A. Simulation environment

V. P ERFORMANCE MEASURES
In order to evaluate the proposed compressor’s performance,
when dealing with biological signals, the percent root-meansquare difference (PRD) is widely adopted. The P RD is

The proposed framework was achieved by implementing the
adaptation step, which is composed by signal splitting (the
PDS procedure) and segment rearrangement, in C language.
That module was then integrated into HEVC and H.264
reference encoders, running on Linux.
The intra prediction modes of the mentioned video encoders
were used: the reference software modules for the HEVC
test model 9.1 (HM) [13] and the H.264 joint model (JM)
[14]. The HEVC encoder was used with rate-distortion optimized quantization (RDOQ) and deblocking filter enabled.
In addition, as HEVC HM 9.1 presently only supports 4:2:0
sampled input data, a simple padding is done for converting
from the 4:0:0 to the 4:2:0 format. The H.264/AVC JM used
the FRExt High 100 profile (that provides YUV 4:0:0 chroma
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sampling format), with samples represented with 14 bits. Ratedistortion (RD) optimization, deblocking filter and contextadaptive binary arithmetic coding were enabled, as well as
8 × 8 blocks for both the transform and the prediction steps.

11
chb01
chb04
chb07
chb10
chb23

10
9

VI. R ESULTS AND DISCUSSION
The proposed scheme was evaluated by running tests with
the EEG signals discussed in Section IV, in order to plot
P RD × CR curves. Figs. 3, 4, and 5 show the average
results for each patient in the adopted dataset, regarding H.264
and HEVC encoders, and the overall average results for both,
respectively. Fig. 5 also presents results for the state-of-the-art
method developed by Prieto et al. [9]. As one can notice, the
proposed scheme, with PDS allied to the HEVC encoder (PDS
+ HEVC), provided the best results. It is also easy to notice,
from Figs. 3 and 4, that the slopes of the resulting curves do
not tend to increase with higher CRs, which shows that the
proposed framework is capable of encoding EEG signals with
different features (seizure and nonseizure), in a consistent way.
Regarding F4-C4 channels, shown in Table II, PDS allied to
HEVC also outperformed Prieto et al. for the majority of the
records, but chb10 12.

PRD(%)

8
7
6
5
4
3

6

7

8

9
10
Compression Ratio

11

12

Fig. 4. Average results for each patient in the dataset created by Prieto et
al. [9], with HEVC.

11
HEVC+PDS
H.264+PDS
Prieto [9]

10

9
13

11

PRD(%)

chb01
chb04
chb07
chb10
chb23

12

PRD(%)

10

8

7

6

9
5
8
4

7

6

7

8

9
10
Compression Ratio

11

12

6

Fig. 5.

5
4

6

7

8

9
10
Compression Ratio

11

Average results for the whole dataset created by Prieto et al. [9].

12

Fig. 3. Average results for each patient in the dataset created by Prieto et
al. [9], with H.264.

Results for the H.264 encoder were not so successful in
average, as can be seen from Fig. 5 and Table II, but still
outperformed Prieto and HEVC for some F4-C4 channels and
may be regarded as competitive. The superiority of HEVC
was already expected, as its intra prediction mode is more
advanced, containing 35 spatial prediction modes (H.264 contains only 9) and block sizes varying from 4 × 4 to 64 × 64
(H.264 ranges from 4 × 4 to 16 × 16, with some restrictions)
[17]. Indeed, HEVC is a more advanced and flexible encoding
algorithm and has the potential to adapt to data with a more
specific behavior.
Differently from the proposed approach, which employs the
intra prediction mode of video encoders and is consequently
based on integer transforms [17], [18], the method presented

by Prieto et al. makes use of modulated filter banks, for
decomposing the EEG signal into a set of subbands, and a
thresholding-based method, for quantizing samples.
Another interesting method was proposed by Higgins et
al. [19], which employs the set partitioning in hierarchical
trees (SPIHT) algorithm. Although the EEG database used by
Higgins et al. is no more available [20], a fair comparison is
still possible, given that they used a mixture of seizure and
nonseizure data, like the dataset processed by the proposed
method [9]. In that case, for a P RD of 7%, which is considered the allowed loss for clinical evaluation of reconstructed
EEG signals [19], a CR of 5 is achievable. Comparing with
the proposed methodology, it can be seen, from Fig. 5, that
the same P RD can be obtained with a CR higher than 9.0,
when the HEVC variation is used.
One important consequence of the results presented here
is that the development a new encoding algorithm for EEG
signals one can avoided, since it is possible to adapt existing
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TABLE II
P RD(%) FOR THE F4-C4

Signal
chb01
chb01
chb04
chb04
chb07
chb07
chb10
chb10
chb23
chb23

02
15
02
08
02
12
02
12
06
10

CHANNEL OF THE CHOSEN

Prieto et al.
[9]
CR
P RD
(%)
8.78
6.01
17.11
5.41
6.43
6.72
6.59
6.61
4.67
6.89
7.80
6.47
15.30
5.50
18.19
5.45
6.65
6.20
5.99
6.17

HEVC+PDS
(Proposed)
CR
P RD
(%)
9.19
5.76
17.57
4.97
6.84
5.48
6.82
4.20
4.51
3.69
8.05
6.29
15.35
5.21
17.98
5.44
6.68
5.12
6.20
3.71

EEG

RECORDS .

H.264+PDS
(Proposed)
CR
P RD
(%)
9.19
7.74
16.89
8.10
6.80
5.35
6.80
4.49
4.72
3.69
8.20
7.58
15.10
7.76
17.72
8.68
6.43
5.39
6.23
4.22

video coders and still create high-performance compression
frameworks, given that a suitable preprocessing step (signal
segmentation together with segment rearrangement) is performed. Besides, as the video encoders tested here are widely
available in a variety of devices (even mobile ones) and also as
portable software modules, the deployment of such a framework is facilitated, since it would be necessary only to develop
the adaptation module and interface it with existing encoders.
As a result, these advantages might trigger wide adoption of
the proposed framework, both by the medical community and
patients, and even speed-up its implementation.
VII. C ONCLUSIONS
A new segmentation procedure was presented, which is
named as the percentage difference segmentation and can be
directly employed on the compression of electroencephalographic records with two-dimensional encoders. It was incorporated into existing off-the-shelf video compressors, leading
to an enhancement in the quality of reconstructed signals.
In the simulations carried out for validating the proposed
methodology, the obtained results outperformed state-of-theart compression methods present in the literature, with a
maximum P RD of 7% at a CR higher than 9.0, when the
HEVC encoder is employed, which is suitable for EEG clinical
evaluation. Given the use of commercial video encoders and
the good performance, it constitutes an interesting and viable
solution for electroencephalogram compression, which can be
even embedded into consumer electronics devices. Besides,
the results shown here also indicate that it is worthwhile
to pursuit techniques that adapt EEG signals to existing
compressors, because such approaches have the potential to
provide improvements in compression performance and reduce
deployment costs of EEG compression schemes.
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Algoritmo de Otimização por Colônia de Formigas
aplicado em Imagens de Tomografia
Computadorizada para Detecção de AVC
Hemorrágico
Cecı́lia Burle, Walisson Soares e Danilo Regis

Resumo— Este artigo apresenta a utilização do algoritmo de
otimização por colônia de formigas (ACO - Ant Colony Optimization) para detecção de acidente vascular cerebral hemorrágico
(AVCh) em imagens de tomografia computadorizada (TC) de
cérebro. Foram utilizados o ACO, e as classes do algoritmo kmeans para a segmentação das áreas hemorrágicas das imagens,
com o objetivo de realizar essa detecção com o menor tempo de
processamento possı́vel. Assim, criando uma ferramenta computacional (CAD - Computer-Aided Detection/Diagnostic) viável para
auxiliar profissionais da saúde na detecção do AVCh, sobretudo
em serviços de saúde não especializados em radiologia. Foram
obtidos ótimos resultados, como um tempo de processamento de
1 minuto e 15 segundos para o conjunto de 22 imagens de um
paciente, uma sensibilidade, especificidade e acurácia de 100%
por paciente para a base de dados utilizada.
Palavras-Chave— AVCh, ACO, Tomografia Computadorizada,
Processamento de Imagem.
Abstract— This paper presents an use of Ant Colony Optimization (ACO) algorithm for detection of hemorrhagic stroke (CVA)
in computed tomography (CT) brain images. ACO and classes of
the algorithm k-means were used to segment hemorrhagic area
of the images, and this detection was performed with minimal
processing time. Thus, was possible to create a computational tool
(CAD - Computer-Aided Detection / Diagnostic) to assist health
professionals in the detection of HCV, especially in health services
that are not specialized in radiology. Great results were obtained,
such as a processing time of 1 minute and 15 seconds for the
set of 22 patient images, a sensitivity, specificity and accuracy of
100 % per patient for the database used.
Keywords— Hemorrhagic Stroke, ACO, Computed Tomography, Image processing.

I. I NTRODUÇ ÃO
O acidente vascular cerebral (AVC) ou doença cerebrovascular é um dos principais causadores de mortalidade, de
incapacidade funcional, e uma das causas mais comuns de
disfunção neurológica da população adulta no mundo [1].
Em paı́ses em desenvolvimento e dentro das classes sociais
mais baixas, essa tendência de aumento geral dos afetados pelo
AVC é ainda mais alta [2]. No Brasil, o AVC é a principal
causa de morte, possuindo taxa de ocorrência bem maior do
que em outros paı́ses da América do Sul [3], [4].
O AVC afeta os vasos sanguı́neos que irrigam o território
cerebral. Devido à falta de oxigenação, as células nervosas da
Cecı́lia Burle, Walisson Soares e Danilo Regis Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia, João Pessoa-PB, Brasil, E-mails: burlececilia@gmail.com, walissonsilva10@gmail.com, danilo.regis@ifpb.edu.br

área do cérebro afetada não são capazes de desempenhar suas
funções básicas, podendo até chegar a morte. O AVC pode ser
classificado em dois tipos: hemorrágico (AVCh), decorrente
da ruptura de vasos sanguı́neos que causa um extravasamento
de sangue para o cérebro; e isquêmico (AVCi), decorrente da
insuficiência de suprimento sanguı́neo cerebral, podendo ser
temporário ou permanente [5].
O AVCh é um tipo de hemorragia intracranial aguda (AIH,
acute intracranial hemorrhage), essa AIH é um sangramento
recente dentro do crânio (Chan, 2007). O AVCh ocorre como
resultado de um sangramento de uma artéria diretamente dentro da substância cerebral, e representam de 10 a 35% de todos
os casos de AVC, dependendo da população estudada [6].
O diagnóstico diferencial entre AVCi e AVCh deve ser feito
anteriormente ao tratamento adequado, posto que cada um
deles demanda condutas diferentes. Assim, medidas indicadas
para o AVCi se aplicadas equivocadamente em um paciente
com AVCh podem ter consequências desastrosas, agravando
o seu sangramento [7]. Infelizmente, a diferenciação clı́nica
entre o AVCh e AVCi dificilmente pode ser feita, pois suas
manifestações são muito semelhantes, sendo necessária a
utilização de exames de imagem [8].
A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância
magnética (RM) são as duas modalidades que são utilizadas
regularmente para visualização cerebral [9]. Em relação à RM,
a TC é mais acessı́vel, mais comum, de menor custo e mais
rápida. A TC sem utilização de contraste é comumente o
primeiro exame radiológico a ser feito em uma pessoa com
suspeita de AVC [9].
O AVCh é representado na TC como uma hiperdensidade
(branco) dentro dos tecidos cerebrais sadios, e a sua detecção
é uma das primeiras tarefas na interpretação de TC de cérebro
em pacientes que sofrem de distúrbios neurológicos agudos
ou de lesões na cabeça. E se a hemorragia for descartada,
conclui-se que se trata de um caso de AVCi e, dessa forma,
é realizado o tratamento. Apesar de normalmente haver um
rápida detecção da hemorragia, a interpretação pode ser difı́cil
quando a lesão é pequena ou o profissional da saúde que
observa o exame é inexperiente, pois existem outras patologias
e outras estruturas cerebrais que se apresentam de forma
semelhante, hiperdensa, na TC [10].
As ferramentas CAD (Computer-aided detection/diagnosis,
Diagnóstico/detecção Assistido por Computador) foram e
estão sendo desenvolvidas visando auxiliar o médico, pres-
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tando um suporte necessário à decisão médica, bem como
na detecção e interpretação de doenças de vários órgãos.Uma
detecção automática por um CAD da região hiperdensa pode
reduzir o tempo de delineação, remover a variabilidade na
detecção em relação ao operador [11].
Como existem muitos serviços de saúde no interior do
Brasil que não possuem especialistas em radiologia, essa
identificação automática e rápida das áreas de hemorragia
poderia auxiliar os profissionais de saúde a fazer o diagnóstico
e intervirem com um tratamento adequado mais rapidamente,
melhorando o prognóstico dos pacientes [12].
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento dos
algoritmos bioinspirados em processamento de imagens, o
algoritmo de otimização de colônia de formigas (Ant Colony
Optimization, ACO) vem sendo utilizado para melhorar os
resultados de segmentação de imagens [13]. O ACO é essencialmente um sistema de inteligência sofisticado que possui
uma alta robustez, uma excelente distribuição computacional
e é facilmente combinado com outros métodos [14].
Na literatura existem outros trabalhos que objetivam a
detecção de áreas de AVCh utilizando outras técnicas de
processamento de imagem, como a limiarização [15], como a
utilização de comparações entre imagens normalizadas [11],
e também como a utilização de crescimento de regiões e
comparações entre os dois hemisférios cerebrais [16], entre
outras.
Este trabalho tem como objetivo a implementação de um
algoritmo para realizar a detecção de AVCh em imagens
de tomografia computadorizada utilizando o algoritmo de
otimização por colônia de formigas, auxiliando, dessa forma,
o profissional da saúde a chegar em um diagnóstico e em uma
proposta de intervenção de forma mais rápida.
II. A LGORITMO ACO DE S EGMENTAÇ ÃO DE I MAGENS
O algoritmo ACO é um método heurı́stico para solução de
problemas por meio de grafos. Uma grande quantidade de
formigas começam a se movimentar no espaço de solução
do problema e cada uma delas individualmente realiza uma
pequena ação para a solução, adicionando componentes de
solução a soluções parciais até elas alcançarem uma solução
completa. A seleção das componentes por uma formiga depende da quantidade de feromônio na trilha e também da
função heurı́stica. Para a resolução do problema, a formiga
b utiliza uma regra de seleção probabilı́stica para escolher a
trilha [17].
Essa probabilidade da b-ésima formiga se movimentar de i
para j pode ser calculada por:
(τij )α (ηij )β
, se j ∈ Fib ,
Pijb = X
α
β
(τij ) (ηij )

(1)

i∈Nib

na qual, τij é a quantidade de feromônio depositado no arco,
caminho entre os nós i e j, e, ainda, que Fib são os nós
vizinhos da formiga b no nó i. Essa vizinhança possui alguns
nós que ainda não foram visitados pela formiga b. Assim,
utilizando uma técnica de lista dos nós já visitados chamado
Tabu, consegue-se prevenir que uma formiga visite duas vezes

o mesmo nó. As constantes α e β controlam a influência do feromônio e da função heurı́stica, respectivamente. Finalmente,
ηij é a informação heurı́stica da passagem do nó i para o j.
A informação heurı́stica é a medida do custo de se estender a
atual solução parcial.
Uma vez que a solução é construı́da, ela é avaliada e a
quantidade de feromônio depositado é relativo a qualidade
dessa solução. A deposição de feromônio nos arcos previamente visitados é dada por:
novo
atual
τij
= τij
+

m
X

b
∆τij
,

(2)

b=1
b
é a quantidade de feromônio que a formiga
em que, ∆τij
b depositará no arco que vai de i para j, m é o número
total de formigas. Essa quantidade de feromônio adicionada
é calculada por:
 1
, se o arco está no caminho da formiga b
b
Cb
, (3)
∆τij
=
0,
caso contrário

na qual, C b é o custo total do caminho dessa solução. Todos
os arcos do mesmo caminho devem possuir o mesmo valor
de custo, e a evaporação do feromônio também é aplicada em
todos os arcos seguindo a equação 4, em que p é um parâmetro
a ser definido.
τij = (1 − p)τij ,

0<p≤1

(4)

O método de segmentação de imagens utilizando ACO possui duas fases principais, a primeira parte envolve a criação da
matriz de feromônio, e a segunda envolve a análise dessa matriz. A situação de uma formiga individual pode ser expressa
pela posição (r) e a sua orientação (θ) [18]. A probabilidade
de movimento da formiga para outro pixel em sua vizinhança,
depende da intensidade de feromônio nesse pixel e também
da tendência de mudar a sua atual direção w(∆θ). O termo
w(∆θ), na realidade, expressa que a probabilidade de haver
uma mudança brusca na direção do movimento da formiga é
bem menor que uma pequena mudança [19].
Considerando o efeito da capacidade sensorial, a quantidade
da distribuição de feromônio pode ser calculada por [20]:

β
τ
ρ(τ ) = 1 +
,
(5)
1 + δτ
na qual, τ é a intensidade de feromônio naquele pixel, β
expressa a tendência da formiga seguir o feromônio (valores
altos representam que o movimento da formiga é mais baseado
na intensidade de feromônio, e valores pequenos representam
um movimento aleatório), e 1/δ é a capacidade sensorial, que
expressa a capacidade de cada formiga detectar o feromônio
diminui ligeiramente em altas concentrações. Sendo assim, a
probabilidade do movimento de uma formiga b de um nó l
para i é calculada por:
ρN (τi ) × w(∆θi ) × [ηi ]α
,
Plib = X
ρN (τj ) × w(∆θj ) × [ηj ]α

(6)

j/l

em que j/l representa todos os nós j ao redor da vizinhança
do nó l. Para que haja um equilı́brio entre o efeito de w(∆θ)
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e ρ(τ ) no cálculo da probabilidade de movimento, ρ(τ ) é
normalizado pela equação 7.


ρ(τ )
× 20
(7)
ρN (τ ) =
maxi/l (ρi (τ ))
A função heurı́stica utilizada é apresentada por:
1
,
(8)
di + 
em que  é uma constante de valor pequeno e di é valor
absoluto da diferença entre o valor do i-ésimo pixel e a média
do valor dos pixels presentes no caminho atual.
A inicialização das formigas é realizada em cada pixel da
imagem. E a seleção do pixel ocorre por meio de um processo
aleatório. A cada iteração do algoritmo, cada formiga se move
em direção a um pixel vizinho até que seja atingido o número
máximo de iterações. Cada formiga pode se mover em direção
a um dos seus oito pixels adjacentes. Dentre estes pixels, o que
apresentar o maior valor de P vai ser escolhido.
Cada vez que uma formiga se dirige ao pixel seguinte, o
custo do caminho vai sendo calculado e o feromônio do pixel
vai sendo atualizado usando esse custo. Tendo em vista que o
objetivo desse algoritmo é separar diferentes regiões baseandose em sua escala de cinza, o custo do caminho da formiga b é
a média do valor dos pixels por onde a formiga passou (µbg ).
Essas mudanças são aplicadas usando a equação 9.
ηi =

τinovo = ωτiatual + δτib

(9)

Em que δτib é o feromônio adicionado ao pixel atual, o
qual é calculado pela equação 10. Na equação 9, o coeficiente
ω é usado para evaporar o feromônio ao longo das iterações
(evaporação local) e o seu valor está compreendido entre zero
e um [21].
1
(10)
δib =
A + Bµbg

de 20 imagens, com o espaçamento de 8mm entre os cortes
axiais da cabeça.
Essas imagens obtidas são provenientes da base de dados de
um serviço privado ambulatorial de diagnóstico por imagem
do interior do estado, de exames de rotina, e foram realizados
em aparelho GE Hi-speed (General Eletrics, Patos-Paraı́ba),
helicoidal simples, sem o uso de contraste endovenoso. Esses
exames foram colhidos de forma aleatória e consecutiva. As
imagens utilizadas neste trabalho, só foram obtidas após a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraı́ba (IFPB), cujo
número de registro é: 1.293.095.
O padrão-ouro utilizado é composto pelo laudo completo de
cada um dos pacientes da base de dados obtida e ainda pelas
imagens marcadas de todas as lesões indicativas de AVCh.
Assim, as imagens que foram detectadas pelos algoritmos
que possuı́am a patologia foram analisadas pixel a pixel, a
fim de definir se aquela área detectada realmente correspondia
ao AVCh. O desempenho do algoritmo também foi verificado
analisando os resultados do algoritmo por paciente e por
cortes. Verificando a correlação caso a caso do laudo e com a
imagem de resultado do algoritmo proposto.
B. Metodologia
O fluxograma do algoritmo de detecção de AVCh utilizando
o ACO está ilustrado na Figura 1. O processamento é iniciado
com a aquisição das imagens, seguido pela exclusão da parte
óssea e externa ao corpo, para que as formigas só utilizem
as informações dos pixels que representam realmente o tecido
cerebral onde estaria localizada a hemorragia.
Fig. 1: Fluxograma do algoritmo de detecção do AVCh utilizando o algoritmo ACO proposto.

Sendo A e B os parâmetros da equação 10. Em cada
iteração, depois de todas as formigas completarem os seus
caminhos, a matriz de feromônio vai ser atualizada aplicando
a evaporação apresentada pela equação 4.
III. M ATERIAIS E M ÉTODOS
A. Base de Dados
A base de dados utilizada neste trabalho é composta por
imagens de TC de cabeça de 307 pacientes. Desses 307,
foram selecionados 35 pacientes, pois a maior parte deles
eram normais ou com doenças crônicas. Essa base de dados
foi disponibilizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em
Imaginologia (NEPI) da Universidade Federal da Paraı́ba
(UFPB).
Dos 35 exames dos pacientes 7 deles apresentam-se dentro
da normalidade, 3, com AVCh, 10, com AVCi, 1, com hemorragia subaracnoidea, e 14, com outras patologias, como perda
volumétrica, leucoaraiose, tumor, aneurisma, calcificações, entre outras. Todas as imagens seguem o padrão DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) de imagens
médicas possuem dimensões de 512 × 512 pixels originalmente. E cada exames de TC de cada paciente possui cerca

Fonte: Elaborada pelo autora.

A exclusão dos elementos externos é iniciada com uma
limiarização, utilizando método de Otsu, aplicada na imagem
original. Essa limiarização é seguida da aplicação do operador
de Sobel para detecção de bordas. Após a utilização de Otsu
e da detecção de bordas, uma imagem que contém apenas os
contornos internos e externos à estrutura óssea do crânio é
obtida.
A região contida no interior do contorno interno é preenchida com o valor 1 (ou 255), branco, a partir do ponto central,
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e o contorno externo é excluı́do com a aplicação da erosão,
que é um operador morfológico que reduz elementos de uma
imagem. A segmentação da parte interna ao osso craniano,
que corresponde apenas aos tecidos cerebrais, é realizada pela
multiplicação entre a imagem que possui o contorno interno
preenchido e a imagem original da TC.
Após essa etapa as formigas começam a realizar seu processamento de acordo com o algoritmo descrito anteriormente,
e de acordo com a função de atualização de feromônio
(Seção II); mais feromônio é depositado quanto menor for
a intensidade de tons de cinza dos pixels presentes na trilha
dessa formiga.
Ao final do processamento do ACO, os locais em que
haverá maior deposição de feromônio serão as áreas de menor
valor de atenuação dentro dos tecidos cerebrais. Essa área dos
menores valores de atenuação são os ventrı́culos cerebrais,
em compensação as áreas em que há a menor deposição de
feromônio serão as áreas mais hiperdensas, sendo candidatas
a área de hemorragia.
Dessa forma, ao final do processamento do ACO na imagem
de TC é gerada uma matriz de feromônio e é utilizado o kmeans para que os pixels dessa imagem sejam separados em 4
classes, que representariam a substância branca, a substância
cinzenta, o ventrı́culo e a possı́vel área de AVCh a ser
analisada.
Como o objetivo desse algoritmo é a detecção de áreas
de hemorragia, então a classe que possuı́a o menor valor
de centro, ou seja, os menores valores de deposição de
feromônio, por possuı́rem os valores de densidade mais altos,
era analisada. Assim, se os pixels da imagem original que
se encontram na mesma posição em que os pixels da classe
de menor centro e possuem uma densidade entre 54 e 72,
semelhante ao sangue agudo (hemorragia), essa classe é a
colorida em vermelho e determinada como área de provável
de hemorragia do AVC.
IV. R ESULTADOS
As imagens mostradas na Figura 2a e 2b foram obtidas após
o processamento de todas as imagens da base de dados com
o método do ACO. Nelas é possı́vel observar que existem
áreas assinaladas em vermelho, que representam as áreas de
hemorragia detectadas pelo algoritmo.
Fig. 2: Imagem final do algoritmo de detecção de AVCh
utilizando ACO.
(a) Paciente 1

(b) Paciente 3

Na Tabela I está apresentada a análise estatı́stica dos resultados obtidos pelo algoritmo de detecção de AVCh utilizando
ACO por paciente. Da mesma forma, nas Tabelas II e III são
apresentadas as análises estatı́sticas, por corte e por pixel, dos
resultados do algoritmo.
TABELA I: Análise estatı́stica por paciente dos resultados
para o algoritmo de detecção de AVCh utilizando ACO.
Sens (%)
100%

Esp (%)
100%

Ac (%)
100%

TABELA II: Análise estatı́stica por corte dos resultados para
o algoritmo de detecção de AVCh utilizando ACO.
Sens (%)
51,85%

Esp (%)
100%

Ac (%)
99,99%

TABELA III: Análise estatı́stica por pixel dos resultados para
o algoritmo de detecção de AVCh utilizando ACO.
Sens (%)
34,94%

Esp (%)
99,99%

Ac (%)
99,97%

O algoritmo apresenta valores de sensibilidade para as
análises por cortes ou pixel a pixel de 51% e 34%, respectivamente, porém apresentam uma melhora de 23% em relação ao
algoritmo que realiza a detecção utilizando limiarização [15].
E a sensibilidade na análise por paciente e a acurácia e
especificidade obtidas foram todas acima 99%.
O tempo de processamento obtido para o processamento do
conjunto das 22 imagens de cada paciente foi de 1 minuto e 15
segundos, em um desktop com memória RAM de 8 Gigabytes
(GB) e um processador AMD Phenom II X4. O tempo
obtido foi superior aos 8 segundos obtidos no processamento
utilizando limiarização [15], e os outros trabalhos da literatura
não possuem um parâmetro de tempo de processamento.
Esse algoritmo apresenta uma sensibilidade de 51,85%
para análise dos resultados por corte e cerca de 35% para
a a análise por pixel, valores baixos, porém superiores ao
algoritmo utilizando limiarização apresentando uma melhora
de aproximadamente 23% na detecção por pixels e de 7% na
detecção por cortes [15].
Porém os valores de especificidade e acurácia para todas as
análises foram superiores a 99%, o que representa um bom
resultado quando comparados a outros trabalhos de detecção
de AVCh como o de Gillebert et al. [11] que apresenta uma
acurácia entre a área delimitada manual e automaticamente
variando de 52 a 89%.
No trabalho de Gan et al. [16] é apresentado um grau
de coincidência da área de 86,4%, porém o algoritmo desenvolvido apresenta resultados para a sensibilidade menores
por pixels de, aproximadamente, 35%. Por outro aspecto, no
trabalho de Gan et al. [16] foram utilizados no processamento
apenas as imagens de 8 pacientes que sofreram AVCh, não foi
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processada nenhuma imagem normal, nem com outros tipos
de patologias.
Como esse trabalho utiliza a técnica de segmentação utilizando ACO de forma inovadora para a detecção de AVCh
não existem outras literaturas muito semelhantes que realizem
esse tipo de aplicação. Porém no trabalho de Soleimani &
Vincheh [19] a segmentação de imagens utilizando ACO é
utilizada para realizar a segmentação de tumores em imagens
de RM, nesse trabalho não há resultados estatı́sticos, como a
sensibilidade e a especificidade. Entretanto, um dos resultados
obtidos descritos foi o do tempo de processamento entre 2 a
5 minutos para uma imagem. Dessa forma, os tempos de processamento total para 22 imagens no algoritmo implementado
não superou 1 minuto e 15 segundos.
V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho foi possı́vel detectar as áreas de hemorragia
causadas por AVCh utilizando-se um processamento novo,
utilizando a segmentação de imagens baseada no algoritmo de
otimização por colônias de formigas, obtendo-se uma acurácia
e uma sensibilidade de 100% na análise por paciente.
Como uma das motivações é a utilização desse algoritmo
em serviços de saúde distantes dos grandes centros e não
especializados em radiologia, então a detecção do paciente que
possui a patologia seria a taxa estatı́stica mais relevante nesse
caso, pois o algoritmo seria utilizado para chamar atenção
da pessoa que está atendendo para o paciente que pode está
com uma hemorragia e ser encaminhado para um centro de
referência o mais rápido possı́vel. Dessa forma, as taxas das
análises estatı́sticas volumétricas da lesão (por cortes) e da área
em si acometida pela patologia (por pixel) seriam de menor
interesse para esse objetivo.
Obteve-se o processamento do conjunto de 22 imagens de
TC de cada paciente em 1 minuto e 15 segundos. Sendo assim,
o algoritmo implementado obteve um ótimo resultado para a
base de dados utilizada não produzindo nenhum erro na análise
por paciente e o processamento foi realizado em um curto
intervalo de tempo, em relação ao tempo total de realização
do exame de TC de crânio que é em média de 15 a 30 minutos.
Dessa forma, esse algoritmo pode ser embarcado e usado
em serviços de saúde não especializados em radiologia para
auxiliar o diagnóstico dessa patologia, a fim de acelerar esse
diagnóstico, tornando possı́vel uma intervenção terapêutica
mais rápida, melhorando assim o prognóstico dos pacientes
acometidos. É necessário ainda a realização de testes utilizando outras bases de dados, para validar de forma concreta
o algoritmo desenvolvido. E ainda é preciso uma melhor
identificação da área acometida pela hemorragia, melhorando
a taxa de acerto por cortes e por pixel, utilizando outras abordagens de processamento como o aprendizado de máquina,
entre outros.
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Identificação de Taquicardia Ventricular por meio
da Reconstrução do Espaço de Fases
Cecı́lia de Moura Costa, Ittalo dos Santos Silva, Renato de Aguiar Hortegal e Carlos Danilo Miranda Regis

Resumo— A análise de sistemas de dinâmica linear tem
despertado interesse nos últimos anos, visto que, permite a
obtenção de informações não observáveis anteriormente, como
por exemplo a reconstrução do espaço de fases. O sinal de
eletrocardiograma representa uma série temporal, cujo comportamento descreve uma trajetória no espaço de fases. A análise
dessa trajetória aplicando o método da contagem de caixas
possibilita a identificação de taquicardia ventricular em sinais de
eletrocardiograma. No algoritmo desenvolvido, parâmetros como
tempo de atraso, tamanho de bloco e limiares foram variados
afim de buscar o melhor desempenho ao analisar sinais do MITBIH Arrhythmia Database e do Creighton University Ventricular
Tachyarrhythmia Database. Para o primeiro banco, o melhor
desempenho apresentou sensibilidade e especificidade de 75% e
52,94%, respectivamente para um atraso de 0,5 s e tamanho de
bloco 40 × 40. No segundo banco esses valores foram de 71,42%
e 100% para o mesmo atraso, mas tamanho de bloco 5 × 5.
Palavras-Chave— Espaço de Fases, Eletrocardiograma, Processamento Digital de Sinais, Taquicardia Ventricular.
Abstract— The analysis of linear dynamical systems has attracted interest in recent years, since it allows the obtaining
of unobservable information from these systems, through tools
such as phase space reconstruction. The electrocardiogram signal
represents a time series, a behavior describes a trajectory in
the phase space. The analysis of this trajectory using the box
counting method allows the identification of ventricular tachycardia in electrocardiogram signals. In the developed algorithm,
parameters such as delay time, block size and thresholds were
varied to look for the best performance in the analysis of the MITBIH arrhythmia database and the Ventricular Tachyarrhythmia
Database of Creighton University. For the first bank, the best
performance showed sensitivity and specificity of 75% and
52,94%, respectively for a delay of 0,5 s and block size 40 × 40.
In the second bank these values were 71,42% and 100% for the
same delay, but block size 5 × 5.
Keywords— Phase Space, Electrocardiogram, Digital Signal
Processing, Ventricular tachycardia.

I. I NTRODUÇ ÃO
No decorrer do desenvolvimento da ciência foi introduzido
a ideia de modelar matematicamente sistemas naturais, por
meio do desenvolvimento das equações diferenciais, de modo
a tornar possı́vel fazer previsões sobre o comportamento desses
sistemas. Embora muitos sistemas, naturais ou não, possam
ser descritos por leis determinı́sticas, esse sistemas podem ser
não-lineares, em que a imprevisão causada não vem da falta
de determinismo, mas porque a complexidade da dinâmica
Cecı́lia de Moura Costa, Ittalo dos Santos Silva, Renato de Aguiar Hortegal
e Carlos Danilo Miranda Regis¸ Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia, João Pessoa-PB, Brasil, E-mails: ceciliamcost@gmail.com, ittalosantoss@gmail.com, eletrocardio2009@gmail.com, danilo.regis@ifpb.edu.br.
Aluna de pós-graduação em Engenharia Elétrica, Estudante de Engenharia
Elétrica, Médico Cardiologista e Doutor em Engenharia Elétrica.

requer uma precisão que é impossı́vel de calcular. Há ainda,
aqueles sistemas não lineares, estocásticos, que apresentam um
comportamento dinâmico caótico, caracterizado pela imprevisibilidade e extrema sensibilidade às condições iniciais e aos
parâmetros do sistema [1].
Esses sistemas caóticos, ou sistemas dinâmicos, são constantemente observados na natureza, em problemas que envolvem desde dinâmica populacional, à situações de arritmia
cardı́aca e modelos de turbulência. Baseado na teoria do caos,
um sistema dinâmico não-linear é um sistema não determinı́stico, em que as implicações de suas variáveis, individualmente, são aleatórias e não previsı́veis. Esses sistemas evoluem
no domı́nio do tempo com um comportamento desequilibrado
e aperiódico, no qual o seu estado futuro é extremamente dependente de seu estado atual, e pode ser mudado radicalmente
a partir de pequenas mudanças no presente [1].
Trabalhos como os de [2] e [3] mostram que a reconstrução
do espaço de fases é uma ferramenta interessante na análise
de cardiopatias como a taquicardia ventricular e a fibrilação
ventricular. Eles observaram que para essas cardiopatias,
trajetórias diferentes eram desenhadas no espaço de fases
reconstruı́do e que por meio de caracterı́sticas extraı́das desse
espaço é possı́vel identificar cada uma delas. Esse método
permite a distinção desses sinais cujos comportamentos são
semelhantes no domı́nio do tempo, embora a TV possa assumir
comportamentos distintos conforme o tipo, monomórfica ou
polimórfica.
O sinal de eletrocardiograma (ECG), em condições normais, possui periodicidade e comportamento semelhante ao de
sistemas de dinâmica linear, contudo quando acometido por
distúrbios, como a taquicardia ventricular, esse sinal tornase completamente caótico. A taquicardia ventricular é uma
arritmia maligna caracterizada pela aceleração dos batimentos
cardı́acos originada nos ventrı́culos e cujo ritmo ventricular
possui pelo menos três batimentos sucessivos, morfologia
do complexo QRS uniforme (monomórfica) ou variada (polimórfica) e frequência superior a 100 batimentos por minuto [4].
Quando essa aceleração é muito grande, isso sugere que
a arritmia pode ser rápida demais para o corpo aguentar
colocando o indivı́duo em risco de morte. Trata-se de uma
condição clı́nica crı́tica, que necessita de pronto reconhecimento e que pode levar o indivı́duo à instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico e parada cardiorespiratória em
curto perı́odo de tempo [5].
Sendo assim, este trabalho se concentrou em identificar, por
meio da reconstrução do espaço de fases a taquicardia ventricular utilizando um método simples de análise da caoticidade
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das trajetórias descritas, o método da contagem de caixas, sem
o uso de inteligência computacional.
II. E LETROCARDIOGRAMA
Por meio de um aparelho denominado eletrocardiógrafo,
o exame de ECG mede pequenas intensidades de corrente
elétrica, a partir de eletrodos dispostos em determinados
pontos do corpo humano.O sinal de ECG é composto por
ondas bem definidas denominadas de onda P, complexo QRS
e onda T. A Figura 1 apresenta a onda de ECG caracterı́stica
e seus segmentos, na qual a onda P marca o inı́cio do ciclo
cardı́aco, seguido pelo segmento PR que indica o tempo em
que o estı́mulo elétrico leva para alcançar os ventrı́culos.

Fig. 2.

Triângulo de Willem Einthoven [6].

As derivações denominadas de V1, V2, V3, V4, V5 e V6
são apresentadas na Figura 3, em que pode-se observar a
disposição dos eletrodos. O eletrodo positivo é posicionado
no tórax e o negativo move-se do lado direito para o esquerdo
caracterizando as derivações de V1 a V6 [8].

Fig. 1.

Onda de ECG caracterı́stica [6].

O complexo QRS está diretamente atrelado à ativação
ventricular seguido pelo segmento ST que representa o tempo
que o estı́mulo leva para repolarizar os ventrı́culos. Por fim,
a onda T representa a repolarização ventricular. Qualquer
anormalidade no complexo cardı́aco será representada por
alterações nessas ondas [7].
O traçado eletrocardiográfico é disposto em diferentes
configurações dos sinais provenientes de eletrodos instalados
no tórax, braços e pernas de forma a permitir uma avaliação
atividade elétrica coração por planos. Tais derivações podem
ser classificadas em precordiais e periféricas.As derivações
periféricas utilizam como referência os membros: braços e
pernas. Essas derivações podem ser vista como os lados de
um triângulo equilátero, como apresentado na Figura 2 na qual
DI, DII e DIII representam as derivações padrões determinadas
por Willem Einthoven.
Por convenção, foi estabelecido que o primeiro eletrodo
(positivo) da derivação DI é colocado no ombro esquerdo e
o segundo eletrodo (negativo) no ombro direito. Na derivação
DII, o eletrodo positivo é colocado na perna esquerda e o
negativo no ombro direito. Já na derivação DIII, o positivo
está na perna esquerda e o negativo no ombro esquerdo [8].
Nas derivações precordiais registra-se, isoladamente, o potencial elétrico de uma região ou de um ponto. As derivações
unipolares aumentadas aVR, aVL e aVF são caracterizadas
pela colocação convencional dos eletrodos positivos em ombro
direito, esquerdo e perna esquerda, respectivamente.

Fig. 3.

Disposição dos eletrodos nas derivações V1-V6 [6].

Como uma maneira de observar o comportamento do
estı́mulo elétrico no espaço tridimensional, são acrescentadas mais três derivações: X, Y e Z, também chamadas de
derivações ortogonais. Estes sinais representam a evolução
temporal das atividades elétricas cardı́acas. Essas derivações
combinadas dois a dois dão origem a três planos ortogonais
nos quais, serão projetadas as curvas espaciais que representam
os fenômenos elétricos do coração gerando o vetor eletrocardiograma espacial (X e Z = plano horizontal, X e Y = plano
frontal, Y e Z = plano sagital), conforme mostra a Figura 4,
na qual estão representados os planos horizontal e frontal [9].
III. R ECONSTRUÇ ÃO DO E SPAÇO DE FASES
O espaço de fases de um sistema dinâmico é definido como
o espaço no qual todos os estados possı́veis de um sistema são
representados, com cada estado possı́vel correspondendo a um
único ponto no espaço de fase [10]. Nesse espaço todo grau
de liberdade1 ou parâmetro do sistema é representado como
um eixo de um espaço multidimensional.
Para cada estado possı́vel do sistema, ou combinação permitida de valores dos parâmetros do sistema, um ponto é
1 Termo genérico utilizado em referência à quantidade mı́nima de números
reais necessários para determinar completamente o estado fı́sico de um
sistema.
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adequado é tomado como o primeiro mı́nimo, quando existir,
da curva de informação mútua média conforme enunciado
por [14], uma generalização da função de correlação.

Fig. 4.
Representação dos planos horizontal e frontal resultante das
derivações ortogonais [9].
Fig. 5.

incluı́do no espaço multidimensional. O estado evolutivo do
sistema ao longo do tempo forma um caminho (uma trajetória)
no espaço de fases para o sistema [11]. Em outras palavras,
cada estado possı́vel do sistema corresponde a um ponto na
trajetória, traçada no espaço de fases reconstruı́do.
O espaço de fases fornece uma maneira diferente de visualizar o comportamento de um sistema dinâmico, embora seja
um conceito abstrato, existem técnicas de análise de séries
temporais que tem como objetivo obter informações sobre
variáveis não observáveis, em um sistema dinâmico, uma delas
é a reconstrução do espaço de fases [10].
Essa técnica foi possı́vel por meio dos princı́pios enunciados
por Takens. Seu teorema, conhecido como teorema da imersão,
permite reconstruir um espaço de fases m-dimensional similar
ao espaço de fases original. Takens demonstrou que, com o
uso da técnica dos tempos de retardo, ou método das coordenadas defasadas, é possı́vel reconstruir certas propriedades
topológicas do espaço de estados (atrator) a partir de uma série
temporal [12].
Por ter caracterı́sticas dinâmicas, um sinal de ECG por
exemplo, pode ser representado como uma série temporal simples de comprimento N , definido como mostra a equação 1, na
qual x(ti ) ∈ <, i = 1, 2, ..., N −(m−1)τ em que N representa
o número total de amostras, m a dimensão de imersão, ou seja
a reconstrução m-dimensional do espaço de fases e τ o tempo
de atraso ou passo de reconstrução.
X(t) = x(t), x(t − τ ), ..., x(N − (m − 1)τ )

para onde tende a trajetória do sistema no espaço de fases.

A informação mútua representa a medida da quantidade
de informação que uma variável aleatória contém acerca da
outra. É medida em bits e, em outras palavras, pode ser
pensada como a redução da incerteza sobre um sinal x(t)
dado o conhecimento de sua versão atrasada x(ti + τ ). Sendo
assim, a informação mútua, em uma série temporal, pode ser
definida como a entropia relativa entre a distribuição conjunta
P (x(ti ), x(ti − τ )) e o produto das marginais P (x(ti )) e
P (x(ti − τ )), apresentado em:
I(τ ) =

X

P (x(ti ), x(ti + τ ))log2

x(ti ),x(ti +τ )

h

P (x(ti ), x(ti + τ ))
P (x(ti ))P (x(ti + τ ))

i

(2)

A informação mútua média representa o comportamento da
I(τ ) em função de τ . A Figura 6 mostra a curva da informação
mútua média para o mesmo sinal de ECG da Figura 5, com
τ assumindo valores de 1 a 100 amostras.

(1)

As séries temporais se caracterizam por ter comprimento
e precisão finitos, portanto, a seleção do τ é importante na
reconstrução do espaço de fase. Se τ for muito baixo, as
amostras atrasadas estarão fortemente correlacionadas, e as
trajetórias dos atratores2 estendem-se ao redor de uma linha
diagonal no espaço de fase reconstruı́do. No caso contrário, se
τ for muito grande, a trajetória dos atratores reconstruı́dos no
espaço de fases caracterizam-se por uma auto-interseção [13].
A Figura 5 apresenta a reconstrução da trajetória, em duas
dimensões, do sinal de ECG do paciente 100 do banco de
dados do MIT-BIH Arrhythmia com diferentes atrasos: a) com
τ = 0, 01 s e b) τ = 0, 03 s. Cada sinal possui um retardo de
tempo adequado, baseado na informação mútua. Esse atraso
2 Região

Reconstrução da trajetória de um sinal de ECG no espaço de fases.

Fig. 6.

Curva de informação mútua média.

IV. M ÉTODOS
Os registros de ECG (sinais) foram obtidos a partir de
dois banco de dados, o MIT-BIH Arrhythmia e o Creighton University Ventricular Tachyarrhythmia (CUVT database)
ambos disponı́veis em [15]. Esses bancos dispõem de sinais
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com episódios de arritmia e taquiarritmia para classificações
diversas referentes a ritmo.
O MIT-BIH Arrhythmia database foi o primeiro banco de
dados de material de teste padrão para a avaliação de detectores de arritmias. O banco contém 48 registros de batimentos
cardı́acos, de 30,06 minutos de duração, amostrados a uma
frequência de 360 Hz, pertencentes a 47 pacientes sendo
dois registros de um mesmo paciente. Os registros foram
escolhidos em um conjunto de mais de 4000 registros de ECG
ambulatorial coletados de uma população mista entre os anos
de 1975 e 1979.
O CUVT database inclui 35 registros de ECG com episódios
de taquicardia ventricular sustentada, flutter ventricular e
fibrilação ventricular. O sinais possuem cerca de oito minutos
de duração, digitalizados a uma frequência de 250 Hz. Os
registros foram digitalizados em tempo real a partir de sinais
analógicos de alto nı́vel de monitores cardı́acos.
Com o intuito de facilitar a manipulação dos registros (sinais
de ECG) dos bancos de dados, normais e com TV, eles foram
transformados, a partir de suas extensões, em uma versão de
formato .xlsx, com o auxı́lio do pacote do software WFDB
(Wave Form DataBase) disponibilizado pelo Physionet.
O algoritmo desenvolvido foi escrito em Python e a partir da
aquisição dos sinais, tem seu funcionamento descrito conforme
apresentado no fluxograma da Figura 7. A derivação DII foi
utilizada para todos os sinais de ECG. Após a leitura do sinal
de ECG, é efetuado o cálculo para obtenção da informação
mútua entre o sinal e sua versão atrasada de uma amostra. A
partir disso a curva de informação mútua média é gerada para
o atraso (tau) variando de 0 a 100 amostras, e assim, o atraso
adequado é obtido tomando o primeiro mı́nimo da curva.

de complexidade do espaço de fases contido na imagem para
um dado atraso τ [3].
d(τ ) =

Blocos visitados
T otal de blocos

(3)

A partir dos valores de d(τ ) obtidos de cada registro de
ECG, um limiar é estipulado para a classificação dos sinais
em normais e arrı́tmicos.
A primeira análise realizada consistiu em aplicar os atrasos
sugeridos em [2], [3] e observar qual deles promove os
melhores resultados de sensibilidade e especificidade.
A sensibilidade (Sb) de um método reflete o quanto é
possı́vel identificar corretamente, dentre todos os sinais avaliados, aqueles que realmente apresentam a taquicardia ventricular (TV). Tal medida foi obtida por meio da equação 4
em que TP representa o número de sinais que possuem TV e
estão dentro do limiar e FN os sinais que possuem TV e estão
fora do limiar.
Sb =

TP
T P +F N

(4)

A especificidade (Ep) indica quanto o método é eficaz
em identificar corretamente os sinais normais. Para sua
determinação foi aplicada a equação 5 na qual, TN representa
o número de sinais normais dentro do limiar e FP os sinais
normais que estão fora do limiar.
Sb =

TN
T N +F P

(5)

Para cada variação no tamanho do bloco os limiares se
modificam conforme os valores obtidos de d(τ ).
V. R ESULTADOS
A Tabela I apresenta os resultados obtidos para um atraso
de 0,01 s, como utilizado em [2], nela pode-se observar que
para o banco MIT-BIH Arrhythmia o melhor valor para Sb e
Ep foram para o bloco de 20 × 20 com um limiar de 0,30.
Enquanto que para o CUVT database o melhor desempenho
do método foi obtido para o bloco de 10 × 10 e limiar 0,23.

Fig. 7.

TABELA I
R ESULTADOS OBTIDOS PARA UM ATRASO DE 0,01 S .

Funcionamento do algoritmo desenvolvido.

Com o atraso adequado para o sinal, o espaço de fases bidimensional é reconstruı́do. À imagem resultante, da
reconstrução do espaço de fases, é aplicado processamento
de imagem, inicialmente convertendo-a para tons de cinza,
binarizando-a por meio da limiarização de Otsu e redimensionando para um formato quadrado de 512 × 512.
Assim o método da contagem de caixas é aplicado. Nesse
método a imagem quadrada do espaço de fases é varrida em
blocos de pixels de diferentes tamanhos, neste trabalho foram
utilizados blocos de 40 × 40, 20 × 20, 10 × 10 e 5 × 5 com
o intuito de analisar melhor a dimensão caótica do espaço de
fases gerado.
O método calcula a dimensão caótica do espaço de fases
(d(τ )) relacionando o número de blocos que contém partes
da trajetória do espaço de fases com o número total de
blocos, como mostra a equação 3 estimando assim, o grau

Bloco
40 × 40
Bloco
20 × 20
Bloco
10 × 10
Bloco
5×5

Limiar
0,44
Limiar
0,30
Limiar
0,23
Limiar
0,20

Sb
Ep
Sb
Ep
Sb
Ep
Sb
Ep

MIT db
66,67%
58,82%
75%
58,82%
75%
70,58%
66,67%
58,82%

CU db
85,71%
50%
85,71%
25%
85,71%
25%
85,71%
25%

Aplicando um atraso de 0,5 s, como proposto em [3], os
resultados são apresentados na Tabela II na qual, observase uma melhora nos valores de Sb para ambos os bancos e
Ep para o CUVT database. Nos sinais do MIT, com o bloco
de 20 × 20, o valor de Sb = 75% se aproxima do valor de
sensibilidade obtido por [2] que foi de Sb = 74, 8%. Enquanto
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que o valor de especificidade de Ep = 58, 82% foi menor que
o apresentado por [2], Ep = 99, 92% para o mesmo banco.
Nos sinais do CUVT database o valor de Sb foi maior em
1,40% e o de Ep em 10,7% quando comparados aos valores
obtidos por [2].
Outro trabalho utilizado como base para o desenvolvimento
deste artigo é apresentado em [3]. Afim de obter resultados
mais precisos, o artigo citado anteriormente reamostra os sinais
de ambos os bancos para uma frequência de amostragem de
50 Hz. As mesmas medidas de desempenho foram calculadas,
para o mesmo atraso de 0,5 s.
TABELA II
R ESULTADOS OBTIDOS PARA UM ATRASO DE 0,5 S .

Bloco
40 × 40
Bloco
20 × 20
Bloco
10 × 10
Bloco
5×5

Limiar
0,32
Limiar
0,27
Limiar
0,21
Limiar
0,18

Sb
Ep
Sb
Ep
Sb
Ep
Sb
Ep

MIT db
75%
52,94%
75%
58,82%
75%
47,05%
66,67%
52,94%

CU db
71,42%
75%
57,14%
100%
57,14%
75%
71,42%
100%

R EFER ÊNCIAS

A Tabela III mostra os resultados obtidos ao reamostrar
os bancos, em que é possı́vel notar que os valores de Sb
melhoram para o CUVT database e diminuem para o MITBIH Arrhythmia, quando comparados com os resultados da
Tabela II, por exemplo ao observar o bloco 40 × 40 a
sensibilidade para o MIT-BIH Arrhythmia cai de 75% para
58,33%. Já a Ep cai para ambos os bancos. Esses resultados
estão atrelados à perda de informação proporcionada pelo
processo de reamostragem o que leva a um desempenho
inferior quando comparados aos resultados já apresentados,
sem reamostragem.
TABELA III
R ESULTADOS PARA OS SINAIS REAMOSTRADOS .

Bloco
40 × 40
Bloco
20 × 20
Bloco
10 × 10
Bloco
5×5

Limiar
0,40
Limiar
0,32
Limiar
0,22
Limiar
0,20

Sb
Ep
Sb
Ep
Sb
Ep
Sb
Ep

MIT db
58,33%
47,05%
58,33%
52,94%
66,67%
23,52%
50%
32,29%

VI. C ONCLUS ÕES
A reconstrução do espaço de fases é uma ferramenta
bastante útil para a análise do comportamento de sistemas
dinâmicos. A identificação da taquicardia ventricular por meio
dessa ferramenta gerou resultados satisfatórios, uma vez que
para o melhor desempenho gerou sensibilidade e especificidade de 75% e 52,94% para o MIT-BIH e 71,42% e 100%
para o CUVT, respectivamente. Valores melhores dos que os
apresentados em [3] e sem o uso de inteligência computacional, o que torna simples a identificação.
O algoritmo desenvolvido pode ainda ser aperfeiçoado para
identificar outras arritmias e obter melhores resultados, como
também extrair parâmetros que permitam comparação com o
vectoreletrocardiograma (VCG), uma vez que, o VCG gera
gráficos que lembram os gerados pelo espaço de fases.
Outra maneira de expandir esse trabalho é utilizar o atraso τ
especı́fico para cada sinal, ao invés de um atraso fixo. Acreditase que utilizando esse atraso, extraı́do da curva de informação
mútua, os resultados sejam ainda melhores.

CU db
85,71%
75%
71,42%
75%
100%
50%
85,51%
50%

Os resultados distintos para ambos os bancos estão relacionados as diferenças entre os sinais de cada banco. Diferenças
como frequência de amostragem, duração e a forma de
aquisição desses sinais somam variáveis que interferem na
obtenção do espaço de fases. Ao comparar o desempenho do
algoritmo desenvolvido com os trabalhos de [2], [3] é possı́vel
notar que outras variáveis também influenciam na busca por
um limiar que classifique os sinais em patológicos ou não,
como o tamanho do bloco e o tempo de atraso.
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por meio da combinação entre medidas da análise dinâmica não linear
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On OFDM Systems under WSS-US Channels
Rui F. Vigelis, Brena Kelly S. Lima, and Charles C. Cavalcante

Abstract— Using the assumption that (a) the subcarrier symbols are i.i.d., (b) the interference between OFDM symbols is
negligible, and (c) the WSS-US channel model holds, we (i)
show that the subcarrier response consists of an average of the
frequency domain channel samples, (ii) derive the subcarrier
correlation and its power spectral density, implying that each
subcarrier has same power, (iii) calculate an exact expression
for the ICI power, which is found to have equal value for
all subcarriers, and (iv) show that the two-path spectrum has
the largest ICI for channels with the same maximum Doppler
frequency.
Keywords— Orthogonal frequency division multiplexing
(OFDM), wide-sense stationary–uncorrelated scattering (WSSUS) channels, intercarrier interference (ICI).

I. I NTRODUCTION
Whenever we consider a multicarrier system, the design of
the subcarrier number and spacing is crucial for the avoidance
of interference among the adjacent frequency tones. However,
when the system is time-varying, the desired property of
orthogonality among the different carriers is no longer ensured.
In orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)
over time-varying channels, the subcarriers consist of the
average of Nc (the number of sub-carriers) channel samples
in the frequency-domain. Many papers do not consider this
assumption, which have various implications. For example, in
subcarrier estimation problems, the subcarrier correlations are
generally required. In this letter, we make efforts in finding
the subcarrier correlations. As consequence of this average
property, the subcarriers experience a power loss with respect
to the channel power. The remaining power appears as a term
of the intercarrier interference (ICI) power.
For independent and identically distributed (i.i.d.) symbols,
and wide-sense stationary–uncorrelated scattering (WSS-US)
channels, we will show in the sequel the subcarriers experience
the same ICI power level.
Hence, with those implications in mind, we derive an
expression for the ICI power which is more accurate than the
one proposed in [1], [2], [3]. In this sense, our result is an
exact expression for the computation of ICI power in timevarying OFDM systems. We have also found an upper bound
for the ICI power, and we perform a comparison of the ICI
power for different Doppler spectra.
The rest of the paper is organized as follows. In Section II,
we describe the OFDM system and find the average property.
The computation of the subcarrier correlation is carried out
in Section III. Section IV provides the expression for the
Rui F. Vigelis and Brena Kelly S. Lima, Computer Engineering, Campus
Sobral. Federal University of Ceará, Sobral, Brazil. E-mails: rfvigelis@ufc.br,
brenalima@alu.ufc.br. Charles C. Cavalcante, Department of Teleinformatics Engineering, Federal University of Ceará, Fortaleza, Brazil. E-mail:
charles@ufc.br. C. C. Cavalcante would also like to thank CNPq-Brazil (Procs.
309055/2014-8 and 408609/2016-8) for partial financial support on this work.

ICI power, which is derived in the Appendix, and an upper
bound is found for the ICI power. Our conclusions are stated
in Section V.
Notation. In this paper, vectors appear as bold italic letters
and matrices as bold letters. Special matrices which are
constructed with data from other matrices are represented by
uppercase calligraphic letters. Ensemble averages are represented by an overline on the variable of interest. The (l, m)th element of a matrix is represented by (·)l,m and diag(·)
is a diagonal matrix with the elements of the argument. The
operator (·)n returns the n-th element of a vector or its entry
module n, depending on the entry type. Finally, (·)T and
(·)H stand for the transpose and transpose conjugation of the
argument, respectively.
II. OFDM D ESCRIPTION
T
Let a[n] = (a[n, 0], . . . , a[n, Nc − 1]) be the vector containing the frequency-domain symbols allocated at the Nc subcarriers. We assume each symbol a[n, k] has unitary mean
power σa2 = 1. The OFDM symbol is obtained by a normalized
IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) application to a[n],
and, in the sequel,√its cyclic prefix (CP) is added.
Let F = 1/ Nc · W be the normalized version of
the Fourier matrix W, whose (k, l)-th entry is given by
ω kl = exp(−j2πkl/Nc ). The resulting OFDM symbol is then
serialized and transmitted through the channel.
The received OFDM symbol is constituted by the parallel
version of the received signal. The demodulation procedure
consists of the CP removal and posterior translation to the
frequency-domain by a normalized DFT. With the constraint
that the channel length L is smaller than the CP length Ncp ,
i.e, L ≤ Ncp + 1, there is no interference between adjacent
OFDM symbols, and the received signal at the n-th subcarrier
can be written as
x[n] = FHv [n]FH a[n] + n[n]
= Hv [n]a[n] + n[n],

(1)

where n[n] is the frequency-domain noise with power
σn2 , Hv [n] is the time-varying channel matrix, and
Hv [n] = FHv [n]FH . Since the matrix Hv [n] is not circulant,
Hv [n] is no longer diagonal and there is intercarrier interference.
In what follows, we will write the diagonal elements of
Hv [n] as a function of the discrete-time channel impulse
response h[m, l], where m and l index time and delay w.r.t.
sample instants. We can easily check


hn0,0
hn0,Nc −1
···
hn0,1

hn1,1
hn1,0
···
hn1,2 


Hv [n] = 
,
..
..
..
..


.
.
.
.
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hnNc −1,Nc −2

···
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where we denote
(
h[(n − 1)Ns + Ncp + p, l], for 0 ≤ l < L,
n
hp,l =
0,
otherwise,
and Ns = Ncp + Nc is the total OFDM symbol duration. Now
T
let h[m] = (h[m, 0], . . . , h[m, L − 1], 0, . . . , 0) be the Nc ×1
vector tailed by Nc − L zeros. With the stated definitions, the
diagonal elements of Hv [n] can be written as
(Hv [n])m,m =

=

1
Nc
1
Nc

NX
c −1 N
c −1
X
p=0

where ρi and ri [m] denote the mean power and normalized
correlation of the i-th path, respectively.
From Eq. (3), the channel response in the frequency domain
(subcarriers) can be expanded as
!
L−1
K−1
L−1
X
X
X
kl
kl
h[n, l]ω =
γ i [n]
gi [l]ω
, (4)
H[n, k] =

k=0

With the assumption gi (lTs − τi ) ≈ 0, for l 6= 0, . . . , L − 1,
and due to the Nyquist criterion, the term in parentheses in
Eq. (4) can be approximated as

(Wh[(n − 1)Ns + Ncp + p])m

p=0

≈

where
1
Nc

Nc −1
1 X
γi [(n − 1)Ns + Ncp + i].
Nc i=0

γ i [n] =

= (Wh[n])m ,

h[n] =

l=0

where we denoted

hnp,(p−k)Nc ω m(p−k)

NX
c −1

NX
c −1

i=0

l=0

∞
X

g(lTs − τi ) exp(−j2πkl/Nc ) = exp(−j2πk∆f τi )

l=−∞

(5)

h[(n − 1)Ns + Ncp + m].

where ∆f = 1/Ts Nc . Then we have

m=0

Let C(h[n]) denote the circulant matrix whose entries are
the elements of h[n]. Then we can decompose Hv [n] as
Hv [n] = C(h[n]) + He [n],

H[n, k] =

γ i [n] exp(−j2πk∆f τi ).

i=0

Now we can write the subcarrier correlation as follows
rH [n, k] = E{H ∗ [n0 , k 0 ]H[n0 + n, k 0 + k]}

where He is an error matrix and such that Hv [n] can be written
as
Hv [n] = diag(Wh[n]) + He [n],
where He [n] = FHe [n]FH . The matrix He [n] constitutes the
pure interference term, since diag(He [n]) = 0.
Now we can insert in Eq. (1) the ICI term u[n] =
He [n]a[n], which results in
x[n] = diag(H[n])a[n] + u[n] + n[n],

K−1
X

=

K−1
X

E{γ ∗i [n0 ]γ i [n0 + n]} exp(−j2πk∆f τi ). (6)

i=0

From the expansion of γ i [n] in the expectation above, a
straightforward computation shows us
E{γ ∗i [n0 ]γ i [n0 + n]} =

(2)

Nc −1 NX
c −1
ρi X
ri [nNs + i2 − i1 ]
Nc2 i =0 i =0
1

where we select H[n] = Wh[n].
In time-varying channels, we can show that the subcarriers
consist of the average of Nc channel samples in frequencydomain. In the existing literature, this assumption is not
considered in the subcarrier correlation, which causes a considerable impact. This is the task of the next section.

= κi ρi ri [n],

The considered channel model is the WSS-US one with a
constant number of paths. In this case, the base-band impulse
response is given by
h[m, l] =

K−1
X

γi [m]gi [l],

(7)

where ri [n] is the normalized correlation of γ i [n], and we
have defined the normalization factor as
κi =

Nc −1 NX
c −1
1 X
ri [i2 − i1 ].
Nc2 i =0 i =0
1

III. S UBCARRIER C ORRELATION

2

2

Observe that this factor satisfies 0 ≤ κi ≤ 1 and can be
interpreted as the power loss ratio of the i-th path, since
κi = E |γ i [n]|2 /ρi . The inclusion of the above definitions in
Eq. (6) results in
rH [n, k] =

(3)

K−1
X

κi ρi ri [n] exp(−j2πk∆f τi ).

i=0

i=0

where γi [m] is the complex amplitude of the i-th path, and
gi [l] = g(lTs − τi ), where Ts is the sample period and g(τ ) is
the shaping filter impulse response that satisfies the Nyquist
criterion. Let E{·} be the expectation operator. The WSS-US
assumption tell us that
(
ρi ri [m], if i0 = i,
∗
0
0
E{γi0 [m ]γi [m + m]} =
0,
if i0 6= i,

Just when all paths have the same correlation function rt [n],
the separability property [4] is valid:
rH [n, k] = κσh2 rt [n]rf [k],
where we define the normalized frequency correlation
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rf [k] =

K−1
X
i=0

ρi
exp(−j2πk∆f τi ),
σh2

σh2 =

K−1
X
i=0

ρi ,

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

and observe that all paths have the same factor κ. The channel
power σh2 is attenuated by the factor κ, such that the sub-carrier
2
power is given as σH
= κσh2 .
The approximation in Eq. (5) implies the sub-carrier correlation in Eq. (6) does not depend on k 0 . As consequence,
all subcarriers have same power σH = E |H[n, k]|2 . Such approximation is perfectly reasonable if the interference between
OFDM symbols is negligible. In the ICI power found below,
we used the same kind of approximation.
In what follows, we will find a relationship between the
Fourier transforms of rt [n] and rt [n], which we denote by
pt [n] and pt [n], respectively. Applying the Fourier transform
to rt [n] given in Eq. (7), we obtain
κpt (ν) =

Nc −1 X
∞
1 X
rt [nNs + i2 − i1 ] exp(−j2πnν).
Nc2 i ,i =0 n=−∞
1

2

The last summation in the above equation is identified as [5]

i2 − i1 
1  ν 
exp j2π
pt
ν
Ns
Ns
Ns
for −1/2 ≤ ν ≤ 1/2, whose substitution implies


Nc −1

i2 − i1 
1  ν  1 X
exp j2π
κpt (ν) =
pt
ν .
Ns
Ns
Nc2 i ,i =0
Ns
1

2

and further simplifications result in
2

sinc (Nc ν)
.
sinc2 (ν)

where the index k was omitted. Such result permits to conclude
that the received signal x[n, k] has equal power for all k. Then,
for σa2 = 1, we can write
σx2 = σh2 + σn2 ,
where the index k was omitted again.
The expression in Eq. (11) has broad applicability, since
few premises were assumed. In the derivation of Eq. (11),
only the following assumptions were used: (a) the symbols
a[n, k] are i.i.d., (b) the interference between OFDM symbols
is negligible, and (c) the WSS-US channel model holds.
Additionally, the tapped delay line (TDL) assumption could
be easily suppressed.
In the case the channel paths have the same Doppler
spectrum, we can introduce the factor κ:
2
σICI
= (1 − κ)σh2 .

If the term in the brackets is denoted by mt (ν/Ns ), we have
1  ν   ν 
pt
mt
,
(8)
κpt (ν) =
Ns
Ns
Ns

mt (ν) =

2
chose to find σICI
[k] first, since its calculations have shown
to be less tedious and more appropriated for our purpose. As
demonstrated in the Appendix for σa2 = 1, we have the desired
result
2
2
σICI
= σh2 − σH
,
(11)

(9)

Eqs. (8) and (9) provide the desired relationship. The function
mt (ν) is even and strictly decreasing in [0, 1/2] with maximum mt (0) = 1. Such property justifies the appearance of
the attenuation factor 0 ≤ κ ≤ 1, and shows how the power
spectral density of H[n, k] is attenuated. In addition, the factor
κ can be alternatively expressed as
Z 1/2
κ=
pt (ν)mt (ν)dν.
(10)
−1/2

As we will see in the next section, the remaining power σh2 −
2
σH
appears as the ICI power.
IV. ICI P OWER
Since the transmitted symbols a[n, k] are i.i.d., and so
H[n, k]a[n, k] is uncorrelated from its intercarrier interference,
we have from Eq. (2) for the k-th subcarrier

The above equation together with Eq. (10) is similar to that
found in [3], except for the use of sinc2 (Nc ν) in the place of
mt (ν). In [3], an infinite number of subcarriers was regarded,
resulting in an upper bound for the ICI power. In this work,
instead, the expression in Eq. (12) is exact, since we consider
a finite number of interfering subcarriers.
2
A. Upper Bound for σICI
2
In this subsection, we derive an upper bound for σICI
for
certain maximum Doppler frequency νd . From Eq. (12), we
2
is maximized when κ is minimized. Then,
can state that σICI
from κ defined in Eq. (10), we can write
Z νd
κ=
pt (ν)mt (ν)dν
−νd

 Z νd
≥
min mt (ν) ·
pt (ν)dν = mt (νd ),
νd ≤ν≤νd

−νd

where we used the fact that mt (ν) in [−νd , νd ] is minimized
at ν = νd . Indeed, mt (ν) is concave in [−1/2, 1/2] with
2
maximum at ν = 0. Therefore, the maximum σICI
is given
by
2
σICI,max
= [1 − mt (νd )]σh2 .
This maximum value is attained for the two-path spectrum
1
pt (ν) = [δ(ν + νd ) + δ(ν − νd )],
2
whose corresponding correlation function is
rt [n] = cos(2πνd n).

2 2
2
σx2 [k] = σH
σa + σICI
[k]σa2 + σn2
2
2
= σH
+ σICI
[k] + σn2 ,

σx2 [k]

(12)

2
σICI
[k]

where
denotes the power of x[n, k], and
is the
ICI power over the k-th subcarrier.
2
One could ask if σICI
[k] is the same for all subcarriers. In
fact, it does. In order to find the ICI power, we could calculate
σx2 [k] and see that the ICI power does not depend on k. We

The two-path spectrum corresponds to an OFDM system with
a fixed offset of Ts νd Hz.
We also consider the classical Jakes spectrum
 1
1

p
, for |ν| < νd ,
pt (ν) = πνd 1 − (ν/νd )2

0,
otherwise,
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A PPENDIX
P ROOF OF THE R ESULT IN E Q . (11)
If the symbols at the sub-carriers are i.i.d., the ICI power
at the k-th subcarrier is given by
2
σICI
[k]

NX
c −1

=

2

(He [n])ki a[n, i]

=E

i=0
NX
c −1

E |(He [n])ki |2 .

i=0


PNc −1 n
− N1c i=0
Let eml =
be the
hi,(m−l)N
c
(m, l)-th entry of He [n]. Since the (k, i)-th entry of He [n]
is given by
hnm,(m−l)N
c

(He [n])ki =

Nc −1 NX
c −1
1 X
eml ω km−il ,
Nc m=0
l=0

Fig. 1.
spectra.

Comparison of exact ICI power for two-path, Jakes and uniform

after some simplifications, we can write
2
σICI
[k] =

and the uniform spectrum

 1 , for |ν| < ν ,
d
pt (ν) = 2νd
0,
otherwise,

NX
c −1

E{e∗m1 l em2 l }ω k(m2 −m1 ) .

l,m1 ,m2 =0

The expansion of the summation above in terms of hnm,l and
further simplifications result in

whose correlation functions are
rt [n] = J0 (2πνd n),

1
Nc

2
σICI
[k] =

rt [n] = sinc(2νd n),

respectively, where J0 (·) is the zeroth-order Bessel function
of the first kind.
2
Fig. 1 shows the ICI power σICI
as function of the maximum
Doppler frequency νd for the two-path, Jakes and uniform
spectra. We employed the values σh2 = σa2 = 1 and Nc = 128.
As previously indicated, the two-path spectrum presents the
largest ICI power.
V. C ONCLUSIONS
This letters shows an analytical result to the computation of
the power of the intercarrier interference in OFDM systems
under WSS-US channels. We take into account that the subcarriers consist of the average taken over the number of subcarriers samples of the channel in frequency-domain. As a
consequence, the sub-carriers have different correlations and
experience a power loss with respect to the channel power. The
used assumptions to derive the result are very usual in practical
systems. The achieved expression has been shown to be more
accurate than the previous one reported in the literature.
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1
Nc

NX
c −1

n
E{hn∗
m1 ,(m1 −l)Nc hm2 ,(m2 −l)Nc }

l,m1 ,m2 =0


· ω k(m2 −m1 ) − E |H[n, k]|2 . (13)
Writing hnm2 ,(m2 −l)N as a function of γk [m] and gk [l], the
c
expectation in Eq. (13) can be expressed as
K−1
X

ρi ri [m2 − m1 ]gi∗ [(m1 − l)Nc ]gi [(m2 − l)Nc ].

i=0

Then, for the summation in Eq. (13), we have
K−1 Nc −1
1 X X
ρi ri [q]·
Nc i=0
l,q=0


X
∗
gi [(m1 − l)Nc ]gi [(m2 − l)Nc ] · ω kq . (14)
(m2 −m1 )Nc =q

The last summation above is recognized as the q-th element of
the circular convolution of gi [m] with itself. Since the Fourier
transform of gi [m] is approximated by exp(−j2πk∆f τi ), we
have that this convolution is an impulse, i.e., equal to 1, for
q = 0, and 0, otherwise. Then, Eq. (14) results in
K−1 Nc −1
1 X X
ρi ri [0] = σh2 .
Nc i=0
l=0

Finally, we obtain the desired result
2
2
σICI
= σh2 − σH
,
2
where the index k was omitted in σICI
[k], since this term has
the same value for all k.
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Análise do Impacto de Jamming Modulado em
Frequência em um Sistema OFDM na Presença de
Desvanecimento
Carlos Alexandre Griebler, Ugo Silva Dias

Resumo— Este artigo apresenta um estudo da interferência de
sinais maliciosos modulados em frequência em um sistema de
comunicação baseado em OFDM na presença de um canal com
desvanecimento. Por meio de simulações, verifica-se a eficiência
de ataques ao sistema OFDM com a utilização de um sinal
malicioso facilmente obtido por meio de modulação analógica.
Palavras-Chave— Jamming, OFDM, Desvanecimento, Interfência.
Abstract— This article presents an study of interference from
malicious frequency modulated signals in a OFDM based communication system under presence of a fading channel. By means
of simulations, the efficiency of attacks against the OFDM system
with a malicious signal easly obtained by analog modulation is
verified.
Keywords— Jamming, OFDM, Fading, Interference.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os principais sistemas de comunicação de dados, como, por
exemplo, os padrões IEEE 802.11 [1], 3GPP Long Term Evolution (LTE) [2] e o ISDB-T, utilizam a técnica de Multiplexação
por Divisão de Frequências Ortogonais (OFDM) na transmissão de sinais digitais. No Brasil, estes padrões representam
os serviços de acesso sem fio e móvel à Internet e de televisão.
Em vista a isso, ameaças que exploram as fragilidades do
OFDM podem comprometer seriamente a comunicação de
uma determinada área.
O OFDM é utilizado principalmente por sua robustez às
degradações causadas por canais seletivos em frequência,
devido à facilidade de equalização no domı́nio da frequência.
Por meio do envio de tons pilotos no sinal, um sistema OFDM
é capaz de estimar a resposta do canal para cada subportadora
para eliminar os efeitos do canal no sinal. Dessa forma, estes
tons pilotos são de grande importância para a confiabilidade
do sistema e, sendo assim, a principal forma de se atacar
um sistema OFDM é, então, fazer com que os tons pilotos
recebidos não reflitam as caracterı́sticas do canal, como é
mostrado em [3], [4], [5].
Para que o ataque aos tons pilotos seja eficiente, entretanto,
é necessário que o interferente (jammer) conheça algumas
caracterı́sticas da transmissão, como a posição dos tons pilotos
nos sı́mbolos OFDM e sincronização de frequência. Modelagens de sistemas digitais sendo atacados por jammers, como
Os autores do texto pertencem ao Departamento de Engenharia Elétrica,
Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brası́lia, Distrito Federal, Brasil,
e-mails: carlos.griebler@aluno.unb.br, udias@unb.br.

em [5], geralmente, fazem uma abordagem menos detalhada
dos componentes e acabam por negligenciar alguns parâmetros
dos sistemas, como o desvio de frequência e saturação dos
receptores. Deste modo, este trabalho visa investigar os efeitos
do desconhecimento de algumas caracterı́sticas do sistema a
ser atacado por parte do interferente. Para fins de diversidade,
o sinal jammer será resultado de uma modulação analógica.
Assim, é possı́vel avaliar até que ponto o conhecimento dos
parâmetros da transmissão é crucial para um ataque efetivo.
As demais partes deste artigo estão divididas da seguinte
maneira: o modelo do sistema, incluindo a composição dos
sinais, tipo de canal e caracterı́sticas da simulação, são apresentados na Seção II. A Seção III traz os parâmetros utilizados
na simulação e algumas premissas consideradas no trabalho.
Na Seção IV, são apresentados os resultados obtidos nas
simulações. E, por fim, as conclusões do trabalho e discussões
acerca do tema são feitas na Seção V.
II. M ODELO DO S ISTEMA
O modelo utilizado neste trabalho busca representar a
interferência proposital e maliciosa (jamming) de um sinal
analógico modulado em frequência (FM) em um sistema
OFDM. O sistema modelado apresenta grande parte dos componentes de um sistema de comunicação digital baseado em
OFDM, bem como um canal de comunicação com desvanecimento e ruı́do. A Figura 1 representa o diagrama de blocos
do modelo.
N
b[n]

Fonte de
Informação

Codificador
Rc = 1/3

c[n]

Modulador
M-QAM

N

x[n]
S/P

IFFT
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..
.

..
.
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Desvanecimento
Rayleigh

1/R
cos(2πfc t)
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Prefixo
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D/A

cos(2πfc t)
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P/S
90◦
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S/P

..
.
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Fig. 1.

Im
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..
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.
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b̃[n] BER
b̃ 6= b

N

Diagrama de blocos do sistema de comunicação modelado.

Em um sistema OFDM, a modulação em N portadoras é
feita digitalmente por meio da implementação da Transformada Discreta de Fourier Inversa (IDFT), que é computada

522
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por meio do algoritmo de Transformada Rápida de Fourier
Inversa (IFFT). Assim, aplicando a IFFT em um conjunto
de N sı́mbolos, é gerado um sinal discreto de N pontos
representando os sı́mbolos modulados por N subportadoras
espaçadas de ∆f em que a taxa de amostragem é
faOF DM = N · ∆f.

(1)

O sinal discreto resultante da modulação OFDM é um
sinal complexo em banda básica igual a N ·∆f
2 . Para simular
um sistema em banda passante, é preciso modular o sinal
OFDM por meio de uma portadora em fase e outra em
quadratura com frequências fc . Portanto, o sinal OFDM em
banda básica deve ser sobreamostrado em R vezes por meio
de interpolação, simulando assim o conversor digital-analógico
(D/A), e modulado para frequências maiores. O valor de R
deve ser tal que a taxa de amostragem total do sistema, fa ,
satisfaça o critério de Nyquist. Entretanto, é possı́vel trabalhar
com qualquer sinal em banda básica por meio de sua envoltória
complexa. Seja s(t) o sinal modulado por uma portadora em
fc e sI (t) e sQ (t) suas componentes em fase e em quadratura,
respectivamente,
s(t) = sI (t) cos(2πfc t) + sQ (t) sin(2πfc t).
A envoltória complexa de s(t) é dada por s̃(t) tal que
n
o
s(t) = Re s̃(t)ej2πfc t) .
Como s̃(t) é um sinal complexo em banda básica, a taxa
de amostragem do sistema e, consequentemente, o número
de amostras necessárias são muito menores. Assim, o sinal
OFDM será sobreamostrado em R vezes apenas para gerar um
sistema com banda maior que o sinal OFDM, sendo possı́vel
gerar sinais interferentes de bandas superiores à banda do
sinal.
O canal do sistema é modelado como um canal com
desvanecimento Rayleigh. Para simular o efeito Doppler no
sinal, o canal é gerado utilizando-se o modelo de Jakes [6].
Um canal desse tipo é seletivo em frequência e irá atenuar
cada subportadora do sinal OFDM de forma aleatória. Esperase, então, que o sinal interferente seja capaz de confundir
o sistema OFDM de modo que a equalização do sinal não
consiga compensar os efeitos do canal. Além disso, outras
imperfeições do canal são modeladas como ruı́do gaussiano
branco aditivo (AWGN).
O sinal interferente é um sinal senoidal modulado em
frequência,


Z t
z(t) = Az · cos 2πfz t + 2πkf
m(a)da
(2)
0

m(t) = Am cos(2πfm t),
sendo kf a sensibilidade do modulador. Para m(t) sendo um
sinal senoidal, a Equação 2 pode ser reescrita como
z(t) = Az cos (2πfz t + β sin(2πfm t)) ,
k ·A

(3)

com β = ffm m sendo o ı́ndice de modulação do sinal FM.
Por fim, a Equação 3 pode ser decomposta e reescrita como
∞
X
z(t) = Az
Jk (β) cos (2π(fz + kfm )t) ,
(4)
k=−∞

sendo Jk (x) a função de Bessel de primeira espécie. Deste
modo, é possı́vel gerar, analogicamente e com facilidade, tons
ortogonais com separação de fm entre si.
Um sinal interferente com tons ortogonais é um jammer de
sistemas OFDM, pois pesquisas mostram que a configuração
ótima para os tons pilotos é que estes sejam igualmente
espaçados e tenham potências iguais [7] e é justamente assim
que grandes padrões implementam o sistema.
A envoltória complexa do sinal z(t) é
z̃(t) = Az ejβ sin(2πfm t) ej2πf∆ t ,

(5)

em que f∆ é o desvio de frequência entre o sinal z(t) e o
sinal OFDM s(t).
III. S IMULAÇ ÃO
Os parâmetros utilizados para a realização das simulações
foram escolhidos tomando como base algumas definições do
padrão 3GPP LTE 10 MHz.
A. Codificação
No codificador, o padrão LTE foi um pouco simplificado.
Ao invés de códigos turbo, o trabalho utiliza um codificador
convolucional de taxa Rc = 1/3 com embaralhamento das
palavras-código. No receptor, o código é desembaralhado e
decodificado pelo algoritmo de Viterbi com decisão hard.
B. Modulação
O mapeamento de bits em sı́mbolos é feito por um modulador M-QAM quadrado. Os sı́mbolos possuem energia normalizada e a potência do sinal é ajustada apenas antes da
entrada no canal.
C. OFDM
De acordo com o padrão LTE, a separação entre as subportadoras é de 15 kHz. Em um sistema de banda 10 MHz,
é definido que 10% da banda é utilizada como banda de
guarda. Sendo assim, os 9 MHz restantes alocam N = 600
subportadoras com espaçamento ∆f = 15 kHz. Nenhum tom
nulo é enviado. Os sı́mbolos originados no modulador são
organizados paralelamente em blocos de tamanho N e a IFFT
é realizada.
Os tons pilotos estão posicionados a cada três subportadoras
e são enviados da seguinte maneira: no primeiro sı́mbolo
OFDM, são enviados os tons pilotos apenas nas subportadoras
pares (6, 12, 18, ...). No quinto sı́mbolo OFDM, são enviados
os tons pilotos apenas nas subportadoras ı́mpares (3, 9, 15,
...). O padrão se repete após dois sı́mbolos OFDM, conforme
mostra a Figura 2. Após a realização da IFFT, é adicionado o
prefixo cı́clico de tamanho CP = N/8.
Na recepção, o sistema conhece os valores enviados nas
portadoras piloto e estima a resposta em frequência do canal
para cada subportadora. Sendo pn,k e qn,k os valores enviado
e recebido, respectivamente, no k-ésimo tom piloto da subportadora n, o equalizador calcula a distorção em frequência do
canal pela média das distorções em cada subportadora.
qn,k
.
en,k =
pn,k
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Fig. 2.

Resposta em frequência do canal.

Configuração de tons pilotos nos sı́mbolos OFDM.

E. Jamming
Como o canal é variante no tempo, a média é calculada a
cada 14 sı́mbolos OFDM, como mostra a Figura 3. Os valores
das subportadoras em que não são enviados pilotos são obtidos
por interpolação linear.
Com todos as estimativas da distorção canal, as amostras do
equalizador são hn = 1/en . Sendo h[n] o filtro equalizador
e y[h] o resultado da FFT do sı́mbolo OFDM recebido, os
sı́mbolos x̃[n] equalizados e passados ao demodulador são,
então, x̃[n] = y[n] · h[n].

..
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..
.

12 subportadoras
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e9
e6
e3,2

e3 =

e3,1 +e3,2
2

14 sı́mbolos OFDM
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Fig. 3.

IV. R ESULTADOS
Como as subportadoras com tons piloto estão espaçadas em
3∆f , definindo o valor de fm = 3∆f , é possı́vel interferir
apenas nos tons pilotos, obtendo a melhor interferência no
sistema de acordo com [5]. Contudo, para se interferir em
todos os tons pilotos, é necessário que a banda do sinal
interferente seja pelo menos igual a banda do sinal OFDM.
De acordo com a Equação 4, a potência das componentes
do sinal FM decaem de acordo com a função de Bessel de
primeira espécie. A Figura 5 mostra o comportamento da
função de Bessel Jk (x) em função de k para alguns valores
de x. É possı́vel perceber, portanto, que, para sinais senoidais
modulados em frequência, quanto maior o valor de β, maior
a banda do sinal, entretanto, menor é a potência de cada
componente frequencial.

e12

e3,1

Para analisar a influência de um sinal jammer no sistema,
os parâmetros Am , β, fm e f∆ da Equação 5 serão variados.
A banda do sistema será duas vezes maior que a banda do
sinal OFDM, permitindo um sinal interferente com banda de
até 18 MHz. Além disso, o sinal de jamming não é exposto
ao canal com multipercurso, como se possuı́sse apenas visada
direta com o receptor OFDM.

Estimação da resposta em frequência do canal.

0.4
x=5
x = 20
x = 40

0.3

O canal possui resposta impulsional complexa de 42 taps
de atraso, de forma a gerar alta seletividade na frequência, e
é gerado pelo modelo de Jakes com desvio Doppler máximo,
fD , dado por
v
(6)
fD = fc ,
c
sendo c a velocidade da luz e v a velocidade de deslocamento
entre o transmissor e o receptor. Considerando fc = 788 MHz,
uma das frequências do LTE 10 MHz no Brasil, e v = 40 km/h,
obtém-se um desvio Doppler máximo de, aproximadamente,
30 Hz. A resposta em frequência do desvanecimento Rayleigh
utilizado neste trabalho é mostrada na Figura 4.
Além dos efeitos de multipercurso, é adicionado ruı́do ao
sinal na entrada do receptor, sendo que a relação sinal-ruı́do
(SNR) é calculada como a razão entre a potência do sinal
recebido (após sofrer desvanecimento) e a potência do ruı́do.
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Fig. 5.

Magnitude da função de Bessel.

A banda do sinal FM senoidal é BF M = 2fm (β + 1).
Portanto, escolhendo fm = k∆f , a razão entre a banda do
sinal FM e a banda do sinal OFDM é dada por
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100

Assim, é possı́vel analisar como a escolha de fm influencia na
capacidade de interferência do sinal FM no sistema OFDM. A
Figura 6 compara o desempenho da interferência de um sinal
FM com fm = k∆f em um sistema OFDM com modulação
16-QAM, SNR de 15 dB e relação sinal-interferência (SNI)
de 0 dB. Foram utilizados 1.008.000 bits nas simulações,
totalizando 1260 sı́mbolos OFDM transmitidos.
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Fig. 7. Taxa de erro de bit em função do desvio de frequência entre o sinal
jammer (FM) e o sinal OFDM.

f m = 3∆ f
f m = 4∆ f
f m = 5∆ f

100

f m = 6∆ f

10-3

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

B FM /BOFDM (%)
10-1

Conforme dados da Figura 6, as interferências mais eficientes ocorrem quando todos os tons pilotos são interferidos,
isso ocorre para k = 1/2, 1 e 3. Quanto mais o valor de k
se afasta (k = 4 e 5), pior fica a eficiência da interferência,
que volta a melhorar com k = 6, quando apenas tons pilotos
estão sendo interferidos. Isso verifica a importância do conhecimento do sistema OFDM a ser interferido para um jamming
eficiente.
Outro fator que influencia diretamente o desempenho do
jamming é o desvio de frequência. Um sinal fora de sincronia
com o sistema interferido deve ser menos eficiente, pois perdese a interferência nos tons pilotos. A Figura 7 mostra o
desempenho da interferência para diferentes valores de f∆
para fm = ∆f e fm = 3∆f , SNR em 15 dB e SNI em 0 dB.
Nota-se que a probabilidade de erro de bit pode ser até quatro
vezes menor dependendo apenas do desvio de frequência para
fm = 3∆f . É interessante notar que, quando f∆ = 1, 5∆f ,
isto se deve ao fato das componentes do sinal FM estarem
interferindo duas subportadoras simultaneamente e nenhuma
delas é um piloto, que equivale a interferir apenas nos tons
pilotos. Já para fm = ∆f , o desvio de frequência não interfere
no desempenho da interferência.
Finalmente, para verificar a relação entre a banda do sinal
FM e a potência de suas componentes frequenciais, a Figura 8
compara a BER em função da SNI para alguns valores de fm
com BF M = BOF DM , f∆ = 0 e SNR de 15 dB. Novamente,
com fm = ∆f e fm = 3∆f , o sinal FM apresenta o
melhor desempenho como jammer. Sendo assim, infere-se que
é mais importante o modo como as subportadoras OFDM são
atacadas que a potência com as quais elas são atacadas.
Ainda na Figura 8, verifica-se que o sinal modulado em
frequência proposto neste trabalho pode ser um jammer do

BER

Fig. 6. Taxa de erro de bit em função da banda do sinal interferente (FM)
para diferentes valores de fm .
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Fig. 8.

Taxa de erro de bit em função da relação sinal-interferência.

sistema OFDM, levando este à apresentar taxas de erro
de bit de 0,5 quando a SNI é menor que -5 dB utilizando as configurações adequadas. Os resultados encontrados
assemelham-se aos encontrados nas técnicas de ataque apresentadas em [5].
V. C ONCLUS ÕES
Este trabalho apresentou um estudo sobre jamming de um
sistema OFDM utilizando um sinal modulado em frequência.
Por meio de simulações, verificou-se a importância dos
parâmetros que compõem o sinal FM para que o ataque ao
sistema OFDM seja mais eficaz.
O sinal FM, devidamente construı́do, é capaz de atacar o
sistema OFDM com uma técnica chamada pilot jamming, que
consiste em interferir nos tons pilotos e fazer com que o
sistema não seja capaz de estimar corretamente o canal. Esse
ataque pode levar o sistema a apresentar taxas de erro de bit
de 0, 5, como mostrado nos resultados das simulações.
Fica evidenciado que sistemas OFDM são vulneráveis a
ataques de jamming de sinais modulados em frequência, sendo
que mitigação desses ataques é bastante complexa e, além de
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necessitar de uma certa inteligência do sistema atacado, requer
sincronização entre transmissor e receptor.
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IEEE 802.11ax: On Time Synchronization in Asynchronous
OFDM Uplink Multi-User MIMO Physical Layer
Roger Pierre Fabris Hoefel
The 802.11ax Project Authorization Request (PAR) aims at
four times network throughput gain in relation to the 802.11ac
spec. Simulation results presented by the industry in the
802.11ax TG meetings have indicated that four times
throughput gain can be obtained by the UL MU-MIMO PHY
[9]. Although, the effects of non- ideal aspects (e.g., CFO, time
synchronization) on the system throughput were not
investigated in [9]. Qualitatively remarks on the effects of time
and frequency synchronization on UL MU-MIMO PHY
performance were presented in [10] based on the simulation
results shown in [4] during the specification of the IEEE
802.11ac amendment. Fundamentally, it was proposed in [10]
that the TG 802.11ax align their time/frequency
synchronization requirements with those ones specified by
3GPPP for Long Term Evolution (LTE) cellular systems.
This paper is organized as follows: Section II succinctly
describes an IEEE 802.11ax PHY simulator. To the best of our
knowledge, this is the first peer-review paper that investigates
thoroughly the performance of the asynchronous OFDM UL
MU-MIMO 802.11ax PHY over different scenarios, as we have
carried out in Section III. Section IV proposes and evaluates a
simple protocol designed to mitigate the effects of
asynchronous UL MU-MIMO channel on the performance of
IEEE 802.11ax WLANs. Finally, we present our conclusions in
Section V.

Abstract—The High Efficiency WLANs (HEW) Task Group (TG)
has been developing since 2014 the IEEE 802.11ax amendment, the
6th generation of wireless local area networks (WLANs). One
major novel feature of IEEE 802.11ax standard is the specification
of uplink multi-user multiple-input multiple-output (UL MUMIMO) techniques to cope with the increase of UL data/video
traffic from small-form devices in ultra-dense networks. In this
paper, we first show that the UL MU-MIMO physical layer
performance can be dramatically impaired due to the
asynchronous reception over the uplink channel. Next, we propose
and evaluate the performance of a time advance mechanism
designed for IEEE 802.11ax WLANs that mitigates adequately the
performance loss due to asynchronous UL MU-MIMO channels.
Keywords—802.11ax; Uplink Multi-User MIMO; Synchronization.

I. INTRODUCTION
A first draft elaborated by the IEEE Task Group (TG)
802.11ax was proposed in March 2016 [1]. The TG 802.11ax
has included multi-user (MU) transmissions in the 11ax
Specification Framework Document (SFD) [2]. The uplink
multi-user multiple-input multiple-output (UL MU-MIMO)
scheme is an essential joint medium access control (MAC) and
physical layer (PHY) protocol to improve the network
throughput in ultra-dense wireless local area networks
(WLANs) in usage cases where the networks are loaded with
small form devices that are only capable of transmitting 1-2
spatial streams (SS) [3].
A simulation study on the susceptibility of orthogonal
frequency division multiplexing (OFDM) UL MU-MIMO PHY
performance with relation to (w.r.t.) differences in power,
timing and carrier frequency offset (CFO) between the uplink
clients was presented in [4] during the standardization of the
IEEE 802.11ac amendment. Although, the 2013 IEEE 802.11ac
spec has only defined a downlink (DL) MU-MIMO scheme.
We also have been analyzing the effects of hardware
impairments on the performance of UL MU-MIMO 802.11ax
WLANs. In [5] we show that a frequency domain CFO
estimation scheme has a superior performance in relation to the
time domain CFO estimation algorithm in the context of
802.11ax UL MU-MIMO PHY. The reference [5] aims at
complementing the references [6] (where a three-stage CFO
mitigation scheme was proposed) and [7] (where it was shown
that the performance of the clients without CFO is not impaired
due to the residual CFO that impinges the other clients).
In [8] we show that, besides on-chip calibration, additional
counterbalance algorithms should be implemented to reduce
substantially the non-linear effects of in-phase and quadrature
(IQ) imbalance on the IEEE 802.11ax UL MU-MIMO PHY
when realistic channel estimation schemes are considered.
____________________________

II. IEEE 802.11AX SIMULATOR
We shall evaluate in this paper the system performance of an
asynchronous UL MU-MIMO PHY using an IEEE 802.11ax
simulator that we have been developing, as summarized in Tab.
I [5]. Results that allow a first order validation of our simulator
can be found in [5,8]. A description of the MIMO Least Squares
(LS) channel estimation scheme can be found in [11, pp. 98].
Table I– Parameters of IEEE 802.11ax simulator. Acronyms: GI (Guard
Interval); MCS (Modulation and Code Scheme).
Parameter
Value
Parameter
Value
Carrier Frequency
Bandwidth
GI Length
Modulation

Binary
Convolutional
Code (BCC)

5.25 GHz
20 MHz, 40 MHz,
80 MHz
800 ns
BPSK, QPSK,
16-QAM, 64QAM,
256-QAM
Code rate:
r=1/2, r=2/3,
r=3/4, r=5/6

MCS
Number of Spatial
Streams
Synchronization
MIMO Channel
Estimation

Channel Decoder

0-9
1 to 8
Auto-Correlation
Least Squares
(LS)

Hard and SoftDecision Viterbi
Decoding

In this paper, we investigate the performance of UL MUMIMO 802.11ax PHY for the modulation and code schemes
(MCS) shown in Tab. II. Observe that six clients, transmitting
simultaneously one SS per client, produces a total PHY rate of
1.755 Gbps when the MCS7 is used in a system with a
bandwidth (BW) of 80 MHz. In the present research, we
implement an interference cancellation minimum mean squared
error (IC-MMSE) MU-MIMO detector [5,8].

Roger Pierre Fabris Hoefel, Department of Electrical Engineering,
Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Rio
Grande do Sul (RS), Brazil; E-mail: roger.hoefel@ufrgs.br.
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Table II - MCS analyzed in this paper. The PHY data rates assume a guardinterval (GI) of 800 ns and BW of 80 MHz.
MCS

Mod
16-QAM

BCC
Code Rate
½

# SSs/
# STAs
1/6

Data Rate per STA/
Total Data Rate
117/702 Mbps

3
7

64-QAM

5/6

1/6

292.5/1755 Mbps

where the parameter L is equal to or multiple of PL-STF. In this
paper, we have utilized L=576 since 9 short symbols of the LSTF are used, where each short symbol of the L-STF has 64
samples when the BW is set to 80 MHz. Notice that the
numerator of (2) implements the autocorrelation of the received
samples with the samples delayed by the L-STF length of each
short L-STF symbol. The denominator of (2) estimates the
received power to normalize the auto-correlation in order to
diminish its dependence with the received power changes due to
the multipath fading channel.
The interrelations between the probability distribution function
(PDF) of the estimated synchronization time and the range of
discrete time transform (DFT) implemented in the receiver of a
generic OFDM based PHY are depicted in Fig. 2.

Hereafter, the UL MU-MIMO channel defined as [nt,nr,K,nss]
have the following characteristics: (i) each station (STA) has an
equal number of nt transmit antennas; (ii) the access point (AP)
has nr receive antennas; (iii) the channel is loaded with K STAS;
(iv) each STA transmits an equal number of nss SS.
III. PERFORMANCE OF UL MU-MIMO 802.11AX PHY
A. Asynchronous Uplink OFDM MU-MIMO Channel
First, the PHY time synchronization scheme implemented in
our IEEE 802.11ax simulator is described to ease a clear
understanding of the interrelations between the asynchronous
OFDM UL MU-MIMO channel and the system performance.
Fig. 1 shows the legacy preamble specified in the IEEE
802.11a/g/n/ac/ax amendments [11-13]. The first field
transmitted in the IEEE 802.11ax frame is the legacy short
training field (L-STF), which is carefully designed to have a
low peak-to-average power ratio (PAPR) to avoid the nonlinear effects in the analog-to-digital conversion (ADC), given
that the L-STF is first used to implement automatic gain control
(AGC). After implementing the AGC, the L-STF is utilized to
implement temporal synchronization and coarse estimation of
the CFO [5]. The L-STF transports 10 repetitions of a known
short symbol with period of PL-STF (e.g., PL-STF is equal to 64
when the BW is set to 80 MHz). The legacy long training field
(L-LTF) has 2 repetitions of a long symbol plus an extended
cyclic prefix CPL-LTF. The extended CP implemented in the LLTF allows more robustness to the channel delay spread since
the L-LTF is used to perform channel estimation and to refine
the gross CFO estimated at the L-STF [5]. Assuming a BW of
80 MHz, then the length of each L-LTF PL-LTF has 256 samples
and the extended cyclic prefix CPL-LTF has 128 samples [11-12].
The short and long CP used in control and data OFDM symbols
of IEEE 802.11ac/ax frames have 32 (400 ns) and 64 samples
(800 ns), respectively, when a BW 0f 80 MHz is used.

Figure 2. Effects of synchronization inaccuracies in the DFT window range in
OFDM based modems [13, pp. 61].

Figure 2a shows that the inaccuracies in the estimated
synchronization time can cause both inter-carrier interference
(ICI) and inter-symbol interference (ISI) since the DFT window
range for mth OFDM symbol includes the CP of the next OFDM
symbol. Although, Fig. 2b shows that both ICI and ISI can be
avoided if a proper delay in the estimated synchronization time
is implemented. Therefore, the synchronization time estimated
using (2) is redefined as follows:
+
(3)
,Δ .
The relation between the synchronization delay in samples Δ
and the synchronization delay in seconds Δ/ is given by
Δ

There is a lack of channel state information (CSI) during the
time-frequency synchronization period. Therefore, the input
symbols to the synchronization scheme are obtained using an
equal gain combining (EGC) scheme, i.e.,
,
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where NDFT and Y[k] denote the DFT length and the symbol
transmitted in the kth subcarrier (SC), respectively. However, if
there is no ICI and ISI, as shown in Fig. 2b, then this phase
offset L can be mitigated using the pilot symbols transported in
the L-LTF [15].

(1)

where nr is the number of receive antennas and
is the nth
sample of the symbol received at jth antenna.
The synchronization time
is estimated using the L-STF
according with the following expression [14-15]:
∗
∑#!'
()

23

where T9 is the sample interval used in the OFDM PHY. For
instance, assuming the typical BW of 80 MHz used in IEEE
802.11ac/ax WLANs, then the sample period Ts is equal to 12.5
ns (1/BW) and, therefore, 20 samples correspond to a
synchronization delay of 250 ns.
The imperfect time synchronization introduces a phase offset
when the DFT is applied to the received sequence, i.e.,

Figure 1. The legacy preamble used in IEEE 802.11a/g/n/ac/ax WLANs. For
the IEEE 802.11ac/ax amendments using a BW of 80 MHz then A1-A10 are
periodic pilots with period of 64 samples per symbol; CP is an extended cyclic
prefix with 128 samples and C1-C2 are periodic pilots with 256 samples per
symbol.

∑

01

B. Asynchronous Canonical UL MU-MIMO Channel

* , (2)

In this paper, the asynchronous reception over UL MU-MIMO
channels is modelled assuming that half of the clients have Δ<
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transmissions. Analyzing the waveforms shown in the upper
graphics Figures 4a and 4b, we can verify the ten periodic
repetitions of the L-STF, cf. schematized in Fig. 1. Fig. 4a
shows that the synchronization occurs at sample 1036, since in
this channel realization the delayed clients present more power
than the non-delayed ones. On the other hand, Fig. 4b shows
that in another channel realization, the synchronization happens
at sample 1000 due to the higher received power of the nondelayed clients in this channel realization.

Synch Output

Received Signal

ns extra delay relative to the other half [4], i.e., the typical
model specified in the TG 802.11ax to assess the effects of
asynchronous channel on the performance of OFDM UL MUMIMO PHY is implemented in our IEEE 802.11ax simulator.
Fig. 3 shows the medium access control protocol data unit
(MPDU) packet error rate (PER) as a function of the signal-tonoise ratio (SNR) given in decibels (dB), where the results are
parameterized by the channel delay Δ< and the sample delay
Δ utilized in the time synchronization scheme. The canonical
[1,8,6,1] UL OFDM MU-MIMO channel is simulated, defined
as a flat fading Rayleigh channel independent and identically
distributed (i.i.d.) among the clients as well as i.i.d. among the
receive antennas. These results also assume perfect channel
state information (CSI) and MCS7 (64-QAM, BCC with code
rate r=5/6). In this paper, we define perfect CSI when the
additive zero-mean circular symmetric complex Gaussian
(ZMCSCG) noise is neglected during the synchronization and
channel estimation and, therefore, the noise only affects the
detection of data symbols transmitted in the MPDU payload.
Analyzing the results shown in Fig. 3, we can infer the
following conclusions: (i) there is no performance loss if the
synchronization delay Δ can cope with the channel delay
without introducing ICI and ISI, cf. the results shown for
Δ<, Δ
300 O, 350 O ; Δ<, Δ
400 O, 400 O ;
(ii) there is a severe performance loss if the synchronization
delay Δ is not big enough to handle the channel delay, cf.
results depicted for Δ<, Δ
300 O, 250 O ; (iii) there is
a dramatic performance loss if the sum of the synchronization
delay Δ with the channel delay is greater than the CP length,
cf. results depicted for Δ<, Δ
400 O, 450 O . Notice
that the CP has a length of 800 ns when the long guard period
(GP) is implemented in IEEE 802.11ac/ax WLANs.
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Figure 4a. Channel realization where the synchronization occurs at the time
epoch of the delayed clients (sample #1036).
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Figure 4b. Channel realization where the synchronization occurs at the time
epoch of the non-delayed clients (sample #1000).
Figure 4. Received signal used as input for the time synchronization algorithm
and the output of the synchronization algorithm: [1,8,6,1] canonical UL MUMIMO, where the clients 1 to 3 have a delay of 1000 samples and the clients 4
to 6 have an extra delay of 36 samples (450 ns), SNR of 32 dB.

1

PER

Canonical MIMO Channel
MCS7: 64-QAM, BCC r=5/6
BW= 80 MHz - Ideal CSI

0.1
∆T=0 ns
∆θ= 20 (250 ns)
∆T=300 ns
∆θ=20 (250 ns)
∆T=300 ns
∆θ=28 (350 ns)
∆T=400 ns
∆θ= 36 (400 ns)
∆T=400 ns
∆θ= 36 (450 ns)

0.01
18

20

22

24

26

28

30

Figure 5. Received constellation of 64-QAM symbols at MU-MMSE MIMO
detector output when the symbols are transmitted over the [1,8,6,1] canonical
UL MU-MIMO channel with a SNR of 32 dB, channel delay Δ< of 400 ns and
synchronization delay Δ of 450 ns: (a) constellation of one delayed client
when the synchronization occurs at the time arriving of the delayed clients (cf.
Fig. 4a); (b) constellation of one delayed client when the synchronization occurs
at the time epoch of the non-delayed clients (cf. Fig. 4b).

32

SNR in dB

Figure 3. Interrelations between the asynchronous reception and
synchronization delay on the MPDU PER as a function of SNR in dB: [1,8,1,6]
canonical UL MU-MIMO channel; BW=80 MHz; MU-MMSE receiver with
perfect CSI; MPDU payload of 1500 bytes; soft-decision Viterbi decoding.

Figure 4 shows the input signal to the synchronization
algorithm and the signal generated at the output of the autocorrelation synchronization algorithm. It is assumed the same
set up utilized in Fig. 3, particularized for a SNR of 32 dB. In
both Figures 4a and 4b, the reception of the signal transmitted
by the non-delayed and delayed clients starts at samples 1000
and 1036 (i.e., a delay of 450 ns), respectively. Notice that there
is only noise until de sample 999, which allows to stress the
capability of the synchronization scheme to detect the incoming

Fig. 5 shows the scatter diagram of the constellation of
received symbols at the output of the MU-MMSE MIMO
detector. Fig. 5a shows, without losing the generality, the
received constellation of one delayed client that corresponds to
the synchronization case shown in Fig. 4a, where the frames of
both non-delayed and delayed clients can be detected and
decoded without ICI and ISI. Notice that in this study case: (i)
the CP and decoded samples for the non-delayed clients start at
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samples 972 (1000-64) and 1000 (1036-36), respectively; (ii)
the CP and decoded samples for the delayed clients start 972
(1036-64) and 1000 (1036-36), respectively. In summary, in
this particular case the CP protects both non-delayed and
delayed clients from ICI and ISI.
On other hand, Fig. 5b shows, without losing the generality,
that the constellation of one delayed client is highly spread due
to ICI and ISI, which corresponds to a high PER as shown in
and SNR equal to 32 dB. Fig. 3, i.e., a PER of 64% for
Δ<, Δ
400 O, 450 O . Notice that in this study case,
the CP and decoded sample for the non-delayed clients start at
samples 936 (1000-64) and 964 (1000-36), respectively. Hence,
the CP is large enough to protect the symbols from ICI and ISI.
On the other hand, for the delayed clients the CP and decoded
sample start at samples 972 (1036-64) and 964 (1000-36),
respectively. Therefore, in this last case the CP is not large
enough to prevent ISI and ICI for the non-delayed clients.

1

PER

TGac B [1,8,6,1]
MCS3: 16-QAM, BCC r=1/2
Ideal CSI
∆θ= 28 (350 ns)
∆T=0
∆T=200 ns
∆T=300 ns
∆T=400 ns
∆θ = 32 (400 ns)
∆T=400 ns

0.1

LS CSI
∆θ = 28 (350 ns)
∆T=0
∆T=200 ns
∆T=300 ns

0.01
10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

SNR in dB

Figure 6a. MCS3: 16-QAM, BCC with r=1/2.

C. Asynchronous TGac B UL MU-MIMO Channel

1
TGac B [1,8,6,1]
MCS7: 64-QAM, BCC r=5/6

PER

The TGac B channel model, which models intra-room and
room-to-room in residential environments, has a maximum
excess delay of 90 ns and root mean square (rms) delay spread
of 15 ns. It is a spatial correlated channel at both transmit and
receive sides, having impulsive response with two overlapping
clusters with 5 and 7 taps, respectively [11, pp. 39, pp. 57].
Figures 6a and 6b show the SNR as function of SNR in dB
for MCS3 (16-QAM) and MCS7 (64-QAM), respectively,
where the TGac B [1,8,6,1] UL MU-MIMO channel is
assumed. Analyzing the Fig. 6a, we can infer the following
interesting conclusions: (i) for both ideal CSI and Least Squares
(LS) CSI there is a negligible performance degradation when
the channel delay Δ< is set to either 200 ns or 300 ns if the autocorrelation synchronization scheme uses a delay Δ of 350 ns;
(ii) assuming a PER of 1%, there is a power loss of 5 dB for the
configuration Δ<, Δ
400 O, 400 O due to ISI and ICI,
even this channel having a small rms delay spread of 15 ns;
(iii) there is a power loss of approximately 3 dB due to the
realistic LS CSI.
The results shown in Fig. 6b allow similar conclusions in
relation to Fig. 6a, except that now the configuration
Δ<, Δ
400 O, 400 O impinges a substantial power
loss (i.e., a PER of 40% for a SNR of 36 dB is observed). Notice
the 64-QAM signaling scheme is much more susceptible to ICI
and ISI than the 16-QAM scheme, which explains the dramatic
degradation in the MPDU PER when Δ< 400 O.
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Figure 6b. MCS7: 64-QAM, BCC with r=5/6.
Figure 6. Effects of asynchronous reception on the PER: [1,8,6,1] TGac B
channel; BW=80 MHz; MU-MMSE receiver with LS CSI, MPDU payload of
1500 bytes; soft-decision Viterbi decoding.

to the TGac B channel (15 ns). However, a non-expected
difference w.r.t the results shown in Fig. 6b has been observed
in Fig. 7, i.e., there is a performance improvement of 1 dB when
the delayed users have a latency of either 200 ns or 300 ns in
relation to the non-delayed clients. The TGac D channel is a
very demanding channel to the MMSE MU-MIMO detector
since it is a highly frequency selective with spatial correlation
[5]. Hence, we believe that the temporal delay that can be
absorbed by the CP length increases the orthogonality between
the clients and, consequently, increasing the performance of the
MMSE MU-MIMO detector.

D. Asynchronous TGac D UL MU-MIMO Channel
The TGac D channel model, which represents sea of cubes
and large conference rooms in typical office environments, has
a maximum excess delay of 390 ns and rms delay spread of 50
ns. It is a spatial correlated channel at both transmit and receive
sides and it has impulsive response with three overlapping
clusters with 16, 7 and 4 taps, respectively [11, pp. 39, pp. 58].
Figure 7 shows the PER as function of SNR in dB for MCS3
(16-QAM), where the TGac D [1,8,6,1] UL MU-MIMO
channel is simulated. First, we can see that the system
performance is completely degraded when the channel delay
Δ< is set to 400 ns. Note that this difference in relation to Fig.
6a (where a power loss of 5 dB was seen) occurs due to the
higher delay spread of the TGac D channel (50 ns) in relation

IV. TIME ADVANCE SCHEME FOR THE IEEE 802.1AX UL MUMIMO PHY
We assume that the Trigger Frame (TF) transmitted from the
AP to the STAs scheduled to the next UL MU-MIMO
transmission, as shown in Fig. 8, contains a field that indicate
the time advance that must be used for each client in the
transmission of the next UL MU Data frame. In the IEEE
802.11 WLANs, each STA in the basic service set (BSS) has a
timer synchronized with the timing synchronization function
(TSF) of every other STA associated in the BSS managed by
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Figure 9. Comparison between the PER for a synchronous channel (Δ<
0 O with the PER for an asynchronous channel (Δ< 400 O when the
time advance mechanism is implemented. The results for [1,8,1,6] UL-MIMO
TGac B and TGac D channels are shown on the left and on the right-side
corners, respectively.

SNR in dB

Figure 7. Effects of asynchronous reception on the PER for MCS3 (16-QAM,
BCC with code rate ½): [1,8,6,1] TGac D channel; BW=80 MHz; MU-MMSE
receiver with LS CSI, MPDU payload of 1500 bytes; soft-decision Viterbi
decoding.

V. CONCLUSIONS
First, we have described the present status of the IEEE
802.11ax standardization process. Second, we have developed
interrelations between the temporal synchronization and
intercarrier interference in asynchronous OFDM UL MUMIMO channels. Next, we have shown that the asynchronous
reception can degrade dramatically the performance of UL MUMIMO 802.11ax PHY. Finally, we have defined and evaluated
the performance of a time advance scheme that counterbalance
the asynchronous latency in UL MU-MIMO 802.11ax PHY.
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Figure 8. "An example of a transmit opportunity (TXOP) containing an UL
MU transmission with an DL MU transmission containing unicast block
acknowledgment (BA) frames acknowledging the frames received from the
respective STAs". Acronyms: PIFS (Point coordination IFS); TF (Trigger
Frame); SIFS (Short IFS) [1, pp. 32].
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BER and PAPR Reduction Method for Nonlinearly
Amplified OFDM Signals
Roberto Câmara Gentil Porto; Robson França de Moraes; Ernesto Leite Pinto.

Abstract— This paper presents a new technique to improve
the performance of OFDM systems with nonlinear amplifiers.
This method aims to achieve good balances between PAPR
and BER at low computer cost. A performance and complexity
comparison with known techniques for BER reduction is presented. The results show that the proposed method has lower
computational complexity (about 33% fewer multiplications),
similar BER performance and better PAPR performance than
the other techniques here evaluated.
Keywords— OFDM, PAPR, BER Reduction, PTS, nonlinear
amplifiers.

I. I NTRODUCTION
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) has
been widely used in communication systems that demand
high data rate transmissions due to its inherent characteristics
of high spectral efficiency, inter symbol interference (ISI)
resilience and immunity to frequency-selective fading.
One important issue in OFDM systems is the large peakto-average power ratio (PAPR), generated by a constructive
combination of in-phase sub-carrier signals, which can cause
nonlinear distortions in power amplifiers and degrade the
overall performance. Several techniques have been proposed
to handle PAPR reduction, and a brief of them is discussed in
[1].
A number of methods have been proposed in literature to
mitigate PAPR by searching among several modifications of an
OFDM symbol, the best one in the sense of minimum PAPR.
This method to select the modified OFDM symbol is referred
to as CONV (from conventional) in present work.
Other approaches to improving OFDM systems performance
in nonlinear channels target bit-error-rate (BER) reduction,
instead of focusing on PAPR mitigation. These methods use
prior knowledge of a nonlinear amplifier model to predict
its output and choose among the modified OFDM symbols
the one corresponding to the minimum mean square error
(MSE) [2] or maximum cross correlation (CORR) [3] between
output and input. Both methods improve BER reduction with
considerable lower computational complexity in comparison
to previous works that follow the same approach.
This paper introduces a new criterion to select the modified
OFDM symbol, taking into account not only the PAPR but
also its most powerful samples. Numerical results show that
the proposed technique achieves BER reduction comparable to
the ones of the techniques proposed [2] and [3], reducing the

overall PAPR of transmitted OFDM symbols. Furthermore,
the proposed method has significantly lower computational
complexity and provides flexibility for achieving goal balances
between PAPR and BER reduction.
To demonstrate the potential of the proposed technique, simulations were performed using the Partial Transmit Sequence
(PTS) approach [4] to generate the modified OFDM symbols
and the results were compared with the ones produced by other
methods, such as CONV, MSE [2] and CORR [3].
The rest of this paper is organized as follows. Section II
summarizes the basic concepts of OFDM systems subject
to nonlinear amplifiers. Section III introduces the proposed
method for BER and PAPR reduction. Section IV presents
simulation results. Section V shows a computational complexity comparison between the proposed and existing methods.
Finally, some concluding remarks are given in Section VI.

II. OFDM S YSTEM M ODEL
Consider an OFDM system with N sub-carriers as shown
in Figure 1. Let d = [d0 , d1 , ..., dN −1 ]T be the symbol vector,
with di being the data symbol, selected from a M -ary quadrature amplitude modulation constellation. The OFDM signal is
generated using N size Inverse Fast Fourier Transformation
(IFFT), as:
x = FH d

(1)

where FH is the IFFT matrix and x the time domain signal
vector. It is also convenient to express element of x as:

Roberto Câmara Gentil Porto, Robson França de Moraes and Ernesto Leite
Pinto, Military Engineering Institute (IME), Rio de Janeiro-RJ, Brazil, E-mail:
camara@ime.eb.br, moraes@ime.eb.br and ernesto@ime.eb.br. This work was
partially supported by CNPq (461895/2014-5).
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Fig. 1: Block diagram of OFDM System.
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A. PAPR
The peak to average power ratio is a measure commonly
used to investigate non-linear distortion effects in OFDM
systems and can be expressed as [5]:
P AP R =

max[|xn |2 ]
, n = 0, 1, ...
E[|xn |2 ]

(3)

example, both Rapp and polynomial models can be compared
as shown in Fig. 2.
A well-known model for Traveling Wave Tube Amplifier
(TWTA) was presented by Saleh in [8]. This model includes
AM/AM and AM/PM conversions respectively given by:
α1 ρn
(9)
ASaleh (ρn ) =
1 + β1 ρ2n

Assuming that the data vector elements di are independent
and identically distributed random variables and that the
number of sub-carriers is sufficiently large, the time domain
samples xn can be modeled by a Gaussian distribution of
zero mean. If statical independence between those samples
is assumed, the signal power will be central chi-square
distributed. Thus, the complementary cumulative distribution
function (CCDF) of PAPR can be expressed as:
P (P AP R ≥ α0 ) = 1 − (1 − e−α0 )N .

φSaleh (ρn ) =

α2 ρ2n
1 + β2 ρ2n

(10)

(4)

The CCDF is the most frequently used statistic for comparing the performance of PAPR reduction techniques [5].
B. Non-Linear Amplifier Model
Assuming a memoryless non-linear amplifier model, its
output is given by:
yn = A(ρn )ej[θn +φ(ρn )] , ρn , |xn |, θn , arg(xn ),

(5)

where operator A(.) denotes the amplitude to amplitude
(AM/AM) conversion and φ(.) the amplitude to phase
(AM/PM) conversion.
A practical high power amplifier, used for WiMAX, is
the Solid State Power Amplifier (SSPA) described in [6]
whose characteristics can be approximated by the Rapp and
polynomial models seen in [3]. In both models, only the
AM/AM conversion is considered, so implies φ(ρ) = 0.
For the Rapp model, the AM/AM conversion operator is
given by [7]:
Arapp (ρn ) = ρn [1 +

ρn 2p −1
] 2p
A0

Psat
Pavg

The method here addressed for PAPR and/or BER reduction,
including the one proposed in this work, have in common the
fact that they select a modified OFDM symbol (the best one, in
a specific sense) among several candidates. This is illustrated
in Fig. 3.
x1
d

(7)

with Psat being the amplifier saturation power and Pavg the
average power of the input of signal.
To reduce the computational complexity of metric calculation, the CORR and MSE techniques approximate the AM/AM
conversion operator by an odd third order non-linearity, so the
amplifier output is approximately expressed as:
yn ≈ α1 xn + α3 xn |xn |2 .

C. Outline of PAPR/BER Redution Methods

(6)

where A0 is the saturated output and the parameter p controls
the smoothness of the transition from linear to saturation
region.
The amplifier operation point can be set by selecting the
desired input back-off (IBO), defined as:
IBO = 10log10

Fig. 2: AM/AM conversion for Rapp and Polynomial models
with A0 = 1, 2p = 3.286, α1 = 1, and α3 = −0.1769.

(8)

The α1 and α3 coefficients can be obtained by curve fitting
as shown in [3]. Using the SSPA amplifier from [6] as an

Modified OFDM
Symbols Generation

x2

..
.
xV

Select Best Modified
OFDM Symbol

x

Fig. 3: Block diagram of the proposed method.
Among the techniques that use multiple variations of the
OFDM symbol, in this paper, we will use the conventional
partial transmit sequence (PTS) scheme [4].
In the PTS scheme, the data vector d is divided into
V partitions, as d = [d(0) , d(1) . . . d(V −1) ], with d(v) =
(v)
(v) (v)
[d0 , d1 , . . . , dN −1 ] and v ∈ {0, 1, . . . , V − 1}, where:
(
(v)N
vN
+ (N
di , if i = vN
(v)
V , V + 1, . . . , V
V − 1),
di =
0, otherwise.
(11)
The application of N-Point IFFT to each partition leads to:
xv = FH dv .
.
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T

Next, the output of each IFFT block is multiplied by a factor
bv = ejφv and summed to produce a modified OFDM symbol
given by:
V
−1
X
x=
btv xv .
(13)

x

v=0

z
Best T PAPR modified
OFDM Symbols

The CONV method consists in selecting, among the modified OFDM symbols in a set {x}, the one with lowest PAPR
which can be expressed as:
ẋ = argmin(PAPR(x) ).

(14)

x

The MSE and CORR methods use the polynomial model
from Eq. (8) to calculate their respective optimization metrics.
The MSE method minimizes the mean square error between
the input and the output of the polynomial amplifier model.
Given by [2]:
|xn − yn |2 = α32

n=0

N
−1
X

|xn |6

(15)

x

The CORR method indirectly reduces the signal distortion
by maximizing the similarity between the input and the output
of the polynomial amplifier model, which is measured by the
cross correlation expression as [3]:
N
−1
X

|xn |2 + α3

n=0

Best modified
OFDM symbol

ż(γ, t) = [ż0 (γ, t), ż1 (γ, t) . . . żk (γ, t)],

N
−1
X

|xn |4 .

(17)

n=0

The optimal modified OFDM symbol, in this case, is given
by:
(0)
ẋ = argmax(Rxy
).
(18)
x

III. P ROPOSED M ETHOD
The proposed method selects one modified OFDM symbol
aiming to achieve a good balance between BER and PAPR
performances at low computational cost. A block diagram of
the proposed selector is shown in Fig. 4.
The first block on the left is responsible for selecting the
T modified OFDM symbols that present lowest PAPR. These
selected OFDM symbols will be denoted as zt , where t ∈
{1, 2, . . . , T }.

(19)

where żi (γ, t) are the values of the sequence zt for which
|zn,t |2 > γ, n ∈ {0, 1, . . . , N − 1} and t ∈ {1, 2, . . . , T }. The
best modified symbol is obtained as
ẋ = argmin(
t

k
X
(|żi (γ, t)|2 − γ)).

(20)

i=0

Initial tests showed that γ can be empirically obtained for
a given nonlinear amplifier model and suggested that the
complete knowledge of the amplifier model is not required
to use this method.
It is worthy to note that the selection of the parameter T
is directly linked to the PAPR/BER trade-off. If T is equal
to the number of generated sequences, the BER performance
will be optimized and the proposed method in Fig. 4 will be
composed only by the Threshold Selector. On the other hand,
if T = 1 is chosen, the proposed method becomes equivalent
to the CONV technique.

n=0

The optimal modified OFDM symbol for this method is
expressed as:
ẋ = argmin(M SE(xy) ).
(16)

(0)
Rxy
= α1

x

The second block initially compares the instantaneous
power of the zt modified OFDM symbols with a threshold
γ, resulting in:

D. Some Current Symbol Selection Approaches

N
−1
X

.

Threshold
Selector

Fig. 4: Proposed OFDM Symbol Selector Block Diagram.

In this scheme, the phase sequence b = [b0 , b1 , ..., bV −1 ],
which generates x with the lowest PAPR, is selected. The
number of modified OFDM symbols generated depends on
the number of different sequences b.
In the next subsection, some metric criteria are presented for
selecting the modified OFDM symbol (right block, Fig. 3). It
is noteworthy that the proposed metrics can be easily adapted
to others OFDM symbols modifiers schemes (left block, Fig.
3).

M SE(xy) =

t

IV. S IMULATION R ESULTS
Computer simulation was used to compare the PAPR and
BER reduction performances for the investigated methods. A
set of 105 randomly generated OFDM symbols was produced
using N = 128 sub-carriers and 16-QAM symbol modulation.
The PTS approach was used to generate the modified
OFDM symbols with 4 and 16 data vector partitions V . The
optimal vector b for V = 4 was chosen among all eight
possibilities with possible elements in the set {1, −1} and the
parameter T was set at 3. For the simulation with 16 partitions,
instead of searching for the optimum vector b among the 2V −1
possibilities, we performed the search in 64 randomly chosen
weight vectors, with T = 16. These vectors were used in all
data sets of OFDM symbols.
In order to measure the BER performance, an additive white
gaussian noise (AWGN) was assumed in all simulations and
P
,
the signal to noise ratio (SNR) was given in terms of Navg
0
where N0 is the noise power spectral density.
The Rapp model from Eq. (6) was used in the initial
simulations. The model parameters were calculated by curve
fitting using the SSPA WiMAX amplifier data presented in [6].
The resulting parameters were A0 = 1, 2p = 3.286, α1 = 1
and α3 = −0.1769. The operation point of the amplifier was
calculated with IBO = 2.8 dB and Psat = 1 whereas the gain
for the amplifier is unitary. We assumed perfect knowledge of
the vector b by the receptor.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

The chosen value of γ = 0.209 for the Threshold Selector
was empirically obtained calculating BER for different γ
values, as shown in Fig. 5. It is possible to conclude that
the proposed method can achieve similar BER compared
to CORR and MSE techniques for a considerable range of
threshold values. As noticed before, this suggests that the
complete knowledge of the amplifier model is not needed in
the proposed method.

100
SSPA
CONV
CORR
MSE
Proposed

Prob[PAPR(x)> α0 ]

10-1

10-2

10-3

SSPA
CONV
CORR
MSE
Proposed

10-4
10-3

5

6

7

8

9

10

11

12

BER

α0 (dB)

Fig. 7: CCDF of PAPR for different methods with V = 16,
N = 128 and 16QAM modulation.

10-4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

γ (threshold)

Fig. 5: BER vs threshold value in a AWGN with SNR = 35
dB.

To evaluate the effect of choosing a specific subset of weight
vectors (64 vectors out of 215 possibilities), the BER was
estimated for 10 samples of 104 OFDM symbols, each one
with different values for b. The result can be seen in Fig. 8,
which shows that for a large data set the BER estimates will
not vary significantly, independently of the randomly chosen
sequences subsets.

As seen in Fig. 6, the BER performance of the proposed
method is comparable with the produced by CORR and MSE
techniques with the advantage of requiring lower computational effort.

SSPA
CONV
CORR
MSE
Proposed

10-2

10-3
10-2

BER

SSPA
PAPR
CORR
MSE
Proposed

10-4

BER

10-3

V=4

10-5

2

3

4

5

6

7

8

9
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Fig. 8: BER analysis for different subsets of b16×64 for AWGN
channel with SNR = 35 dB, V = 16.

V=16

10-5
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10-4
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Fig. 6: BER for SSPA amplifier over AWGN channel using
V = 4 and 16, N = 128 and 16QAM modulation.
The PAPR results for T = 16 are shown in Fig. 7, indicating
that the proposed method performs better in this respect than
by CORR and MSE.

The BER and PAPR performance of the proposed and the
other techniques were also evaluated by simulations with the
use of Selective Mapping (SLM) [1]. The modified OFDM
symbols were generated by eight randomly chosen phase vectors whose elements belong to the set {±1, ±j}. The results
are not reported here for conciseness. They demonstrated the
same trend observed in Fig. 6 and 7. These results highlight the
effectiveness of the proposed selection method independently
of the technique used to produce the modified OFDM symbols.
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The BER curves obtained with the investigated methods
considering a non-linear amplifier with both AM/AM and
AM/PM conversion distortions are presented in Fig. 9. The
Saleh amplifier model from Eq. (9) and Eq. (10) was used
with parameters α1 = 2.16, α2 = 4, β1 = 1.15 and β2 = 9.1,
fitted from experimental TWTA data [8].
The simulation were performed using 4-PSK symbol modulation, IBO = 3.34 dB, V = 4 and γ = 0.016. The
results of Fig. 9 suggest that the BER performance of the
proposed method with a TWTA amplifier is better than the
CONV technique, being similar to the ones CORR and MSE
techniques.
10-2

BER

TWTA
PAPR
CORR
MSE
Proposed

10-3

calculated as Aproposed ≈ (N ).Cx + (2k − 1)T , where
the first and second terms refer to Eq. (3) and (20)
respectively.
It can be concluded that the total number of multiplications
required by the proposed method is approximately 33% lower
than by CORR and 50% lower than by MSE. Analyzing the
number of additions demanded by the proposed technique,
simulations have shown that for γ = 0.209 the (2k − 1)T ≈
NT
7 . For the simulated parameters γ = 0.209, T = 3 and
Cx = 8, this values leads approximately to a reduction in the
number of additions of 65% and 47%, when compared with
CORR and MSE, respectively.
It is important to note that for complete computational
complexity requirements, the following should be considered:
• CONV and proposed methods require the evaluation of
the maximum value in a set of N elements for each
iteration;
• Time spent in the selection of optimal OFDM symbol
based on the metric results;
2
• Time spent in the comparison of the |zt |
with the
threshold γ as in Eq. (19).
VI. C ONCLUSIONS

10-4
15

20

25

30

35

SNR(dB)

Fig. 9: BER for TWTA amplifier over AWGN channel using
V = 4, N = 128 and P SK4 modulation.

V. C OMPUTATIONAL C OMPLEXITY

A new method with low computational complexity to reduce
PAPR and improve BER in OFDM systems with non-linear
amplifiers was proposed and tested. The complexity and
performance investigation here reported demonstrated that the
proposed technique outperforms the MSE and CORR techniques in terms of PAPR reduction and provides similar BER
results, while reducing the overall computational complexity.
Additional advantages of the proposed method reside in
the ability to establish a trade-off between PAPR and BER
performances, and the possibility of being applied without
complete knowledge of the power amplifier characteristics.

Computational cost is evaluated by the number of real
multiplications Mmethod and additions Amethod required by
the method calculations. The total number of possible modifications of the OFDM symbol will be denoted by Cx .
Since all the investigated models use this same approach, the
computational complexity required by them is identical, except
for the optimization metric calculations, which are described
as follows:
1) CONV: metric computed with Eq. (3). The computational complexity can be calculated observing only
the numerator since the denominator is equal to Pavg .
The computation of this numerator requires MCON V =
2N.Cx and ACON V = N.Cx ;
2) MSE: metric computed with Eq. (15), requiring
MM SE = (4N + 1).Cx and AM SE = (2N − 1).Cx ;
3) CORR: metric computed with Eq. (17), requiring
MCORR = (3N + 1).Cx and ACORR = (3N − 1).Cx ;
4) Proposed: metric calculated in two steps with Eq. (3)
and (20) as illustrated in Fig. 4. Since all the |xn |2 have
already been calculated in the first step, the number of
multiplications is evaluated as by Mproposed = 2N.Cx
(the same as in CONV method). The number of additions depends on the size k of the vector ż and is
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Pareamento de subportadoras, alocação de potência
e seleção de modo em redes cooperativas OFDM
Eloise de Carvalho Rodrigues1 , Alexandre Matos Pessoa2 , Francisco Rafael M. Lima12 , Tarcı́sio F. Maciel2 e
Francisco Rodrigo P. Cavalcanti2 .

Resumo— A quarta geração das comunicações móveis proporciona benefı́cios como maiores taxas de dados, menor consumo de
potência e menor latência. Comunicação cooperativa consiste em
um conceito chave para estes sistemas que permite obter ganhos
em taxa de dados e confiabilidade. O potencial das comunicações
cooperativas pode ser melhor explorado quando essa tecnologia é
utilizada em conjunto com estratégias de alocação de recursos de
rádio. Neste trabalho, formulamos um problema de maximização
da taxa de dados que leva em consideração o pareamento de
subportadoras OFDM (do inglês, Orthogonal Frequency Division
Multiplexing), alocação de potência de transmissão e seleção
de modo (com ou sem diversidade no receptor). Além disso,
consideramos uma adaptação realista entre SNR (do inglês,
Signal-to-Noise Ratio) e taxa de transmissão.
Palavras-Chave— Pareamento de subportadoras, alocação de
potência, seleção de modo, sistemas cooperativos.
Abstract— The fourth generation of mobile communications
provides many benefits such as high transmit data rates, low
transmit power consumption and reduced latency. Cooperative
communication consists in a key concept to those systems that
allows the achievement of gains in transmit data rates and
reliability. The potential of cooperative communications can be
better exploited when this technology is used joinlty with radio
resource allocation strategies. In this work we formulate the data
rate maximization problem that takes into account subcarrier
pairing of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
subcarriers, transmit power allocation and transmit mode selection (with or without diversity in the receiver). Besides, we
also consider a realistic link adaptation model that maps SNR
(Signal-to-Noise Ratio) in transmit data rate.
Keywords— Subcarrier pairing, power allocation, mode selection, cooperative systems.

I. I NTRODUÇ ÃO
A atual geração de redes de comunicações sem fio, 4G
(do inglês, 4th Generation), apresenta uma série de avanços
tecnológicos que, de forma conjunta, permitem a transmissão
de altas taxas de dados, baixas latências, garantia de QoS (do
inglês, Quality of Service) e satisfação para diferentes serviços
multimı́dia [1].
A tecnologia de modulação OFDM (do inglês, Orthogonal
Frequency Division Multiplexing) surgiu como uma ferramenta
importante para combater a seletividade em frequência do
canal móvel que causa interferência intersimbólica. Por esta e
1 Departamento de Engenharia de Computação, Universidade Federal
do Ceará, Sobral, Brasil. 2 Grupo de Pesquisa em Telecomunicações sem
Fio (GTEL), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil. E-mails:
eloise@alu.ufc.br, {alexandrematos, rafaelm, maciel, rodrigo}@gtel.ufc.br.
Francisco Rafael Marques Lima gostaria de agradecer pelo apoio financeiro
da FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientı́fico e
Tecnológico) por meio de bolsa de produtividade em pesquisa.

outras razões, OFDM foi escolhida como técnica de transmissão básica em sistemas 4G tal qual LTE-A (do inglês,
Long-Term Evolution-Advanced) [2]. Além dessa tecnologia,
o paradigma de comunicações cooperativas traz um modelo
onde caminhos independentes entre fonte e destino são gerados
através da introdução de relays entre os mesmos e, ao passo
que o coeficiente de correlação entre esses caminhos diminui,
as diferentes atenuações experimentadas pelos canais podem
propiciar uma recuperação mais fiel da informação inicialmente transmitida. Esse modelo de comunicação permite que
a natureza broadcast de canais sem fio seja melhor explorada
e, ao utilizar-se dessa caracterı́stica, permite a inserção do
conceito de diversidade espacial, que também contribui para
melhor performance do sistema.
Mesmo com o advento de tais tecnologias, prover altas taxas
de dados, que são cada vez mais requisitadas por aplicações
que utilizam redes sem fio, continua sendo um grande desafio.
Técnicas de alocação de recursos de rádio ou RRA (do inglês,
Radio Resource Allocation) são de grande importância para um
melhor aproveitamento dos benefı́cios trazidos pelo modelo de
comunicações cooperativas.
Problemas envolvendo alocação de recursos em sistemas
OFDM cooperativos, tais como pareamento de subportadoras,
alocação de potência e seleção de modo, vêm sendo amplamente estudados. Na técnica de pareamento de subportadoras,
a mensagem transmitida pela fonte em uma subportadora
no primeiro salto (fonte-relay) é encaminhada pelo relay ao
destino em uma subportadora, não necessariamente a mesma
usada antes, no segundo salto (relay-destino). A abordagem
de alocação de potência visa distribuir de forma ótima os
recursos de potência disponı́veis entre os nós da rede, enquanto
a seleção de modo permite ao sistema configurar de forma automática e oportunista o uso ou não da diversidade cooperativa
no receptor destino.
A alocação de potência e o pareamento de subportadoras
são tratados em [3] com o objetivo de maximizar a taxa
de transmissão fim-a-fim em um sistema OFDM cooperativo
multi-relay de dois saltos que utiliza o protocolo AF (do
inglês, Amplify and Forward), porém sem uso de seleção de
modo. Um problema semelhante foi estudado em [4], em que
foi considerado um sistema cognitivo com uma fonte, um
relay e um destino, utilizando o protocolo DF (do inglês,
Decode and Forward) sem uso de diversidade no receptor,
cujo objetivo era maximizar a taxa de transferência. Os pares
de subportadoras e as potências foram otimizadas conjuntamente de forma a maximizar o rendimento total do sistema
sem causar interferência excessiva no sistema primário. Os
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autores desse trabalho propõem um algoritmo subótimo em
que o pareamento de subportadoras é realizado considerando
a qualidade do canal e a interferência introduzida ao sistema.
Em [5] os autores estudaram a alocação de potência e o
pareamento de subportadoras ótimos em uma rede de relays
AF de duas vias com multi-portadoras, tendo como objetivo
maximizar a eficiência energética e manter as restrições de
QoS requisitadas, sem considerar diversidade no receptor. Foi
proposto um algoritmo subótimo que diminui a complexidade
do pareamento de subportadoras. Em outro trabalho [6], os
autores investigam a maximização da taxa de dados em um
cenário OFDM cooperativo de dois saltos. Nesse trabalho,
os autores assumiram um mapeamento discreto entre SNR e
taxa ou MCS (do inglês, Modulation and Coding Schemes)
e realizam o pareamento de subportadoras e a alocação de
potência ótimos, porém sem considerar diversidade no receptor
e seleção de modo.
Um estudo de seleção de modo, atribuição de grupo de
recursos e alocação de potência em sistemas de comunicação
celular D2D (do inglês, Device to Device) foi realizado em [7].
O problema tratado visa maximizar a taxa total do sistema
de todos os links D2D e celulares, garantindo ao mesmo
tempo as taxas mı́nimas requisitadas de links celulares e D2D.
Para resolver este problema, foi caracterizada a alocação de
potência ideal quando um link D2D opera no modo direto
ou no modo relay. Em seguida, usando esses resultados de
alocação de potência, a seleção do modo e a atribuição
de grupos de recursos puderam ser formuladas como um
problema de atribuição de tarefas cuja solução ótima pode ser
obtida em tempo polinomial. Operando em modo relay, utiliza-se o protocolo DF, mas também não considera-se diversidade
na recepção.
O objetivo do trabalho [8] é maximizar a soma ponderada
da taxa em um sistema OFDM contendo uma fonte, um
relay e um destino em que o protocolo DF é aplicado; isso
foi feito através da otimização conjunta do pareamento de
subportadoras e alocação de potência. Para evitar interferência,
cada nó transmite em um time slot e, além disso, o destinatário
combina os sinais recebidos da fonte e do relay através do
método MRC (do inglês, Maximal Ratio Combining).
No trabalho [9] são estudados os impactos do modo de
transmissão, potência de transmissão e posicionamento do
relay na capacidade e no consumo de potência, tendo como
objetivo melhorar a eficiência energética. Os modos de transmissão considerados são: direto, através do relay ou cooperativo com diversidade, utilizando MRC para combinar os sinais.
A seleção de modo é feita baseada ou na taxa de transferência
ou na intensidade do sinal, aferindo-se que a seleção orientada
a taxa de transferência obteve melhores resultados. O estudo
não considera o pareamento de subportadoras e, além disso, a
seleção de modo é feita de forma heurı́stica e não de forma
ótima.
Em [10] é considerado um problema cujo objetivo é minimizar a energia total gasta na fonte e no relay, considerando
um sistema cooperativo OFDM de dois saltos. A transmissão
pode ser feita no modo direto ou cooperativo, tendo-se total
conhecimento sobre as condições do canal para escolha do
modo. O destino faz, então, a seleção de modo (que não

Modo direto
Modo cooperativo com
diversidade no receptor

BS-RS

RS-MS

MRC

+
BS-MS

Fig. 1.

Modelo de sistema cooperativo adotado.

é realizada de forma otimizada juntamente com os demais
recursos), o pareamento de subportadoras e a alocação de
potência. Adota-se o protocolo DF e assume-se, de forma
irrealista, que a adaptação entre SNR (do inglês, Signal-toNoise Ratio) e taxa é regida por uma função log convexa (a
equação da capacidade de Shannon).
Com exceção de [9] e [6], os trabalhos supracitados consideram que a relação entre SNR e taxa é uma função contı́nua
e logarı́tmica. Embora essas funções ofereçam maiores facilidades na análise matemática, sistemas reais dispõem de um
conjunto de taxas de transmissão de dados realizáveis discreto
e finito. Apesar de mais aderente à realidade, a modelagem da
adaptação de enlace através de funções discretas que emulam
MCSs oferecem maiores desafios, pois tornam os problemas de
otimização totalmente combinatoriais, que são mais complexos
[11]. Somente em [8], [9] e [10] foi considerada diversidade
e seleção de modo no receptor, porém esses trabalhos propuseram heurı́sticas para seleção de modo, não o resolvendo
de forma ótima e integrada às outras funcionalidades de
pareamento de subportadoras e alocação de potência.
A principal contribuição deste trabalho é a formulação do
problema integrado de pareamento de subportadoras, alocação
de potência e seleção de modo em redes cooperativas considerando um mapeamento discreto entre SNR e taxa. Além
disso, propomos a solução ótima deste problema através do uso
de bibliotecas computacionais baseadas em otimização inteira.
Por fim, realizamos uma análise de desempenho em que os
ganhos da solução proposta são demonstrados em relação a
soluções de referência.
O restante do artigo está organizado tendo na seção II uma
descrição da modelagem do sistema; na seção III a formulação
do problema e a solução ótima obtida; na seção IV uma
análise de desempenho da solução proposta e, na seção V,
as conclusões gerais sobre o trabalho.
II. M ODELAGEM DO SISTEMA
O cenário adotado neste trabalho é mostrado na figura 1 e
consiste em um sistema cooperativo de dois saltos contendo
uma estação base ou BS (do inglês, Base Station), um relay
ou RS (do inglês, Relay Station) e um terminal móvel de
destino ou MS (do inglês, Mobile Station). Assume-se que
o sistema possui um total de N subportadoras OFDM, que
são utilizadas para transmissão tanto no enlace fonte-relay
(BS-RS) quanto no enlace relay-destino (RS-MS) e no enlace
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direto entre fonte e destino (BS-MS). Tais subportadoras
experimentam desvanecimento Rayleigh e considera-se que
todas as informações sobre o canal são conhecidas. De forma a
evitar interferência devido ao reuso das subportadoras, assumese que o sistema opera no modo half-duplex em dois diferentes
slots. No primeiro slot ocorre a transmissão da fonte utilizando
possivelmente as N subportadoras. No segundo slot, ocorre
a transmissão do relay utilizando potencialmente todas as
mesmas N subportadoras.
No modelo proposto, a transmissão pode ser feita de dois
modos, ∀s ∈ {1, 2}:
•

•

Modo direto (s = 1): os dados são transmitidos diretamente da fonte através das N subportadoras do enlace
BS-MS, sem o uso do relay.
Modo cooperativo com diversidade (s = 2): os dados são
igualmente transmitidos através das N subportadoras dos
links BS-MS e BS-RS-MS. Nesse modo, os dois sinais
que chegam no destino são combinados pelo algoritmo
MRC de modo melhorar a qualidade da SNR experimentada pelo receptor.

Uma das considerações feitas nesse trabalho, como dito na
seção anterior, foi que a taxa de transmissão e a relação sinalruı́do, SNR, estão relacionadas por um mapeamento discreto,
representado por um esquema de modulação e codificação
(MCS). Portanto, adotamos uma função monotônica crescente
f (·) para representar tal mapeamento. Essa função admite que
a taxa rm será atingida se uma dada SNR estiver dentro de
um certo limiar, ou seja, γm ≤ SNR < γm+1 . De um total de
M nı́veis de MCS, cada subportadora deve atingir uma taxa
rm , ∀m ∈ {1, 2, . . . , M }.
Assume-se que o relay emprega o protocolo DF, que consiste em decodificar o sinal recebido da fonte, recodificá-lo e
retransmiti-lo ao destino. Assim, a SNR final (ou equivalente)
γ eq ∈ {γ1 , γ2 , . . . , γM } do sinal recebido no destino pode ter
duas expressões distintas e depende do modo de transmissão
empregado, conforme mostrado a seguir [14]:

se s = 1,
γnSD ,
eq
(1)
γ =
SR
min{γn , γnSD + γqRD }, se s = 2,
em que γnSD , γnSR e γqRD representam, respectivamente, a SNR
atingida na subportadora n do enlace BS-MS, a SNR atingida
na subportadora n do enlace BS-RS e a SNR atingida na
subportadora q do enlace RS-MS. Além disso, quando o
sistema opera no modo cooperativo (s = 2), o uso do MRC
no receptor requer que os sinais combinados na MS possuam
mesma modulação e codificação, isto é, os dois fatores dentro
do operador min{·} da equação (1) devem ser iguais.
S
A potência total disponı́vel na fonte, Ptot
, e a potência
R
total disponı́vel no relay, Ptot
, devem ser distribuı́das entre as
S
subportadoras OFDM de cada salto. Define-se Pn,s,m
como
sendo a potência mı́nima necessária para a subportadora n
dos enlaces BS-RS e BS-MS transmitir no nı́vel de MCS
m ao operar nos modos s = 2 e s = 1, respectivamente.
R
Também define-se Pn,q,s,m
como sendo a potência mı́nima
necessária para que a subportadora q do enlace RS-MS que
foi pareada com a subportadora n do enlace BS-RS transmita
no nı́vel de MCS m quando opera no modo s = 2. Em

|hSD |2

|hSR |2

|hRD |2

conclusão, define-se gnSD = σn2 , gnSR = σn2 e gqRD = σq 2
como sendo os ganhos de canal normalizados pela potência
do ruı́do térmico σ 2 , respectivamente, de cada subportadora
n, q ∈ {1, 2, . . . , N } dos enlaces BS-MS, BS-RS e RSSR
RD
MS, sendo hSD
as respostas em frequência dos
n , hn e hq
S
R
canais. Por fim, substituindo Pn,s,m
, Pn,q,s,m
, gnSR , gnSD e
RD
gq , ∀(n, q) ∈ {1, 2, . . . , N }, na equação (1) podemos obter
os possı́veis valores de potência que podem ser alocados para
as subportadoras de cada salto de modo que os respectivos nı́veis de MCS sejam atingidos, conforme mostrado nas
equações (2) e (3).
(γ
m
se s = 1 (não cooperativo),
SD ,
S
(2)
Pn,s,m
= gγnm
,
se
s=2
(cooperativo).
SR
gn
(
se s = 1 ou gnSR < gnSD ,
 0, SD 
R
Pn,q,s,m = γm
(3)
gn
se s = 2 e gnSR ≥ gnSD .
g RD 1 − g SR ,
q

n

Note que nas equações (2) e (3) podemos de fato obter os
S
R
valores Pn,s,m
, e Pn,q,s,m
para cada um dos possı́veis valores
de γm . Por fim, quanto ao pareamento de subportadoras, para
o caso de transmissão no modo 2 (modo cooperativo com
diversidade) cada subportadora do salto BS-RS deve estar
pareada a uma, e somente uma, subportadora do salto RS-MS.
III. F ORMULAÇ ÃO DO PROBLEMA E SOLUÇ ÃO ÓTIMA
O objetivo do problema aqui tratado é maximizar a taxa total
de um sistema OFDM cooperativo com uma fonte, um relay
e um receptor sujeito às restrições de potência disponı́veis na
fonte e no relay. O problema é formulado a seguir:
XXXX
rm xn,q,s,m ,
(4a)
max
{xn,q,s,m }

∀n

∀q

∀s ∀m

Sujeito a:
XXXX
S
S
Pn,s,m
xn,q,s,m ≤ Ptot
,
∀n

∀q

XXXX
∀n

∀q

R
R
Pn,q,s,m
xn,q,s,m ≤ Ptot
,

xn,q,s,m ≤ 1, ∀n,

(4d)

xn,q,s,m ≤ 1, ∀q.

(4e)

∀s ∀m

XXX
∀n

(4c)

∀s ∀m

XXX
∀q

(4b)

∀s ∀m

∀s ∀m

A variável binária xn,q,m,s é a variável de otimização deste
problema. Essa assume o valor 1 caso a n-ésima subportadora
do primeiro salto estiver pareada com a q-ésima subportadora
do segundo salto e atingir o nı́vel de MCS m transmitindo no
modo s, ∀s ∈ {1, 2}. Caso contrário, essa variável assume o
valor 0.
As restrições (4b) e (4c) asseguram que a fonte e o relay não
ultrapassem o limite de potência de transmissão disponı́vel em
cada nó, respectivamente. Para s = 1, a restrição (4d) assegura
que cada subportadora do salto 1 esteja utilizando apenas um
nı́vel de MCS. Para s = 2 essa mesma restrição garante que
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TABELA I
PAR ÂMETROS UTILIZADOS NAS SIMULAÇ ÕES .
Parâmetros de simulação
300 m

300 m

300 m

Banda por subportadora (B)
Nı́veis de MCS (M )
Subportadoras por salto (N )
S)
Potência total da fonte (Ptot
R)
Potência total do relay (Ptot
Potência do ruı́do térmico na banda de uma
subportadora (σ 2 )
Perda de percurso (L = 10n log10 (d),
sendo d a distância em metros)
Número de multipercursos por salto

100 m

300 m

Cenário 1

Fig. 2.

Cenário 2

Cenários simulados.

cada subportadora n do primeiro salto esteja pareada com
apenas uma subportadora q do segundo salto e transmita em
um único nı́vel de MCS. Já a restrição (4e) assegura que
cada subportadora q do segundo salto deve estar pareada com
apenas uma subportadora n do salto 1 e utilizar somente um
nı́vel de MCS para o modo s = 2.
Com o problema equacionado na forma de um ILP (do
inglês, Integer Linear Problem), a solução ótima desse pode
ser obtida utilizando um algoritmo do tipo Branch and Bound,
que é capaz de reduzir drasticamente o espaço de busca quando
comparado com o método da busca exaustiva [12].
IV. A N ÁLISE DE DESEMPENHO
Nesta seção serão analisados os impactos da seleção de
modo, do pareamento de subportadoras e da alocação de
potência em diferentes cenários cooperativos, comparando
a solução ótima modelada neste trabalho com duas outras
soluções e destacando as principais contribuições aqui obtidas.

15 kHz
12
32
8W
8W
5,9716 x 10−17 W
3,75
5

que o canal foi modelado através dos principais mecanismos
de propagação: perda de percurso, desvanecimento de larga
(Lognormal) e pequena (Rayleigh) escalas. Considerou-se,
também, que a SNR mı́nima para transmitir rm bits é dada
pela discretização da curva de Shannon, isto é, SNRm =
2rm − 1, tal qual usado em [11]. Finalmente, considerou-se
500 amostras de Monte Carlo para cada ponto simulado, de
forma a assegurar uma boa confiabilidade estatı́stica.
A figura 2 mostra dois cenários adotados para a obtenção
dos resultados aqui apresentados. No primeiro cenário,
considerou-se que os nós fonte, relay e destino estão dispostos
em um triângulo equilátero, com distância de 300 metros
entre eles. Já o segundo cenário trata-se de um sistema onde
fonte, relay e destino estão dispostos em linha reta, com o
relay mais próximo ao destino. A principal ideia desses dois
cenários é emular a dinâmica de uma sistema cooperativo em
que a distância entre os nós podem mudar dependendo do
movimento do terminal móvel ao longo da área de cobertura.

A. Parâmetros de simulação
A fim de validar as contribuições do presente trabalho,
foram utilizadas duas outras soluções que não utilizam seleção
de modo. A primeira delas é a solução ótima proposta em
[6] para o problema de alocação de potência e pareamento
de subportadoras em um sistema cooperativo sem seleção de
relays. Em [6], assume-se que o enlace entre fonte e destino
não é utilizado e, portanto, não há combinação por diversidade.
A segunda solução consiste de uma solução não cooperativa
convencional, sem a utilização do relay. Portanto, esta solução
equivale à maximização da taxa de dados entre fonte e relay
utilizando-se o algoritmo HH (Hughes Hartogs) para alocação
de potência [13]. A primeira solução é identificada nos gráficos
como “Otim. coop. s/ comb. no RX”enquanto que a segunda
é identificada como “Otim. direta BS-MS”. Por fim, a solução
proposta neste artigo está identificada nos gráficos como
“Otim. coop. c/ seleção de modo”.
A principais considerações do modelo apresentado neste artigo foram modeladas em um simulador computacional. Na
TABELA I, apresentamos os principais parâmetros do modelo
considerado. Em resumo, o sistema considerado adota 32
subportadoras OFDM em cada salto (BS-MS, BS-RS e RSMS), cada uma com largura de banda de 15 kHz, potência de
8 W para fonte e relay e 12 nı́veis de MCS. Consideramos

B. Resultados
Nas Figuras 3 e 4 estão os gráficos da Função de
Distribuição Acumulada ou CDF (do inglês, Cumulative Distribution Function) da eficiência espectral obtida (taxa de
dados total dividida pela largura de banda ocupada por todas subportadoras) quando empregados os cenários 1 e 2
apresentados na Figura 2, respectivamente. Para cada cenário,
apresentamos a solução proposta neste artigo juntamente com
as outras duas soluções apresentadas na seção IV.
Ao analisar a Figura 3, que representa o cenário em
que fonte, relay e destino estão dispostos nos vértices de
um triângulo equilátero cujo lado mede 300 metros, podese perceber que a solução que considera apenas o modo
direto e a solução aqui proposta, que considera diversidade,
apresentaram os melhores resultados. A solução aqui proposta
obtém um ganho no 50◦ percentil de aproximadamente 13,5%
em relação à solução com cooperação, mas sem combinação
no RX e de 9% em relação à solução que utiliza apenas o modo
direto. Isso se deve ao fato de que, com os nós dispostos dessa
forma, o modo de transmissão direto entre fonte e destino
torna-se uma boa opção, pois o destino está tão próximo da
fonte quanto do relay. A solução cooperativa sem diversidade,
porém, ignora a opção de transmitir diretamente e, como podese observar, obtém o pior resultado.
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1
0.9

1
Otim. coop. c/ seleção de modo
Otim. direta BS−MS
Otim. coop. s/ comb. no RX

0.9
0.8

Função de DIstribuição Acumulada

Função de Distribuição Acumulada

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

5,02

5,80
5,28

0.3

0.7
0.6
0.5
0.4

0.2

0.1

0.1

4

4.5

5

5.5

6

0
3

6.5

5,28

4,54

5,52

0.3

0.2

0
3.5

Otim. coop. c/ sel. de modo
Otim. direta BS−MS
Otim. coop. s/ comb no RX

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

Taxa de Dados (bits/s/Hz)

Taxa de Dados (bits/s/Hz)

Fig. 3. CDF da eficiência espectral total para a solução proposta e as outras
duas soluções de referência no cenário 1.

Fig. 4. CDF da eficiência espectral total para a solução proposta e as outras
duas soluções de referência no cenário 2.

A Figura 4 mostra os resultados obtidos através de
simulações no segundo cenário, conforme mostrado na Figura
2. Na Figura 4, vemos que a solução que emprega apenas
o modo direto apresenta um desempenho inferior à solução
que emprega modo cooperativo sem diversidade. Esse comportamento é justificado pela grande distância entre fonte e
destino, algo que leva a uma atenuação significativa do sinal
recebido no modo direto. Esse mesmo problema tem efeitos
menos significativos na solução que emprega sempre o modo
cooperativo sem diversidade, pois a presença do repetidor
reduz os efeitos da atenuação do canal entre fonte e destino.
Por fim, vemos que a solução proposta nesse artigo obtém um
ganho no 50◦ percentil de aproximadamente 4,5% em relação
à solução com cooperação, mas sem combinação no RX e de
17,8% em relação à solução que utiliza apenas o modo direto.
Nos dois cenários discutidos, vimos que a solução proposta apresenta o melhor desempenho. Nestes dois casos, a
solução ótima encontrada para o problema proposto nesse
artigo comportou-se de forma a obter as melhores taxas de
dados devido à sua caracterı́stica de adaptar-se ao sistema,
selecionando o modo de transmissão que melhor atenderá
aos requisitos de qualidade. Enquanto no cenário 1 o modo
de transmissão direto (sem cooperação) foi usado de forma
oportunista em algumas subportadoras pelo seletor de modo
a fim de reduzir a potência transmitida na fonte, o modo
com cooperação e diversidade no receptor foi escolhido com
frequência nas subportadoras no cenário 2 com o objetivo de
compensar a maior distância entre fonte e destino.

proposta consegue atingir taxas bem mais elevadas devido ao
fato de considerar todos os modos de transmissão possı́veis
e, com isso, conseguir melhor adaptar-se às mudanças na
disposição dos nós do sistema.

V. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, analisou-se o problema de maximização da
taxa de dados em um sistema OFDM cooperativo. Esse
problema leva em consideração a alocação de potência, o
pareamento de subportadoras e a seleção de modo, que foram otimizados conjuntamente por meio de algoritmos de
resolução de problemas de otimização linear a inteira. Os
resultados mostram que a solução comportou-se melhor que
algumas soluções de referências colhidas a literatura que não
consideram seleção de modo e diversidade. De fato, a solução
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Mitigação do Ruı́do Impulsivo em Sistemas de
Comunicações Digitais
Hugerles S. Silva, Marcelo S. de Alencar, Wamberto J. L. de Queiroz e Rodrigo de A. Coelho

Resumo— Este artigo apresenta uma nova estratégia de
mitigação do ruı́do impulsivo gaussiano gatilhado e duplamente
gatilhado binário, a partir da teoria de sistemas lineares ótimos
aplicada aos sistemas de comunicações digitais. Para os modelos
do ruı́do impulsivo analisados, são apresentados os resultados do
erro médio quadrático em função da relação sinal ruı́do, para
diferentes valores de α e β.
Palavras-Chave— Filtro de Wiener, Ruı́do Impulsivo, Sinal
Digital.
Abstract— This paper presents a new strategy for the mitigation of gaussian impulsive gated noise and double gated
binary, using optimal linear systems theory applied to digital
communication systems. For the analyzed impulsive noise models,
the mean square errors were calculated through signal to noise
ratio for different values of α and β.
Keywords— Wiener Filter, Impulsive Noise, Digital Signal.

I. I NTRODUÇ ÃO
S estudos sobre o ruı́do impulsivo iniciaram com Middleton, em 1951 [1]. A partir de sua análise, diversos
trabalhos têm surgido com estudos sobre o ruı́do impulsivo gaussiano gatilhado (GAWGN – Gated Additive White
Gaussian Noise) e duplamente gatilhado (G2 AWGN – Gated
Gated Additive White Gaussian Noise) binário [2-6]. Os ruı́dos
GAWGN e G2 AWGN interessam a diversos pesquisadores, são
modelos para representação do ruı́do impulsivo em sistemas
de comunicações digitais e têm sido utilizados, principalmente
em trabalhos relacionados aos sistemas de televisão digital que
usam a técnica OFDM [7-8].
Os efeitos do ruı́do impulsivo podem afetar consideravelmente o desempenho dos sistemas de comunicações e seu
comportamento não estacionário faz com que seja mais difı́cil
analisá-lo [9]. As fontes geradoras desse tipo de ruı́do são
numerosas e diferem de uma situação para outra [10]. O ruı́do
impulsivo pode ser natural, devido a fenômenos atmosféricos,
como descargas de raios, ou artificial. Ruı́dos ocasionados por
equipamentos elétricos em ambientes fabris, lâmpadas fluorescentes e incandescentes, interruptores sendo acionados, ruı́dos
de sistemas de ignição de automóveis, descargas eletrostáticas
e transientes gerados pelas operações de comutação causados
por relés analógicos em redes telefônicas, por exemplo, são
de natureza impulsiva [11].
Em 2004, o Grupo de Televisão Digital (DTG – Digital
Television Group) do Reino Unido, liderado pela Corporação
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Britânica de Radiodifusão – Pesquisa e Desenvolvimento
(BBC R&D – British Broadcasting Corporation – Research
and Development) apresentou os resultados de estudos teóricos
e experimentais com interferência impulsiva no padrão Europeu de Televisão Digital – Terrestre (DVB-T – Digital
Video Broadcasting – Terrestrial) [12]. Desse estudo, um
conjunto representativo de formas de ondas para o ruı́do
impulsivo foram elaborados. Em 2007, a Rohde & Schwarz
também realizou estudos sobre o ruı́do impulsivo, descrevendo
uma análise sobre o tempo efetivo de aparecimento do ruı́do
GAWGN e G2 AWGN no padrão de TV digital [13]. Em 2013,
foi apresentada uma nova abordagem matemática para análise
do ruı́do impulsivo gaussiano binário e multinı́vel a partir dos
estudos teóricos e experimentais realizados pelo DTG e pela
Rohde & Schwarz [7]. Para o desenvolvimento deste trabalho,
foram utilizados dois processos aletórios modulantes, denominados C1 (t) e C2 (t), para representar as ocorrências aleatórias
de pulsos e de surtos, respectivamente, do ruı́do impulsivo
GAWGN e G2 AWGN nos sistemas de comunicações digitais.
Este trabalho apresenta um método de mitigação do ruı́do
GAWGN e G2 AWGN a partir da teoria de sistemas ótimos
lineares. Além desta seção introdutória, o artigo está dividido
em mais seis seções. Na Seção II é apresentado o formalismo
matemático da estratégia de eliminação proposta. A Seção III
descreve o modelo matemático e a função de autocorrelação
para o ruı́do GAWGN e G2 AWGN binário. Na Seção IV são
colocadas as equações para a realização das estimativas dos
parâmetros das funções densidade de probabidade (fdp) do
ruı́do GAWGN e G2 AWGN. A Seção V descreve a função
de autocorrelação do sinal digital. A Seção VI apresenta a
análise dos resultados para as simulações realizadas e, por
fim, a Seção VII expõe as conclusões.
II. E STRAT ÉGIA DE M ITIGAÇ ÃO DO RU ÍDO I MPULSIVO
G AUSSIANO B IN ÁRIO
Se, em determinado sistema de comunicação, o sinal recebido é composto pelo sinal transmitido acrescido do ruı́do,
tem-se, matematicamente, que
Y (t) = X(t) + η(t),
em que X(t) representa o sinal transmitido e é caracterizado por um processo aleatório contı́nuo, definido em tempo
contı́nuo e estacionário em sentido amplo (WSS – Wide Sense
Stationary), η(t) o ruı́do gaussiano branco impulsivo e Y (t)
o sinal recebido [14].
A correlação entre o sinal desejado X(t) e o sinal observado
Y (t), RXY (τ ), é dada por
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RXY (τ ) = E[X(t)X(t + τ )] + E[X(t)η(t + τ )],

(1)
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em que E[·] denota o operador esperança. Considerando os
sinais X(t) e η(t) independentes e com média nula, tem-se
que
RXY (τ ) = RX (τ ).

(2)

A autocorrelação do sinal recebido é dada por
RY (τ )

= E[Y (t)Y (t + τ )]
= RX (τ ) + Rη (τ ).

(3)

Considerando X(t) e Y (t) processos aleatórios com
esperança nula, é possı́vel obter uma estimativa Ŷ (t) de Y (t)
dada por [15]
∫ a
Ŷ (t) =
h(s)X(t − s)ds.
(4)
−b

O filtro h(s) que minimiza o erro médio quadrático emin entre
o sinal recebido e sua estimativa satisfaz a equação
∫ a
RXY (τ ) =
h(s)RY (τ − s)ds, −b ≤ τ ≤ a,
(5)

III. M ODELO MATEM ÁTICO PARA O RU ÍDO IMPULSIVO
A. Ruı́do Impulsivo GAWGN
Ocorrência Aleatória de Pulsos

Binário

Composto

com

Neste modelo é considerado que o ruı́do presente no sistema
de comunicação consiste em um processo ruidoso AWGN
(Additive White Gaussian Noise) com média nula e variância
σi2 , representado por C(t)ηi (t), adicionado ao modelo AWGN
gerado por uma segunda fonte independente, chamada de ruı́do
de fundo permanente, representada por ηg (t), com variância σg2
e média nula. O comportamento impulsivo do ruı́do C(t)ηi (t)
é caracterizado pelo sinal auxiliar C(t), representado por uma
onda quadrada com amplitude unitária e perı́odo T . O tempo
que essa onda quadrada assume valor unitário é αT , com α
assumindo valores entre zero e um. Este modelo é representado
por
η(t) = ηg (t) + C(t)ηi (t)
(11)
e o sinal modulante C(t) assume os valores zero e um de
forma aleatória, com probabilidades 1−p e p, respectivamente,
sendo representado por uma sequência de pulsos

−b

C(t) =

∞
∑

PR (t − kT ),

k=−∞

e emin é dado por
∫
emin = RY (0) −

a

−b

h(s)RXY (s)ds.

(6)

com PR (t) = 1 no intervalo −αT /2 ≤ t ≤ αT /2 e
PR (t) = 0 caso contrário. A Figura 1 apresenta uma
realização desse processo obtida a partir do modelo descrito.

A hipótese para o ruı́do impulsivo descrita em [7] considera
que o ruı́do η(t) é causal, o que possibilita reescrever a
Equação (5) como
∫ ∞
RXY (τ ) =
h(s)RY (τ − s)ds, ∀ τ.
(7)
0

Usando (2) e (3), tem-se
∫ ∞
RX (τ ) =
h(s)[RX (τ − s) + Rη (τ − s)]ds, ∀ τ.

(8)

0

A Equação (8) é chamada de Wiener-Hopf [15].
Amostrando os sinais em intervalos de tempo múltiplos do
perı́odo de amostragem (Ts ) que corresponde a uma frequência
de amostragem que segue o critério de Nyquist, ou seja,
t = kTs , em que k ∈ Z+ , é possı́vel escrever (8) da seguinte
maneira
RX [m] =

N
−1
∑

h[k](RX [m − k] + Rη [m − k]).

(9)

Fig. 1.
Realização (ou função amostra) do ruı́do impulsivo GAWGN
composto com ocorrência aleatória dos pulsos [7].

A autocorrelação do ruı́do impulsivo para este modelo, dada
por Rη (τ ), pode ser escrita como

k=0

Os coeficientes h[k] presentes na Equação (9) são determinados então a partir do conjunto de N +1 equações lineares. Em
forma matricial, o vetor de coeficientes h do filtro mitigador
proposto pode ser escrito como
h = R−1
Y RX ,

(10)

em que as matrizes h, RX e RY possuem ordem N ×1, N ×1
e N × N , respectivamente.

Rη (τ ) = (σg2 + pασi2 )δ(τ ),

(12)

em que p é a probabilidade do k-ésimo sı́mbolo do alfabeto
{0,1} ser um.
A partir do modelo geral do ruı́do impulsivo gatilhado
apresentado na Equação (11), é possı́vel obter três modelos de
ruı́do mais simples. Dois modelos distintos são determinados
quando a componente permanente do ruı́do está ausente, sendo
o ruı́do total puro; e o outro modelo é determinado quando
a componente permanente está presente no sistema, sendo o
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ruı́do total composto. Quando p = 1 significa que os pulsos
são determinı́sticos, 0 < p < 1 significa que os pulsos são
aleatórios.
B. Ruı́do Impulsivo G2 AWGN Binário Composto com
Ocorrências Aleatória de Pulsos e Surtos
O modelo geral do ruı́do impulsivo gaussiano duplamente
gatilhado binário com ocorrências aleatória de surtos e pulsos
e com a presença do ruı́do permanente é dado por
η(t) = ηg (t) + C1 (t)C2 (t)ηi (t),

(13)

em que 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 ),

(14)

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) é
representado por
C2 (t) =

∞
∑

ml PR2 (t − lT2 ),

(15)

modelos de ruı́do mais simples. Dois modelos distintos são
determinados quando a componente permanente do ruı́do está
ausente, sendo o ruı́do total puro; e quando a componente
permanente está presente no sistema, sendo o ruı́do total
composto. Quando p1 = 1 significa que os surtos são determinı́sticos, 0 < p1 < 1 significa que os surtos são
aleatórios, p2 = 1 significa que os pulsos são determinı́sticos
e 0 < p2 < 1 significa que os pulsos são aleatórios.
IV. E STIMAÇ ÃO DOS PAR ÂMETROS DO RU ÍDO I MPULSIVO
A. Estimação dos Parâmetros do Ruı́do Impulsivo GAWGN
Binário Composto com Ocorrência Aleatória de Pulsos
A estimativa dos parâmetros do ruı́do impulsivo pode ser
obtida a partir do uso do método dos momentos. Este método
é baseado nos momentos teóricos e amostrais das variáveis
aleatórias envolvidas [16]. Para o modelo do ruı́do impulsivo
gaussiano gatilhado binário com ocorrência aleatória de pulsos, a função densidade de probabilidade (fdp) de η(t) [7] é
dada por
[
]
η2
αp
exp −
fη(t) (η) = √
2(σg2 + σi2 )
2π(σg2 + σi2 )
[
]
η2
(1 − αp)
exp − 2 .
(17)
+ √
2σg
2πσ 2
g

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 ≤ αT2 ,
com α assumindo valores entre zero e um e T2 > T1 . A
Figura 2 apresenta uma realização desse processo obtida a
partir do modelo descrito.

O k-ésimo momento dessa fdp é dado por
(
)
k
2 2 αp 2
k+1
2 k
k
2
√ (σg + σi ) Γ
E[η ] =
2
π
(
)
k
k+1
2 2 (1 − αp) 2 k
2
√
(σg ) Γ
+
,
2
π

em que Γ(·) representa a função gama. Definindo o momento
amostral da fdp dada na Equação (17) como nk e igualando-o
ao momento téorico, tem-se
nk = E[η k ].

Fig. 2.
Realização (ou função amostra) do ruı́do impulsivo G2 AWGN
composto com pulsos e surtos aleatórios [7].

A autocorrelação do ruı́do impulsivo para este modelo, dada
por Rη (τ ), pode ser escrita como
Rη (τ ) =

(σg2

+

αβp1 p2 σi2 )δ(τ ).

(16)

A partir do modelo geral do ruı́do impulsivo duplamente
gatilhado apresentado na Equação (13) é possı́vel obter sete

(18)

(19)

Usando então os momentos amostrais de ordem 2, 4 e 6, as
estimativas para as variáveis σg2 , σi2 e αp podem ser escritas
como
√
3n22 − n4
ˆ
σg2 = n2 − αp
ˆ
,
(20)
3(αp
ˆ 2 − αp)
ˆ
√
3n22 − n4
ˆ
σi2 =
(21)
3(αp
ˆ 2 − αp)
ˆ
e
√
]3
[
αp
ˆ −1
n6 = 15αp
ˆ n2 − C1 ·
αp
ˆ
√
[
]3
αp
ˆ
+ 15(1 − αp)
ˆ n2 − C1 ·
, (22)
αp
ˆ −1
com

3n22 − n4
.
3
A Equação (22) é não linear e pode ser resolvida com o uso
de um método iterativo.
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B. Estimação dos Parâmetros do Ruı́do Impulsivo G2 AWGN
Binário com Ocorrências Aleatória de Pulsos e Surtos
Para o modelo do ruı́do impulsivo gaussiano duplamente
gatilhado binário com ocorrências aleatória de pulsos e surtos,
a estimação dos parâmetros da função densidade de probabilidade de η(t) pode ser realizada com o uso do método dos
momentos. A fdp deste modelo é dada por [7]
[
]
αβp1 p2
η2
fη(t) (η) = √
exp −
2(σg2 + σi2 )
2π(σg2 + σi2 )
[
]
η2
(1 − αβp1 p2 )
√
exp − 2 .
(23)
+
2σg
2πσg2
O n-ésimo momento dessa fdp é dado por
)
(
k
2 2 αβp1 p2 2
k+1
k
2 k
2
√
E[η ] =
(σg + σi ) Γ
2
π
(
)
k
2 2 (1 − αβp1 p2 ) 2 k
k+1
√
+
(σg ) 2 Γ
, (24)
2
π
em que Γ(·) representa a função gama. Definindo o momento
amostral da fdp dada na Equação (23) como nk e igualando-o
ao momento téorico, tem-se
nk = E[η k ].

(25)

As estimativas para as variáveis σg2 , σi2 e αβp1 p2 são dadas
a partir das seguintes expressões
√
3n22 − n4
σˆg2 = n2 − αβpˆ1 p2
,
(26)
2
3(αβpˆ1 p2 − αβpˆ1 p2 )
√
3n22 − n4
ˆ
2
σi =
(27)
2
3(αβpˆ1 p2 − αβpˆ1 p2 )
e

3
√
ˆ
αβp1 p2 − 1 
n6 = 15αβpˆ1 p2 n2 − C1 ·
αβpˆ1 p2

+

15(1 − αβpˆ1 p2 ) n2 −

√

3
αβpˆ1 p2 
,
C1 ·
αβpˆ1 p2 − 1

conformação ao sinal digital transmitido, Tb é o intervalo de
bit e A representa a amplitude do pulso [14].
A autocorrelação do sinal X(t), não necessariamente estacionário, é dada pela fórmula
]
[
|τ |
[u(τ + Tb ) − u(τ − Tb )]. (30)
RX (t, τ ) = A2 1 −
Tb
A autocorrelação RX (τ ) é uma função que tem formato
triangular, com o ponto de máximo igual a A2 . Ela cai
linearmente com o intervalo de tempo, até atingir zero no
tempo Tb .
VI. A N ÁLISE DOS R ESULTADOS
Para a simulação da estratégia de mitigação proposta é
considerado que o sinal transmitido é o sinal digital aleatório,
cuja função de autocorrelação é dada pela Equação (30). Na
simulação, um conjunto de amostras do sinal X(t) amostrado
em tempo discreto foram geradas e adicionadas ao ruı́do
impulsivo gaussiano com diferentes valores de α e β. As
simulações foram realizadas para os modelos gerais do ruı́do
impulsivo GAWGN e G2 AWGN, cujos modelos mais simples
podem ser obtidos a partir deles. Na simulação, foi utilizado
Tb = 1 segundo.
A. Ruı́do Impulsivo Gaussiano Gatilhado Binário Composto
com Ocorrência Aleatória de Pulsos
Na Figura 3 é ilustrado o erro médio quadrático E[e2 ] em
função da relação sinal ruı́do (SNR – Signal-to-Noise Ratio),
entre o sinal original e sua estimativa, para o modelo geral
do ruı́do impulsivo GAWGN, com diferentes valores de α. O
número de amostras usadas para o cálculo das estimativas dos
parâmetros do ruı́do impulsivo foi 104 . O vetor de coeficientes
h é dado por
h = R−1
Y RX .
Os coeficientes do filtro mitigador proposto necessitam dos
parâmetros do ruı́do impulsivo estimados pelo método dos
momentos. O estimador observa o ruı́do do canal durante uma
janela de tempo e fornece as estimativas obtidas para o filtro
de mitigação. As leis de formação das matrizes RY e RX ,
utilizadas na determinação de h, são dadas, respectivamente,
por

(28)
RYij

com

3n22 − n4
.
3
A Equação (28) é não linear e pode ser resolvida com o uso
de um método iterativo.
C1 =

V. AUTOCORRELAÇ ÃO DO S INAL D IGITAL
O sinal digital aleatório pode ser expresso por
X(t) =

∞
∑

mk Ap(t − kTb ),

(29)

k=−∞

em que mk representa o k-ésimo sı́mbolo gerado aleatoriamente a partir de um alfabeto discreto, p(t) é o pulso que dá


 (
1−
=
 (
1−

e
RXi1 =

{

(

1−

1+

|i−j|
Tb
|j−i|
Tb

|i−1|
Tb

1

+

αp

SNR0
SNRi
)
[u(i − j + Tb ) − u(i − j − Tb )],
)

,

se

i=j

se

i>j

[u(j − i + Tb ) − u(j − i − Tb )],

se

i<j

)

1,
[u(i − 1 + Tb ) − u(i − 1 − Tb )],

se
se

i=1
i ̸= 1

com SNR0 e SNRi representando, respectivamente, a relação
sinal ruı́do permanente e a relação sinal ruı́do impulsiva, por
bit.
A inspeção da Figura 3 mostra que, à medida em que
α aumenta, o erro médio quadrático entre a estimativa e a
sequência gerada se torna maior. Isso ocorre porque o aumento
de α significa que há um acréscimo no tempo em que o ruı́do
impulsivo está presente no sistema. A convergência do erro é
obtida para valores de SNR maiores que 16 dB.
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A análise da Figura 4 mostra que os maiores valores de erro
são obtidos para maiores valores de α e β. A convergência do
erro é obtida para valores de SNR maiores que 17 dB.
VII. C ONCLUS ÕES

Fig. 3. Erro médio quadrático E[e2 ] em função da SNR entre o sinal recebido
e sua estimativa.

B. Ruı́do Impulsivo Gaussiano Duplamente Gatilhado Binário
Composto com Ocorrências Aleatória de Pulsos e Surtos
Na Figura 4 é apresentado o erro médio quadrático E[e2 ]
em função da SNR, entre o sinal original e sua estimativa, para
o modelo geral do ruı́do impulsivo G2 AWGN, com diferentes
valores de α e β. O número de amostras usadas para o cálculo
das estimativas dos parâmetros do ruı́do impulsivo foi 104 . O
vetor de coeficientes h é dado por
h = R−1
Y RX .
Os coeficientes do filtro mitigador proposto necessitam dos
parâmetros do ruı́do impulsivo estimados pelo método dos
momentos. O estimador observa o ruı́do do canal durante uma
janela de tempo e fornece as estimativas obtidas para o filtro
de mitigação. As leis de formação das matrizes RY e RX ,
utilizadas na determinação de h, são dadas, respectivamente,
por

RYij


 (
1−
=
 (
1−

e
RXi1 =

{

(

1−

1+

1

+

αβp1 p2

,

SNR0
SNRi
)
|i−j|
[u(i − j + Tb ) − u(i − j − Tb )],
Tb )
|j−i|
Tb

|i−1|
Tb

)

se

i=j

se

i>j

[u(j − i + Tb ) − u(j − i − Tb )],

se

i<j

1,
[u(i − 1 + Tb ) − u(i − 1 − Tb )],

se
se

i=1
i ̸= 1

com SNR0 e SNRi representando, respectivamente, a relação
sinal ruı́do permanente e a relação sinal ruı́do impulsiva, por
bit.

Neste artigo foi apresentada uma estratégia de mitigação
para o ruı́do GAWGN e G2 AWGN a partir da teoria de
sistemas lineares ótimos. Na simulação da estratégia proposta,
verificou-se que o filtro linear ótimo projetado consegue
minimizar a interferência causada pelo ruı́do GAWGN e
G2 AWGN. Além disso, foi proposto neste artigo uma técnica
para estimação dos parâmetros da fdp de η(t) a partir do uso
do método dos momentos. Essa estimativa é necessária para
determinação dos coeficientes do filtro mitigador proposto.
Percebeu-se também que o aumento dos parâmetros α e β
implica um pior desempenho do estimador, resultando em um
maior valor de erro médio quadrático.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Projeto de Sistemas MIMO Utilizando Otimização
por Enxame de Partı́culas
Israel A. C. Leal, Waslon T. A. Lopes e Marcelo S. Alencar

Resumo— Este artigo apresenta uma técnica para aumento da
taxa de transmissão de dados em sistemas de múltiplas entradas e
múltiplas saı́das (MIMO), considerando o número de antenas e o
espalhamento Doppler em canais com desvanecimento Rayleigh.
A técnica utiliza uma meta-heurı́stica para otimizar a taxa de
transmissão e escolher a melhor solução. A otimização baseiase na inteligência artificial, mais precisamente, no algoritmo
otimização por enxame de partı́culas (PSO) com o objetivo de
encontrar a melhor configuração de antenas que atinja a maior
taxa de transmissão. Os resultados da simulação mostram um
aumento de mais de 15% na taxa de transmissão considerando
canais MIMO 8x4.
Palavras-Chave— Sistemas MIMO; taxa de transmissão;
otimização por enxame de partı́culas.
Abstract— This paper presents a technique to increase the data
throughput in Multiple Input Multiple Output (MIMO) Systems,
considering the number of antennas and the Doppler spread for
fading Reyleigh channels. The technique uses a meta-heuristic
to optimize the throughput and to choose the best solution. The
optimization is based on Artificial Intelligence, more precisely,
on the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm with the
objective of finding out the best antenna configuration to achieve
the highest throughput. Simulation results show an increase of
more than 15% in the data throughput considering 8x4 MIMO
channels.
Keywords— MIMO systems; data throughput; particle swarm
optimization.

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o aumento significante da demanda por taxa de transmissão, operadoras de redes sem fio devem estar preparadas
para suportar um aumento de até mil vezes no tráfego móvel
total, obrigando os pesquisadores a desenvolver padrões com
taxas de transmissão maiores que os atuais [1] especificadas
para alcance de altas taxas de dados em sistemas de quinta
geração (5G) com lançamento previsto para 2020. Relatórios
anuais divulgados pela Empresa Cisco evidenciam que existe
um rápdio crescimento na quantidade de dados em redes sem
fio. Um desses relatórios mostra que, em apenas uma década,
a quantidade de dados manipulados por IP em redes sem fio
terá aumentado mais de um fator de 100: partindo de três
hexabytes em 2010 para mais de 190 hexabytes em 2018, em
ritmo de exceder 500 hexabytes em 2020 [2].
Uma das técnicas para aumento da taxa de transmissão do
canal de rádio em redes sem fio é o sistema de múltiplas
entradas e múltiplas saı́das (MIMO – Multiple Input Multiple
Output) que consiste da utilização de múltiplas antenas no

transmissor e no receptor. Com isto, há maior eficiência
energética e espectral. Consequentemente, mais dados podem
ser transmitidos pelo canal sem fio [1], [3], [4]. O conceito
do MIMO traz novos desafios para o 5G, com o aumento
massivo de antenas e inúmeras pesquisas associadas ao seu
desempenho [5]. Algoritmos que otimizem a taxa de transmissão de dados e atendam as expectativas desse avanço
tecnológico, estão sendo pesquisados na comunidade cientı́fica
e na indústria.
Esses algoritmos podem ser aplicados na minimização do
custo da rede, do aperfeiçoamento da qualidade dos serviços
e da capacidade oferecida pela rede [6], [7]. Neste artigo, é
proposto um algoritmo de otimização por enxame de partı́culas
(Particle Swarm Optimization – PSO) com o objetivo de aumentar a capacidade, medida em termos da taxa de transmissão
de dados, de um sistema MIMO.
Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II
apresenta conceitos gerais dos sistemas MIMO. A Seção III
introduz as principais caracterı́sticas do algoritmo PSO. A
Seção IV apresenta uma proposta para aumento da taxa de
transmissão em sistemas MIMO. O arranjo experimental e
os resultados da simulação são discutidos nas Seções V e
VI, respectivamente. Finalmente, a Seção VII é dedicada a
conclusão do artigo e as propostas de trabalhos futuros.
II. S ISTEMA MIMO
A técnica MIMO, para diversidade espacial em antenas,
parte do pressuposto que a utilização de um arranjo de
antenas aumenta a qualidade do sistema, assegurando que o
sinal atingirá o receptor com uma adequada relação sinalruı́do (SNR – Signal-to-Noise Ratio). A técnica aproveita o
fenômeno do multipercurso para aproveitar a capacidade do
canal em ambientes com grandes influências dos mecanismos
de propagação de reflexão e difração [8]. Dependendo do
número de antenas no transmissor e receptor, a taxa de
transmissão do canal pode ser aumentada, à custa de uma
maior complexidade do sinal recebido [9].
A. Capacidade do Canal MIMO
A capacidade de um canal de comunicação sem fio é
definida como a maximização da informação mútua média,
entre a entrada e saı́da do canal, de acordo com a distribuição
de probabilidade do sinal de entrada, ou seja [10], [11], [12],
C = max I(X; Y ),
P (x)
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(1)

ou de modo equivalente [11],
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C = max[H(Y ) − H(Y /X)],
P (x)

(2)
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em que H(Y ) é a entropia, ou seja, a incerteza do sinal de
saı́da Y e H(Y |X) a entropia do sinal de saı́da Y dado o
sinal de entrada X. A capacidade é a taxa máxima que as
informações podem ser transmitidas através de um canal com
confiabilidade, esta é uma caracterı́stica inerente ao canal [13].
Em um sistema MIMO sem fio, o canal é descrito por uma
matriz complexa H. A relação entre o sinal de entrada X e o
sinal de saı́da Y pode ser expressa como [10],
Y = HX + N,

(3)

em que N é o ruı́do gaussiano com a propriedade de correlação
RN = E[N N T ] = σn2 , em que σn2 é a potência do ruı́do, em
que E[·] é o operador do valor esperado. O sinal de entrada,
X, tem autocorrelação dada por RX = E[XX T ] que fornece
a potência total transmitida PX . Sendo assim, a SNR é dada
por γ = PX /σn2 [10].
Desta forma, a informação mútua de um sistema MIMO
pode ser escrita como [10],




Px
T
(4)
HH
I(X; Y ) = E log2 det INr +
Nt σ n 2
em que INr é matriz identidade do sinal de entrada e HT ,
a matriz trans-conjugada da matriz de canal H para um
sistema MIMO com Nr antenas receptoras e Nt antenas
transmissoras [14].
A capacidade ergódica no limite superior pode ser escrita
como [10],




γ
T
C = max E log2 det IN +
.
(5)
HH
Rx ≤Px
Nt
Uma expressão alternativa para a capacidade da taxa de
transmissão pode ser obtida pela decomposição do canal
MIMO em n = min(Nr , Nt ) subcanais SISO equivalentes.
Esta capacidade está relacionada a eficiência espectral através
do canal em função da SNR. O ganho de cada subcanal pode
ser representado por valores próprios da matriz de correlação
HHT dada por [13]
C=

n
X

log2 (1 + γi λi ),

(6)

Assume-se também que as antenas transmissoras e receptoras dos sistemas MIMO estão equipadas com polarização
vertical e antenas dipolo omnidirecionais. O meio de dispersão
é representado pelo desvanecimento de Rayleigh distribuı́do
em torno das antenas de transmissão e recepção. A função
densidade de probabilidade de Rayleigh é dada por [13]
 2
x
−x
f (x; σ) = 2 exp
,x ≥ 0
(8)
σ
2σ 2
em que σ 2 (2 − π/2) é a variância da função. Essa função
é frequentemente usada em modelagem de sistemas celulares
em que não existe visada direta entre as antenas transmissoras
e receptoras pois considera o multipercurso no canal de
desvanecimento Rayleigh. Neste caso, o multipercurso pode
ser modelado por uma variável aleatória gaussiana complexa
circularmente simétrica no tempo [13], [15].
Os elementos da matriz de correlação são obtidos usando um modelo de Clarke especı́fico para o desvanecimento
Rayleigh e leva em consideração do efeito Doppler [10], [13],
[16]
ρij = a2 πJ0 (dij πDs /W ),
(9)
em que a é o ganho da antena que é invariante no tempo, J0
é uma função de Bessel de primeira espécie de ordem zero,
dij é a distância entre os elementos i e j do agrupamento
de antenas, W é a largura de banda e Ds é o espalhamento
Doppler. Devido a dispersão total, o espalhamento Doppler é
o dobro do desvio de frequência Doppler sendo dado por [13]
2fc v
,
(10)
c
em que fc é a frequência da portadora, v é a velocidade do
móvel e c é a constante da velocidade da luz [13]. As matrizes
de correlação RX e RY podem ser generalizadas usando


ρ1,1 · · · ρ1,Nr

.. 
..
(11)
RX =  ...
.
. 
Ds =

ρNr ,1

e

i=1

em que γi e λi são a SNR e o ganho do i-ésimo subcanal,
respectivamente [10], [12].
B. Coeficiente de Correlação
O modelo de canal de Kronecker é o mais utilizado nas
pesquisas realizadas para construir a matrix de canal H. Neste
modelo, as matrizes de correlação do transmissor e do receptor
são consideradas separáveis e a matriz do canal é representada
por [10], [14]
1/2

1/2

H = RY GH RX ,



ρ1,1
 ..
RY =  .

ρNt ,1

···

ρNr ,Nr

···
..
.
···


ρ1,Nt
..  ,
. 
ρNt ,Nt

(12)

respectivamente.
Dadas as matrizes RX e RY , a matriz do canal H pode
ser calculada pela Equação 7. Para evitar correlações entre os
canais e o acoplamento mútuo, foram consideradas distâncias
entre as antenas do arranjo do transmissor maiores que λ/2
[15]. Posteriormente, é realizada uma decomposição em valores singulares (SVD – Singular Value Decompositon) da
matriz H, e finalmente, é calculada a taxa de transmissão do
canal MIMO a partir da Equação 6.

(7)

em que GH é uma matriz gaussiana com variáveis independentes e identicamente distribuı́das (i.i.d. – independent and
identically distributed) com média zero e variância unitária,
RX e RY são as matrizes de correlação espacial do transmissor
e do receptor, respectivamente.

III. OTIMIZAÇ ÃO POR E NXAME DE PART ÍCULAS
O Algoritmo de otimização PSO foi proposto por Kennedy e
Eberhart em 1995 a partir da observação da vida social de um
bando de pássaros e da teoria de enxame em partı́culas. Eles
observaram que os pássaros seguiam regras e procedimentos
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para buscar comida. O termo partı́cula foi atribuı́do às soluções
possı́veis do problema e cada partı́cula representa um pássaro.
A área em que o pássaro sobrevoa em busca de comida ou do
ninho é equivalente ao espaço de busca do problema. Todas as
partı́culas têm uma função objetivo ou fitness a ser otimizada
e possuem velocidade para direcionar o voo dentro do espaço
de busca [17]. O algoritmo estará sempre buscando alcançar
o alvo, as melhores soluções são encontradas por meio da
atualização da velocidade e da posição da partı́cula.
A configuração inicial padrão é composta por um enxame
de partı́culas, em que cada partı́cula i tem uma posição dentro
→
do espaço de busca chamada −
x i (t), cada posição mostra uma
possı́vel solução do problema. As partı́culas voam pelo espaço
de busca procurando a melhor solução de acordo com sua
−
velocidade atual →
v i (t). A posição e a velocidade de cada
partı́cula são atualizadas conforme [18]:
→
−
−
−
−
v i (ti + 1) = ω →
v i (ti ) + c1 .r1 .[→
p i (ti ) − →
x i (ti )]+
→
−
−
c .r .[ p (t ) − →
x (t )]
2

e

2

g

i

i

→
−
−
−
x i (ti + 1) = →
x i (ti ) + →
v i (ti + 1),

A função objetivo é o cálculo da taxa de transmissão
do canal que se inicia com o cálculo dos coeficientes de
correlação a partir da Equação 9 para construção das matrizes
RX e RY , conforme Equações 11 e 12. A partir disso é obtida
a matriz de propagação H de acordo com a Equação 7. Após
isto, é realizada uma SVD da matriz H. Por fim, a capacidade
da taxa de transmissão do canal MIMO é calculada a partir
da Equação 6.
A Figura 1 mostra um diagrama em blocos do simulador
do sistema MIMO com o otimizador. Ele é dividido em dois
blocos, o primeiro chamado sistema MIMO com três entradas
de controle: frequência de operação, velocidade do usuário e
largura de banda, e duas entradas de informação contendo o
número de antenas da transmissão e recepção. Este bloco gera
a taxa de transmissão do canal, que é a função objetivo do
otimizador e sua principal informação de entrada.
Velocidade do
Usuário

(13)

Frequência de
Operação

i

✲
✲

No. de Antenas Tx

(14)

Largura
de Banda

❄ ❄ ❄
Sistema MIMO

No. de Antenas Rx

em que c1 e c2 são os coeficientes de aceleração cognitivo e
social, respectivamente, r1 e r2 são valores aleatórios obtidos a
partir de uma distribuição uniforme no intervalo [0; 1], gerados
a cada iteração do algoritmo para cada partı́cula em cada
dimensão. A nova posição e a nova velocidade da partı́cula
−
i, já atualizada na iteração atual, são dadas por →
x i (ti + 1) e
→
−
v i (ti + 1), respectivamente [18], [19]. A melhor posição da
−
partı́cula é chamada de →
p i (t) e a melhor posição encontrada
−
na vizinhança da partı́cula é conhecida como →
p g (t) [20]. O
fator de aceleração ω é inserido para controle da velocidade
anterior e evita o comportamento de explosão entre partı́culas
ao longo do processo [21].
O Algoritmo PSO é inicializado aleatoriamente e é definida
uma condição de parada de acordo com o número de iterações
necessárias para o processo de otimização. Também são
definidos os valores das constantes c1 e c2 , a quantidade de
partı́culas no enxame e os valores máximos e mı́nimos da velocidade que a partı́cula pode atingir. Após a sua inicialização,
o algoritmo entra em um laço no qual a velocidade e a posição
de cada partı́cula serão atualizadas, conforme Equações 13 e
14, respectivamente, até atingir o ponto de parada [22].
Quanto ao fator de aceleração, a estratégia mais utilizada
é de inicializar o processo de busca com ω próximo de 1 e
diminui-lo de forma linear ao longo do processo. Ao fazer isso,
as partı́culas iniciam num processo de busca em amplitude nas
primeiras iterações e finalizam o processo com uma busca em
profundidade [21].
IV. M ETODOLOGIA PARA OTIMIZAÇ ÃO
O problema consiste em aumentar a taxa de transmissão do
canal de um sistema MIMO a partir da matriz de covariância e
variando a distância entre as antenas do arranjo da transmissão,
como também o ganho de todas as antenas do arranjo. Para
otimização do problema é utilizado o algoritmo PSO.

✻

Parâmetros de
Configuração Operadores

✲
Taxa de
Transmissão
do Canal

❄

❄

Otimizador PSO
Arranjo de antenas,
Distância Rx,
Ganho da antena

Fig. 1. Diagrama em blocos do simulador do sistema MIMO com otimizador.

O bloco otimizador tem também duas entradas de controle,
relacionadas às configurações dos parâmetros e operadores
do algoritmo utilizado. O objetivo é aumentar a taxa de
transmissão informada a partir da alteração da distância entre
as antenas do arranjo de transmissão e ganho das antenas
com o cálculo da matriz de ganho. Os valores alterados são
entregues ao bloco do sistema MIMO para novo cálculo da
taxa de transmissão. Se este valor for maior que o anterior a
saı́da do bloco sistema MIMO é alterado para o novo valor,
caso contrário o valor é descartado. O processo se repete até
atingir o valor ótimo ou definido tempo de parada.
O Algoritmo PSO trabalha com a metodologia de inteligência de enxame. Para esse propósito, a posição e a
velocidade de cada partı́cula dentro do espaço de busca
definem o desempenho do grupo de antenas. O canal é o
espaço de busca, enquanto que as antenas são representadas
pela quantidade de partı́culas previstas em cada execução do
algoritmo. Cada partı́cula representa a configuração do arranjo
de antenas necessária para medida da capacidade da taxa de
transmissão do canal, ou seja, sua função objetivo.
Inicia-se a busca com uma geração aleatória em que cada
antena tem o valor inicial de distância entre antenas do arranjos
de λ/2, a mesma varia até 3λ com passos de λ/2 atribuı́dos
por uma variável aleatória com distribuição uniforme. Cada
partı́cula representa uma solução para aumento da capacidade
do canal a partir da configuração do arranjo de antenas,
distância entre os elementos e ganho. Cada partı́cula possui
quatro posições, cada posição possui a quantidade de antenas
do arranjo da transmissão, a quantidade de antenas no arranjo
da recepção, a distância entre os elementos da transmissão e o
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TABELA I
TAXA DE T RANSMISS ÃO COM E SEM OTIMIZAÇ ÃO .

ganho do arranjo de antenas da transmissão. Essas posições
estão associadas ao ı́ndice de cada arranjo de antenas. O
módulo sistema MIMO é executado com o valor ótimo da
melhor partı́cula do enxame e calcula a capacidade do canal
para os parâmetros gerados pelo módulo otimizador. Estas
etapas são repetidas até que o critério de otimização seja
cumprido ou tempo de parada seja atingido.

Sistemas
MIMO
2x2
3x2
4x2
3x3
4x4
5x4
6x4
7x4
8x4

V. A RRANJO E XPERIMENTAL
O simulador foi escrito em linguagem de programação
Matlab R e executado em computador com processador
Intel R Core Quad CPU Q8300 com 2,50 GHz x 4, memória
RAM de 3,2 GB e sistema operacional Ubuntu 14.04 de 64
bits.
Foi considerada frequência de operação em 3 GHz
e sistemas macrocelulares com antenas omnidirecionais.A
distância entre as antenas do receptor é fixada em λ/2 que,
para a frequência definida é de 5 cm. A distância entre as
antenas do arranjo do transmissor varia de λ/2 a 3λ, ou
seja, para a frequência de operação escolhida, de 5 a 30
cm, com passos de 5 cm. O ganho do arranjo de antenas
na recepção é fixado em 2 dBi. Para os arranjos de antenas
da transmissão foram definidos os ganhos de 10, 12, 15 e
17 dBi, com base no ganho de antenas mais comuns no
mercado de telecomunicações. A velocidade dos usuários foi
definida como 3 km/h (considerando usuário caminhando) e a
largura de banda em 5 MHz, com base na largura de banda
do WCDMA, como também, da largura de banda mı́nima do
LTE, de acordo com as redes em operação dessas tecnologias.
Foram definidas nove configurações de arranjos de antenas
MIMO: 1x1 (SISO), 2x2, 3x2, 3x3, 4x2, 4x4, 5x4, 6x4, 7x4
e 8x4. A intenção é fazer arranjos com números diferentes de
antenas limitando a quatro antenas na recepção, referenciando
aos aparelhos celulares que são comercializados atualmente.
A escolha dos valores dos parâmetros do PSO se deu
por experimentos prévios com avaliação do algoritmo. Foram
definidos 50 partı́culas e 1000 iterações; c1 = c2 variando
entre 2,5 e 1,5; r1 = r2 variando entre 1,0 e 0,0 e ω variando
entre 0,9 e 0,1. Para uma avaliação confiável, o algoritmo foi
executado 30 vezes e coletado o resultado da iteração que
gerou a maior taxa de transmissão em cada execução.

Com Otimização
Taxa de
Transmissão
(bits/s/Hz)
11,21
13,66
14,93
16,26
21,14
23,19
23,77
25,90
27,44

Otimização
(%)
7,99
10,25
8,82
10,08
10,45
10,79
12,60
14,55
15,19

Melhor
Distância
(cm)
20
25
25
20
20
20
25
30
25

Melhor
Ganho
(dBi)
15
15
12
12
15
15
15
17
15

otimização, mostrando a aplicabilidade da ferramenta em
projetos de sistemas MIMO.
A Tabela I ilustra essa informação para SNR igual a 20
dB considerando vários esquemas MIMO. Para a configuração
8x4 (oito antenas na transmissão e quatro antenas na recepção)
foi obtido o melhor desempenho. Nessa tabela também é
mostrada a melhor distância e o ganho das antenas do arranjo
na transmissão que gera este aumento de taxa de transmissão. Os valores mostrados são valores de medianas da
capacidade ergódica das melhores iterações em cada execução
do algoritmo. Com a otimização, a taxa de transmissão do
canal melhorou em 15% para os sistemas 8x4, melhor que
o resultado de 12% obtido com os algoritmos genéticos para
esta mesma configuração, descrito em [23], [24].
VII. C ONCLUS ÕES
Este artigo apresenta uma metodologia para melhoria da
capacidade em termos da taxa de transmissão (throughput) de
dados em sistemas MIMO utilizando o Algoritmo PSO.
Para tornar o modelo matemático mais próximo dos sistemas de comunicação sem fio atuais, a construção da matriz
do canal incorporou o efeito do desvanecimento por meio
da utilização da função de distribuição de probabilidade de

Taxa de Transmissão MIMO sem Otimização
30

VI. R ESULTADOS
Capacidade (bits/s/Hz)

25

A resposta da capacidade ergódica de sistemas MIMO sem
otimização em função da SNR pode ser vista na Figura 2,
pode-se observar claramente que a medida que o arranjo de
antenas é aumentado, a capacidade da taxa de transmissão
também aumenta, confirmando que os sistemas MIMO são
mais eficientes do que os tradicionais sistemas SISO. E quanto
maior o número de antenas no arranjo, maior a capacidade do
canal. Também é observado que, para um mesmo número total
de antenas, há maior eficiência espectral quando o arranjo é
simétrico e a SNR elevada, observado nos arranjos 4x4 e 3x3.
A Figura 3 mostra a resposta da capacidade de sistemas
MIMO após otimização com o PSO. Para todos os casos
houve uma melhoria na taxa de transmissão dos canais MIMO
propostos em relação a taxa de transmissão calculada sem

Sem
Otimização
Taxa de
Transmissão
(bits/s/Hz)
10,38
12,39
13,72
14,77
19,14
20,93
21,11
22,61
23,82

20

15

nt = 1 , nr = 1
nt = 2 , nr = 2
nt = 3 , nr = 2
nt = 4 , nr = 2
nt = 3 , nr = 3
nt = 4 , nr = 4
nt = 5 , nr = 4
nt = 6 , nr = 4
nt = 7 , nr = 4
nt = 8 , nr = 4

10

5

0
−10

−5

0

5
SNR(dB)

10

15

20

Fig. 2. Gráfico da resposta da capacidade do sistema MIMO sem otimização.
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Taxa de Transmissão MIMO com Otimização
30

Capacidade (bits/s/Hz)

25

20

nt = 2 , nr = 2
nt = 3 , nr = 2
nt = 4 , nr = 2
nt = 3 , nr = 3
nt = 4 , nr = 4
nt = 5 , nr = 4
nt = 6 , nr = 4
nt = 7 , nr = 4
nt = 8 , nr = 4

15

10

5

0
−10

−5

0

5
SNR(dB)

10

15

20

Fig. 3. Gráfico da resposta da capacidade do sistema MIMO com otimização.

Rayleigh. Também foi usada a técnica SVD de decomposição
de valores singulares para cálculo da capacidade ergódica.
As simulações comprovam que o acréscimo de antenas em
arranjos de sistemas MIMO, aumenta consideravelmente a
taxa de transmissão destes sistemas. Quando se compara com
sistemas tradicionais SISO. Também mostram a solução de um
problema de três dimensões em que, além da configuração do
arranjo de antenas, a distância entre as antenas e o seu ganho
foram requisitos para aumento dessa capacidade.
Os melhores resultados mostram um aumento de 15,19%
na taxa de transmissão de canais MIMO 8x4 com o algoritmo
PSO. Estes resultados, apesar de preliminares, são satisfatórios
tendo em vista a grande variedade de parâmetros que a
ferramenta oferece em projetos de sistema MIMO.
A. Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros os autores pretendem usar o modelo
de Clarke para estender os resultados obtidos considerando
a utilização de antenas diretivas [25]. Além disso, deve-se
aprofundar o estudo do Modelo de Weichselberger [26] para
cálculo da matriz de correlação e do valor do coeficiente
de correlação. Visto que ele não considera separáveis as
estatı́sticas de desvanecimento entre o transmissor e o receptor,
como é feito no modelo de Kronecker [10], [14]. Também,
pretende-se avaliar a influência do acoplamento mútuo entre
antenas que não foi considerado nesta pesquisa.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Instituto para estudos Avançados
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Resumo— Modulação
espacial
generalizada
(GSM) considera o envio de informação através
de um ı́ndice espacial que seleciona M 0 antenas
ativas de M antenas disponı́veis no transmissor.
O receptor pode recuperar o ı́ndice espacial
detectanto o subconjunto de antenas ativas. O
detector de máxima-verossimilhança (ML) é ótimo
para receptores de esquemas com GSM, porém sua
complexidade torna-se intratável para constelações
digitais de ordem alta e um número elevado
de antenas ativas. Este trabalho propõe uma
detecção dos sinais transmitidos na GSM com baixa
complexidade para o receptor. O detector utiliza
equalização linear com forçagem a inteiros (IF) e
possui complexidade reduzida em relação ao ML,
com o custo de uma perda de desempenho em
termos de taxa de erro de bit.
Palavras-Chave— Modulação espacial, detecção de
baixa complexidade, forçagem a inteiros.
Abstract— Generalized Spatial Modulation (GSM)
transmits extra information using a spatial index
that selects a subset of M 0 active antennas out of
the total M available antennas at the transmitter.
Optimal detection of both the spatial index and
the digital modulation transmited in the antennas
is given by the maximum-likelihood (ML) detector.
However, its complexity is intractable for a large
number of active antennas. In this paper, we propose
a new detection scheme for low-complexity detection
of GSM based on linear equalization. We use integerforcing (IF) linear receivers as equalizers and obtain
a significant complexity reduction when comparing
to the optimal ML detector at the cost of loss in
performance in terms of bit error rate.
Keywords— Spatial modulation, low-complexity
detection, integer-forcing.

I. I NTRODUÇ ÃO
Modulação espacial (SM) é um paradigma relativamente recente para sistemas de comunicação
com múltiplas antenas (MIMO) (veja os tutoriais [1, 2, 3]). Graças a suas diversas vantagens em
relação a outras técnicas MIMO, SM tornou-se um
tópico de pesquisa importante e, como indicado
em [3], ela foi reconhecida como uma técnica
MIMO promissora a ser adotada nos futuros sistemas de comunicação sem fio.
Na chamada modulação espacial generalizada
(GSM) [4, 5, 6], um conjunto de M 0 antenas
transmissoras é ativado dentre um total de M
antenas disponı́veis. Em cada antena ativa, é transmitido um sı́mbolo de uma constelação Mq -ária
clássica (e.g., QAM). Associando-se informação
aos ı́ndices das antenas dentro do conjunto ativo,
o número resultante de bits por jtransmissãok é

M
aumentado para M 0 blog2 (Mq )c + log2 M
.
0
O detector ótimo usado na GSM é detector
de máxima-verossimilhança (ML). Entretanto, sua
complexidade pode tornar-se intratável para um
número muito grande de antenas ativas e de
sı́mbolos da constelação digital.
Os autores de [7] propõem um algoritmo de
detecção eficiente denominado “ordered block minimum mean-squared error” (OB-MMSE). Em
relação ao ML, esse algoritmo obtém um fator
de redução de complexidade na faixa de 96% a
87% da baixa para a alta razão sinal-ruı́do (SNR),
respectivamente, com desempenho próximo ao do
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detector ML.
O trabalho [8] propõe um algoritmo iterativo
de baixa complexidade com desempenho próximo
do ótimo. Em relação ao OB-MMSE, a redução
de complexidade é próxima de 75% em alta SNR.
Neste trabalho, nossa proposta é uma detecção
sub-ótima do sinal recebido auxiliada por
equalização linear, identificando tanto os sı́mbolos
espaciais quanto os sı́mbolos de modulação digital. O objetivo principal é realizar a detecção
usando processamento linear e reduzir sua complexidade em relação a detecção ótima (para
cenários em que essa torna-se intratável). Ainda,
no processo de detecção, a equalização MMSE é
estendida para o caso de forçagem a inteiros.
II. M ODELO DO S ISTEMA
Em um esquema de comunicações sem fio
MIMO com um usuário (nó fonte) e uma estação
radiobase (nó destino), considere o nó fonte
com M antenas transmissoras e M 0 cadeias de
RF disponı́veis para transmissão. Considere ainda
que o nó destino possui N antenas receptoras.
Um esquema de modulação espacial no transmissor seleciona M 0 de M antenas de acordo
M
com uma sequência de bsm = b log2 M
0 c bits
de informação espacial que se deseja transmitir.
Denominamos esse cenário pela sigla SU-GSM
(single-user generalized spatial modulation).
Define-se como a constelação
espacial o conn
o

M
junto de sı́mbolos M = 0, 1, . . . , M
−
1
.
0

M
Sem perda de generalidade, assuma que M 0
é uma potência de 2. O conjunto de sı́mbolos
de modulação espacial
tem então cardinalidade

M
|M| = 2bsm = M
0 . Portanto, a sequência de bits
bsm pode ser representada na sua forma decimal
por um inteiro m ∈ M. Cada inteiro m está
univocamente relacionado com um subconjunto de
M 0 antenas transmissoras ativas do total de M
antenas transmissoras disponı́veis.
×M 0
Considere uma matriz binária F ∈ FM
.
2
O elemento fij indica que a condição da iésima antena em relação à j-ésima antena ativa:
quando fij = 0, a antena transmissora está inativa
na respectiva cadeia de RF; quando fij = 1
a antena transmissora está ativa nesta cadeia de
RF. Portanto, uma matriz F válida deve obedecer
às seguintes condições: (a) o peso de Hamming

wH (·) de cada coluna deve ser 1, (b) exatamente
M 0 linhas têm peso de Hamming 1 e (c) as
M − M 0 linhas restantes têm peso 0.
É necessário então um mapeamento bijetor
de
×M 0
modulação espacial ϕ : Z2bsm → FM
associ2
ando cada sı́mbolo inteiro de modulação espacial
a um subconjunto particular de antenas ativas.
Assim, a constelação espacial pode ser equivalentemente especificada como
M0 = {ϕ(m)|m ∈ M} = {F0 , . . . , F2bsm −1 } .
Considere o exemplo para M = 4, M 0 = 3 e
N = 1. Neste caso, M = {0, 1, 2, 3}. Seja m = 2
(representando a sequência de bits 10). Sem perda
de generalidade, considere que m corresponde à
ativação das antenas 1, 3 e 4 respectivamente nas
cadeias de RF 1, 2 e 3. Neste caso, temos que a
matriz binária de mapeamento é dada por


1 0 0
0 0 0

F2 = 
0 1 0 .
0 0 1
Em cada linha, a posição da coluna com elemento 1 indica em qual cadeia cada antena está
sendo ativada. As antenas inativas possuem peso
de Hamming nulo nas suas respectivas linhas.
Sejam uma matriz de canal H ∈ CN ×M com
elementos hij ∼ CN (0, 1) e uma matriz de
0
0
pré-codificação T ∈ CM ×M . O canal equiva0
lente Hm de uma transmissão com modulação do
sı́mbolo espacial m é dado por
H0m = HFm T,

(1)

sendo
uma matriz com dimensões N × M 0 .
Para não alterar a potência
total de transmissão,

H
restringe-se Tr TT
≤ 1.
Considere uma constelação digital multidimen0
sional X ⊂ CM , na qual cada dimensão contém
um sı́mbolo Mq -QAM multiplexado na respectiva
cadeia de RF. Dessa forma, tem-se que a cardi0
nalidade da constelação é |X | = 2bqam M , sendo
bqam = log2 Mq a quantidade de bits transmitidos
por cada antena ativa.
Seja x0 ∈ X o sı́mbolo transmitido pelas antenas ativas e m o sı́mbolo espacial que corresponde
ao canal equivalente usado pelo transmissor. O
sinal recebido é dado então por
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na qual z0 ∼ CN 0, σ 2 IN é o vetor AWGN.
Assumimos que a restrição de potência da
constelação é PT = E[kx0 k2 ] = M 0 . Define0
se a SNR como SNR = NPσT2 = NMσ2 . Para
simplicidade das análises e notação, assumiremos
0
daqui em diante que N =
 M , de forma que
2
SNR (dB) = −10 log10 σ .
Para detecção ML, é necessário realizar o procedimento de estimação do par (x0 , m) tal que
2

(b
x0 , m̂) = arg min ky0 − H0m0 x00 k .

O receptor realiza a seguinte equalização linear:
y = cBm0 y0
= Bm0 H0m x + cBm0 z0

Considere que o receptor deseja obter N
combinações lineares dos M 0 sı́mbolos Mq -QAM
transmitidos pelas cadeias de RF. Os coeficientes
dessas combinações lineares devem ser inteiros
gaussianos, de tal forma que

(3)

x00 ,m0

y = Am0 x + z,

Este procedimento possui complexidade
O (|X ||M|). Usando limitantes simples do
coeficiente binominal, sabe-se que


M
M0

M 0


<

M
M0




<

M
e 0
M

M 0
,

mostrando que |M| é exponencial em M 0 . AssuM 0


M
M
, para 1 < α < e,
mindo que M
=
α
0
M0
tem-se que
|X ||M| =

0
MqM
0

= βM ,



M
α 0
M

(5a)
(5b)

sendo z = (Bm0 H0m − Am0 ) x + cBm0 z0 o ruı́do
0
efetivo após a equalização e Am0 ∈ Z[i]N ×M
a matriz de coeficientes inteiros gaussianos de
combinação linear.
Da teoria de receptores lineares com forçagem
a inteiros [9], a partir de uma matriz de coeficientes inteiros Am0 conhecida e um canal fixo
H0m também conhecido no receptor, o equalizador
ótimo que minimiza a norma do ruı́do efetivo na
Equação (6) é
B◦m0 (Am0 , H0m ) = arg min kzk2
(7a)
Bm 0


H
H
= Am0 H0m
SNR−1 IN + H0m H0m
. (7b)

M 0
(4a)
(4b)

M
na qual β = f (Mq , M, M 0 ) = αMq M
0 é uma
0
base dependente de Mq , M e M . Portanto, para
valores elevados de β e M 0 , a decodificação
ML pode tornar-se impraticável, visto que pos0
sui ordem de complexidade proporcional a β M
(exponencial em M 0 ).

III. E QUALIZAÇ ÃO L INEAR COM F ORÇAGEM A
I NTEIROS
Seja cBm0 uma matriz de equalização para o
canal equivalente H0m , em que c é uma constante
para ajuste de potência média da constelação digital QAM. Seja x = cx0 o vetor cujos elementos
fazem parte da constelação Mq -QAM formada
pelo produto cartesiano de duas constelações Mp PAM com
p distância mı́nima dmin = 2, sendo
Mq . A constante c é calculada de
Mp =
forma que todos os elementos de x sejam inteiros
gaussianos da forma xk = ak + ibk , tal que
ak , bk ∈ 2Z + 1.

(6)

Assumindo o uso do equalizador ótimo, a escolha de Am0 para minimizar o ruı́do efetivo
resultante da equalização depende tanto do canal
equivalente H0m quanto da SNR. Conforme explicado no trabalho [10], é possı́vel obter Am usando
esses parâmetros como entrada de algoritmos de
redução de base de reticulado, tais como o de
Lenstra–Lenstra–Lovász (algoritmo LLL).
Um caso particular da equalização linear com
forçagem a inteiros é o equalizador de inversão
de canal. Observe que se a combinação desejada
for Am0 = IM 0 , a matriz B◦m0 resume-se ao
equalizador MMSE para canais MIMO - uma
inversão do canal efetivo. Quando SNR → ∞,
o equalizador MMSE aproxima-se do equalizador
de forçagem-a-zero (B◦m0 H0m = IM 0 ).
IV. D ETECÇ ÃO PARA SU-GSM COM AUX ÍLIO
DE F ORÇAGEM A I NTEIROS
Nesta seção propomos uma detecção de baixa
complexidade auxiliada por equalização linear
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que explora a caracterı́stica de inteiros gaussianos das constelações QAM em conjunto com a
equalização baseada em forçagem a inteiros.
Considere que o receptor possui uma estimação
H0m0 do canal efetivo e m0 6= m. Sem perda
de generalidade, suponha que o receptor deseja
fazer a equalização MMSE para uma alta SNR
(forçagem-a-zero).
Da Seção III, observe que ao calcular o equalizador Bm0 , B◦m0 (Am0 , H0m0 ) usando a Equação
(7), tem-se que Bm0 H0m 6= IM 0 , pois o equalizador considerou um canal efetivo diferente do
verdadeiro. Portanto a equalização linear depende
da detecção correta do sı́mbolo espacial.
Inicialmente, considere um cenário com ruı́do
efetivo nulo (z = 0M 0 ). Para uma matriz Am0
genérica, o vetor y da Equação (6) terá em cada
elemento uma combinação linear com coeficientes
inteiros dos sı́mbolos no vetor x.
Assuma que cada elemento de x seja um ponto
de um reticulado Λ. Por exemplo, observe que
a constelação QAM M 0 -dimensional é um subconjunto do reticulado retangular de gaussianos
inteiros com componentes I e Q pares deslocado
da origem de uma constante d = 1 + 1i (para
ajuste de potência). Ou seja, x(k) ∈ Λ para
k = 1, . . . , M 0 e Λ = 2Z[i].
Nesse caso, com ruı́do efetivo nulo, tem-se que
y ∈ Λ, uma vez que combinações lineares com
coeficientes inteiros de pontos de um reticulado
geram outros pontos do mesmo reticulado.
Levando em consideração um ruı́do efetivo nãonulo (z 6= 0M 0 ), pode-se então quantizar o vetor y
sobre o reticulado M 0 -dimensional ΛM 0 para obter
a combinação linear mais próxima da posição de
y usando um operador de quantização QΛM 0 (·).
A estratégia original de forçagem a inteiros
envolve códigos sobre reticulados. Na ausência
de código, pode-se estimar os sı́mbolos de x
diretamente da seguinte forma:
b = A−1
x
m0 QΛM 0 (y) − d

x0m0

−1

=c

b.
x

Assim, a decisão do detector fica


2
xb0 , m̂ = arg min ky0 − H0m0 x0m0 k .

(8a)
(8b)

(9)

x0m0 ,m0

A complexidade de detecção é da ordem da
cardinalidade da constelação espacial, ou seja,

O (|M|). Desprezando as operações lineares matriciais, a redução de complexidade GO (em termos de busca exaustiva) é
GO =

1
|X ||M| − |M|
=1−
.
|X ||M|
|X |

(10)

Em [9] é mostrado que a estratégia de
forçagem-a-inteiros com códigos sobre reticulados
aninhados possui limitantes de taxas alcançáveis
superiores aos limitantes do caso particular
da equalização MMSE. Isso ocorre devido à
minimização do ruı́do efetivo através de uma
aproximação mais adequada do canal equivalente
pela matriz Am0 .
Entretanto, note que a estimação de x0m0 depende do cálculo de B0m e Am0 para os valores
de m0 = 0, 1, . . . , 2bsm − 1. Embora a detecção
com IF seja bastante simples em comparação à
detecção ML, encontrar a matriz Am0 ótima (que
minimiza o ruı́do efetivo) pode ter complexidade
muito alta (a matriz ótima pode inclusive necessitar de busca exaustiva em alguns cenários).
O caso para detecção com equalização MMSE
é obtido considerando a escolha Am0 = IM 0 .
V. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Nesta seção apresentamos resultados numéricos
de simulação para o desempenho em termos de
taxa de erro de bit (BER). Foram realizadas
simulações de Monte Carlo para a taxa de erro
de sı́mbolos em função da SNR, com critério de
parada de 500 erros de sı́mbolo. Em todas as
simulações foi usada a modulação 4-QAM.
Todos os coeficientes de desvanecimento dos
canais MIMO são modelados com desvanecimento plano, ou seja, possuem norma dada pela
distribuição Rayleigh, com E[khij k2 ] = 1 para
qualquer elemento i, j da matriz de canal.
Os métodos de detecção comparados são
a detecção de máxima verosimilhança (ML),
detecção com forçagem a inteiros (IF) e detecção
com equalizador MMSE (MMSE).
A Figura 1 mostra as curvas de BER para
todos os métodos de detecção. Foram simulados dois cenários de modulação espacial, com a
configurações de antenas (M, M 0 , N ) = (8, 4, 4)
e (M, M 0 , N ) = (8, 6, 6). É possı́vel observar que
as detecções propostas possuem perda do grau de
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diversidade em relação às detecções ML. Entretanto, podemos observar pela Tabela I que o grau
de complexidade da detecção com equalização
linear é muito menor do que o da detecção ML
- em especial considerando o caso com o maior
número de antenas M 0 = 6. A degradação de
desempenho para uma BER de 10−3 é apresentada
na última coluna da Tabela pela variável LdB .
Observa-se ainda que o desempenho da
detecção IF não apresenta muita diferença do seu
caso particular MMSE. Isso é justificado pelo fato
de o esquema não possuir código sobre reticulados
e realizar diretamente a detecção dos sı́mbolos.

complexidade computacional de detecção é uma
perda no grau de desempenho (em termos de taxa
de erro de bit) e grau de diversidade da detecção.
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Sistemas de Comunicação Digital Baseados no
Atrator Caótico de Lorenz
Carlos E. C. Souza, Daniel P. B. Chaves e Cecilio Pimentel

Resumo— Este trabalho propõe uma metodologia para construção de sistemas de comunicação baseados na topologia do atrator caótico de Lorenz. Sua implementação é baseada na relação
entre o fluxo caótico gerado pelas equações que definem o sistema
e um diagrama de estados, construído a partir de uma seção de
Poincaré. É definido um mapeamento entre sequências binárias e
transições entre estados do diagrama, realizadas por segmentos
de curvas que conectam sub-regiões da seção de Poincaré. Os
sinais são transmitidos em um canal com ruído aditivo Gaussiano
branco. É demonstrado que sistemas de comunicação baseados
no atrator de Lorenz possuem desempenho superior aos sistemas
projetados com o atrator de Rössler.
Palavras-Chave— Comunicação caótica, topologia de sistemas
dinâmicos caóticos, dinâmica simbólica, controle de caos, probabilidade de erro.
Abstract— In this work we propose a methodology to design
communication systems based on the topology of chaotic attractors. This methodology is based on the connection between
the chaotic flux generated by the system equations and a state
diagram, defined by a Poincaré section. We define a map between
binary sequences and transitions on the diagram state. These
transitions are performed by chaotic curves that connect subregions of the Poincaré section. The chaotic signals are transmitted
over a additive white Gaussian noise channel. We demonstrate
that chaotic communication systems based on Lorenz attractor
have superior performance than communication systems based
on Rössler attractor.
Keywords— Chaos based communications, topology of chaotic
dynamical systems, symbolic dynamics, chaos control, error
probability.

I. I NTRODUÇÃO
Sistemas dinâmicos caóticos têm sido frequentemente utilizados no projeto de sistemas de comunicação baseados em
caos [1], [2]. Uma classe particular de sistema dinâmicos
caóticos é constituída por atratores caóticos tridimensionais,
que são objetos formados pelas curvas solução do sistema
dinâmico e possuem organização estrutural fractal [3]. Atratores caóticos podem ser classificados de acordo com as
suas características topológicas [4], e as trajetórias caóticas
vinculadas a estas características podem ser empregadas como
formas de onda em sistemas de comunicação digital.
O interesse no desenvolvimento de sistemas de comunicação
baseados em caos é devido a características que são inerentes a
sistemas dinâmicos caóticos, tais como descorrelação, comportamento não periódico e espectro banda larga [3]. Os circuitos
utilizados para gerar o comportamento caótico possuem fácil
Carlos E. C. Souza, Daniel P. B. Chaves e Cecilio Pimentel¸ Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade Federal de Pernambuco,
Recife-PE, Brasil. E-mails: carlos.ecsouza@ufpe.br, daniel.chaves@ufpe.br e
cecilio@ufpe.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq e pela
FACEPE.

implementação e boa eficiência energética, sendo potenciais
candidatos para aplicações em comunicações. Neste caso, a
modulação de sinais caóticos geralmente é feita por controle
de caos [5], [6] ou sincronismo de osciladores caóticos [7],
[8]. Sinais caóticos também são amplamente utilizados em
sistemas com espalhamento espectral [9], [10].
Uma metodologia para projetar sistemas de comunicação
baseada na topologia de atratores caóticos foi desenvolvida
pelos autores [11]. Esta consiste em relacionar a topologia
do atrator caótico a um diagrama de estados, e a transmissão
de sequências binárias é feita pelo mapeamento de bits de
informação em transições entre os estados do diagrama, que
representam segmentos de curvas no atrator. A topologia do
atrator impõe restrições nas transições do diagrama, indicando
uma estrutura de modulação codificada. No referido trabalho,
mostra-se um estudo de caso para o atrator de Rössler, e
detalham-se procedimentos para melhorar o desempenho do
sistema de comunicação.
No presente trabalho, utilizamos a metodologia proposta
em [11] para projetar sistemas de comunicação baseados no
atrator caótico de Lorenz. Apresentamos um novo procedimento, que se mostra vantajoso na topologia deste atrator,
indicando uma relação entre a topologia e o desempenho do
sistema. Para demonstrar a viabilidade da proposta, implementamos o sistema via simulação computacional. Os sinais
caóticos gerados pelo atrator de Lorenz são transmitidos
através de um canal com ruído aditivo Gaussiano branco
(AWGN, additive white Gaussian noise) e a sequência binária
transmitida é estimada no decodificador pelo algoritmo de
Viterbi. O desempenho do sistema é avaliado em termos da
probabilidade de erro de bit.
Este trabalho é dividido em 6 seções. Na segunda seção, é
feita uma breve introdução à topologia de atratores caóticos,
necessária para o entendimento da metodologia proposta. Na
terceira seção define-se o atrator de Lorenz e detalham-se
os procedimentos necessários à implementação do sistema de
comunicação. A quarta seção detalha as etapas do sistema de
comunicação. A quinta seção mostra a análise de desempenho
em um canal AWGN. Por fim, na sexta seção, são feitas as
considerações finais.
II. D ESCRIÇÃO

TOPOLÓGICA DE

ATRATORES C AÓTICOS

Atratores caóticos são objetos geométricos constituídos por
trajetórias definidas pelas soluções de sistemas dinâmicos
caóticos, representadas no espaço de fase. Apesar da geometria
complexa, de estrutura fractal, a organização topológica das
trajetórias é simples e deriva de dois mecanismos básicos que
geram o comportamento caótico: o mecanismo de expansão,
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Fig. 1. Atrator de Lorenz em projeção no plano xz e sua seção de Poincaré
com particionamento binário (esquerda) e quaternário (direita).

associado à sensibilidade às condições iniciais e o mecanismo
de contração, associado ao comportamento recorrente [4].
Qualquer segmento de curva no atrator obedece a estes vínculos, que definem a topologia do atrator, da qual se deriva o
comportamento das trajetórias na sua evolução dinâmica.
A evolução dinâmica de um atrator caótico N -dimensional
pode ser descrita por sucessivos cruzamentos das curvas solução do sistema com uma superfície (N − 1)-dimensional, denominada seção de Poincaré. No caso de atratores tridimensionais, uma seção de Poincaré é uma superfície bidimensional tal
que o fluxo caótico a atravessa a cada revolução. A análise dos
sucessivos cruzamentos do fluxo caótico na seção de Poincaré
associa o sistema dinâmico contínuo no tempo a um sistema
discreto, reduzindo a dimensão do sistema de N para N − 1.
Além disso, permite a definição de particionamentos aos quais
se pode definir uma dinâmica simbólica [12], definindo uma
codificação das órbitas. A dinâmica simbólica das órbitas pode
ser utilizada para classificá-las e se relaciona com processos
de transmissão de sequências binárias de informação. Antes de
detalhar estes processos, vamos introduzir o atrator de Lorenz
e analisar as suas características topológicas.
III. O ATRATOR DE L ORENZ : S EÇÃO DE P OINCARÉ E
C URVAS T ÍPICAS
A. O Atrator Caótico de Lorenz
O atrator de Lorenz é definido pelo sistema de equações
diferenciais ordinárias [13]

 ẋ(t) = σ(y(t) − x(t))
ẏ(t) = x(t)(ρ − z(t)) − y(t)
(1)

ż(t) = x(t)y(t) − βz(t),

em que σ, ρ e β são os parâmetros de controle do sistema.
Existem vários conjuntos de valores para os quais o sistema
de Lorenz apresenta comportamento caótico. Em particular,
neste trabalho, utiliza-se os valores σ = 10, ρ = 28 e
β = 8/3 [13]. O projeto de sistemas de comunicação baseados
em atratores caóticos requer, inicialmente, a definição de uma
seção de Poincaré conveniente. A próxima subseção discute a
construção de uma seção da Poincaré para o atrator de Lorenz.
B. Seção de Poincaré: Construção e Particionamento
O atrator de Lorenz possui comportamento caracterizado
por mudanças no sentido de rotação. Analisado em projeção no

plano xz, por exemplo, o fluxo caótico alterna entre a região
positiva e negativa em relação à coordenada x. Quando na
região negativa, o fluxo gira em sentido horário, enquanto ao
passar à região positiva, o fluxo gira em sentido anti-horário.
Uma seção de Poincaré para o atrator de Lorenz comumente
utilizada na literatura é composta de duas partes, de forma que
o fluxo caótico as intercepta ao girar em ambos os sentidos.
Para construir as duas partes da seção de Poincaré, utiliza-se
dois semiplanos paralelos ao plano xy nas regiões positiva
e negativa, em relação à coordenada x, e localizados em
z = 27 [14]. Para a transmissão de sequências binárias, é
necessário definir um particionamento em duas sub-regiões,
uma associada ao bit 0 e a outra ao bit 1 [15].
Nossa proposta é refinar o particionamento binário, introduzindo um particionamento em quatro regiões, e mapear bits de
informação em segmentos de trajetórias caóticas que conectam
as sub-regiões da seção de Poincaré. A Fig. 1 mostra o atrator
de Lorenz, em projeção no plano xz, e sua respectiva seção
de Poincaré, com o particionamento binário e quaternário.
O particionamento quaternário é definido pela cisão da subregião A em duas sub-regiões A e B, e analogamente, pela
cisão da sub-região B em duas sub-regiões C e D. Os pontos
de cisão são encontrados experimentalmente, e dividem as
sub-regiões binárias nos pontos onde ocorre a mudança dos
dois comportamentos possíveis: incidir em um semiplano e
reincidir no mesmo semiplano no próximo cruzamento, ou
mudar de um semiplano para o outro na próxima intersecção.
O refinamento do particionamento binário introduz restrições
nas transições, decorrentes dos vínculos dinâmicos da topologia do atrator. Na sequência, vamos caracterizar as curvas de
transição entre sub-regiões.
C. Curvas Típicas de Transições
No projeto de sistemas de comunicação baseados na topologia de atratores caóticos, as formas de onda caóticas que
transmitem os bits de informação são as curvas de transição
entre sub-regiões da seção de Poincaré, isto é, segmentos
de trajetórias do fluxo caótico conectando as respectivas
sub-regiões. Definindo o alfabeto A = {A, B, C, D}, cada
sub-região é denominada por um símbolo distinto s ∈ A.
Desta forma, uma curva de transição entre duas sub-regiões
é identificada pela sequência s1 s2 , em que s1 , s2 ∈ A.
Para representar cada uma das transições, é definida uma
curva representativa da transição, que denominamos de curva
típica. A curva típica de uma transição é gerada a partir da
média entre várias curvas geradas na sub-região associada à
respectiva transição. Curvas geradas na mesma sub-região são
pequenas variações da curva típica, sendo menor esta variação
quando a sub-região tem menor extensão.
O intervalo de tempo entre dois cruzamentos sucessivos na
seção de Poincaré não é constante em atratores caóticos, devido à aperiodicidade do comportamento caótico. Idealmente,
um sistema de comunicação deve ter tempo de sinalização
constante, necessário para a sincronização de relógio do demodulador. Para solucionar este problema, definimos a variável
angular θ, que representa o ângulo formado entre o vetor
definido pela seção de Poincaré e o vetor obtido conectando
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Fig. 2. Curvas típicas das transições do atrator de Lorenz em projeção no
plano xz com particionamento binário. Também são mostrados os ângulos θ1
e θ2 , utilizados para definir a amostragem angular.
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Fig. 3. Curvas típicas das transições no atrator de Lorenz em projeção no
plano xz com particionamento quaternário.

o extremo da seção mais próximo da origem com um ponto
da trajetória caótica, em projeção no plano xz. Desta forma,
uma curva do atrator passa a ser discretizada pela variável
angular θ, com uma taxa de amostragem angular constante.
Portanto, cada curva de transição possui um número fixo de
amostras angulares. Para indicar a dependência do ângulo para
a amostragem angular, representamos as variáveis que definem
as curvas de transição por x = x(θ), y = y(θ) e z = z(θ).
Como no atrator de Lorenz a seção de Poincaré é dividida em
duas regiões, definimos o ângulo θ1 quando x(θ) < 0 e θ2
quando x(θ) > 0. A Fig. 2 mostra as curvas típicas no atrator
de Lorenz quando o particionamento é binário e os pontos
definidos pela amostragem angular. Também são mostrados os
dois ângulos θ1 e θ2 . A Fig. 3 mostra as curvas típicas quando
o particionamento é quaternário. Este procedimento garante
periodicidade ao sistema em relação à variável angular θ, com
período 2π, ou seja, ∆θ = |∆θ1 |+|∆θ2 | = 2π, em que ∆θ é a
variação angular durante a transição, para qualquer transição.
A próxima seção descreve as etapas necessárias para projetar
o sistema de comunicação baseado na topologia do atrator de
Lorenz.
IV. P ROJETO

DO

S ISTEMA

DE

C OMUNICAÇÃO

A. Diagrama de Estados
As sub-regiões da seção de Poincaré podem ser associadas
a estados em uma máquina de estados finitos, ou diagrama
de estados. As transições entre os estados são representações

B
0

B

A

0

0

1
1
D

1

C
0

Fig. 4. Diagrama de estados do atrator de Lorenz para o particionamento binário (esquerda) e quaternário (direita). As rotulações dos diagramas também
são mostradas.

dos segmentos de curvas do fluxo caótico que conectam as
respectivas sub-regiões da seção de Poincaré. A evolução
dinâmica do atrator caótico define sucessivos cruzamentos na
seção de Poincaré, que geram sequências simbólicas S =
{s0 , s1 , s2 . . .}, si ∈ A, i ∈ N. Uma sequência simbólica
S corresponde a uma sequência de visitação de estados do
diagrama, que obedece às restrições entre as transições na
seção de Poincaré, impostas pelas características topológicas
do fluxo caótico.
No caso do particionamento quaternário, a topologia do
fluxo caótico impõe restrições de transições no diagrama de
estados. Pode-se ver na Fig. 3 que a partir de uma determinada sub-região existem apenas duas transições possíveis. Por
exemplo, partindo do estado A, as transições AC e AD são
as únicas possíveis. Ao contrário do caso quaternário, o particionamento binário permite qualquer transição, não havendo,
portanto, restrição de transições, como mostra a Fig. 2. A
Fig. 4 mostra o diagrama de estados binário e quaternário, com
suas respectivas transições. A rotulação do diagrama também
é mostrada na Fig. 4. Pode-se transmitir qualquer sequência
binária, pois cada estado possui duas transições, associadas
aos bits 0 e 1. Para que ocorra a transição correspondente aos
bits de informação 0 e 1, faz-se uso de controle de caos, para
que o fluxo caótico seja direcionado ao intervalo da sub-região
que induz a transição requerida [5].
B. Formas de Onda Caóticas
As formas de onda transmitidas em cada transição de
estados são os sinais gerados pelas variáveis do sistema. Podese utilizar o sinal gerado por qualquer variável do sistema,
x(θ), y(θ) ou z(θ). Neste trabalho, utiliza-se o sinal x(θ)
associado à transição desejada. Por exemplo, no caso binário,
se o sistema se encontra no estado B e deseja-se trasmitir o bit
1, o controle de caos induz a trajetória a realizar a transição
BA (como indicado no diagrama da Fig 4). A Fig. 5 mostra
as formas de onda caóticas x(θ) para as transições indicadas
no respectivo diagrama de estados.
No caso do particionamento quaternário, existem 8 transições possíveis, cujas formas de onda associadas estão ilustradas na Fig. 6. Analisando as formas de onda caóticas, observase que curvas distintas que partem de um mesmo estado são
relativamente próximas entre si, o que indica que este sistema
não é adequado para transmissão em um canal ruidoso. A
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x(θ)

x(θ)

θ/2π (Rad)

θ/2π (Rad)

Fig. 5. Sinais caóticos x(θ) das curvas típicas geradas pelo atrator de Lorenz
com particionamento binário.

Fig. 6. Sinais caóticos x(θ) das curvas típicas geradas pelo atrator de Lorenz
com particionamento quaternário.

solução apresentada em [11] consiste em inverter as formas de
onda associadas ao bit 0 (isto é, a curva original é multiplicada
por −1), formando um grupo de curvas invertidas e outro
de curvas não invertidas. Este procedimento gera dois grupos
aproximadamente antipodais, tal que a distância Euclidiana ρ(θ)
entre curvas de grupos diferentes seja a máxima possível
sem alterar suas energias. Ao se aplicar esta estratégia ao
atrator de Lorenz, verifica-se experimentalmente que a maior
separação entre as curvas é obtida com inversão de apenas
duas curvas associadas ao bit 0 (AD e DB). Portanto, para a
θ/2π (Rad)
melhoria do desempenho deste sistema, novas formas de onda
associadas ao atrator devem ser associadas às transições de Fig. 7. Sinais caóticos ρ(θ) das curvas típicas geradas pelo atrator de Lorenz
estados, indicando uma relação entre a topologia do atrator e com particionamento quaternário.
o projeto do sistema.
Nossa proposta para produzir um conjunto de curvas com
2) Controle de Caos: O bloco de controle é acoplado
boas propriedades de distância é introduzir uma nova variável,
à
fonte do sinal caótico e recebe a sequência binária de
a qual denominamos ρ = ρ(θ), definida por
p
informação
que deve ser transmitida. Este bloco induz as
(2)
ρ(θ) = x(θ)2 + y(θ)2 + z(θ)2 .
transições, direcionando as trajetórias caóticas para os resAs formas de onda associadas às transições do diagrama pectivos intervalos dentro das sub-regiões [5]. Por exemplo,
agora são os sinais caóticos gerados por ρ(θ), ilustradas na considerando o sistema quaternário da Fig. 4, se a trajetória
Fig. 7. Implementando a inversão nas curvas que transmitem incide na sub-região A e o bit de informação é o bit 0, o
o bit 0, consegue-se dois grupos de curvas aproximadamente sistema deve direcionar a trajetória para o intervalo dentro da
antipodais, garantindo, assim, uma boa separação entre curvas sub-região A que realiza a transição AD, associada ao bit 0.
de grupos distintos. Assim, para se transmitir o bit 1, o Quando a trajetória incide no intervalo desejado da sub-região,
sinal enviado é ρ(θ) e para se transmitir o bit 0, envia-se nenhum controle é aplicado.
−ρ(θ), com a transição escolhida de acordo com o estado no
3) Modulador Bipolar: O bloco de modulação bipolar
qual o sistema se encontra. Como existem quatro transições transmite as amostras angulares geradas pelo sinal caótico x(θ)
associadas ao bit 0 e quatro transições associadas ao bit 1, ou ρ(θ), com 0 < θ < 2π, a cada tempo de sinalização.
com restrições entre transições derivadas da topologia do fluxo A cada intervalo fixo de tempo, o sinal s(t) transmite as
caótico, pode-se interpretar este sistema como um sistema amostras angulares das curvas de transição, obtidas da variável
de modulação codificada. Na análise de desempenho a ser x(θ) ou ρ(θ). Este bloco também recebe a sequência binária
realizada na próxima seção, utilizaremos as variáveis x(θ) de informação, e tem a função de inverter os sinais caóticos
e ρ(θ) com particionamento binário e quaternário, com as associados ao bit 0.
inversões associadas ao bit 0 descritas nesta seção.
4) Canal: O sinal s(t) é transmitido em um canal AWGN.
O ruído n(t) é somado ao sinal s(t) e o receptor recebe o
C. O Sistema de Comunicação
sinal r(t) = s(t) + n(t).
5) Decodificador: O decodificador recebe o sinal ruidoso
O sistema de comunicação considerado neste trabalho é
r(t)
e estima a sequência binária transmitida utilizando o
apresentado na Fig. 8. A seguir, descrevemos cada bloco desta
algoritmo
de Viterbi, com incremento de métrica dado pela
figura.
1) Fonte do Sinal Caótico: O atrator de Lorenz é a fonte distância Euclidiana. Para a sincronização correta, a cada
de sinal do sistema. Analisaremos o sistema com o sinal x(θ) tempo de sinalização o receptor recebe o sinal associado a
e com o sinal ρ(θ).
um segmento de curva com período angular 2π.
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Modulador
Bipolar

s(t)

r(t)

Decodificador

ˆbk

BER

x(θ), ρ(θ)

n(t)

Fonte
(Lorenz)

b0 b1 b2 b3 . . .

Controle

SNR (dB)
Fig. 8.

Fig. 9. BER versus SNR do sistema de comunicação baseado na topologia
do atrator caótico de Lorenz com particionamento binário e quaternário. As
curvas do sistema binário são mostradas em pontilhado.

Diagrama de blocos do sistema de comunicação.

Agora que o sistema de comunicação baseado na topologia
do atrator de Lorenz foi detalhado, passemos à análise do seu
desempenho.
V. A NÁLISE DE D ESEMPENHO
Nesta seção é feita a análise do desempenho obtido para
os sistemas de comunicação baseados no atrator de Lorenz. A
Fig. 9 mostra as curvas da probabilidade de erro de bit (BER,
bit error rate) em função da relação sinal ruído (SNR, signal
to noise ratio). As curvas de desempenho do sistema binário
são pontilhadas.
Para o particionamento binário, há um ganho de aproximadamente 0,6 dB quando se utiliza o sinal ρ(θ) em relação
ao obtido com x(θ) para um valor de BER de 10−5 . O
desempenho quando se utiliza o sinal ρ(θ) é coincidente
ao de um sistema BPSK, o qual incluímos para efeito de
comparação. No caso do particionamento quaternário, a curva
com sinalização x(θ) (com inversão em AD e DB) apresenta
um ganho de aproximadamente 0,2 dB em comparação ao
desempenho obtido com o sistema de dois estados, também
com sinalização x(θ). A sinalização ρ(θ) possui um ganho
de aproximadamente 1,6 dB em relação ao obtido com o sinal
x(θ), e 1,2 dB em relação a um sistema BPSK. O refinamento
do particionamento induz restrições nas transições, resultando
em melhor desempenho em relação ao sistema binário, que não
possui restrições. Além disso, o sistema Lorenz quaternário
tem desempenho melhor que o sistema apresentado em [11],
que utiliza o atrator de Rössler.
VI. C ONCLUSÕES
Neste trabalho, apresentamos uma metodologia para o projeto e implementação de sistemas de comunicação baseados
no atrator caótico de Lorenz. Mostramos como associar a
evolução dinâmica do atrator a um diagrama de estados
e mapear bits de informação em curvas características das
transições entre estados do diagrama. Detalhamos as etapas
e procedimentos necessários para a implementação do sistema
e avaliamos o seu desempenho em relação à probabilidade de
erro de bit.
Atratores caóticos são potenciais candidatos para construção
de sistemas de comunicação baseados em caos. A metodologia

desenvolvida neste trabalho, baseada na topologia do atrator
de Lorenz, indica que o projeto do sistema de comunicação
está relacionado à topologia do atrator. Apresentamos um
novo procedimento para obtenção de ganho de desempenho,
mostrando que a modulação baseada na topologia do caos
possui flexibilidade para otimização de desempenho, com o
custo de maior complexidade do sistema, apresentando um
interessante compromisso entre desempenho e complexidade.
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Pré-codificação e Modulação Espacial no Enlace
Direto de Sistemas MU-MIMO
Azucena Duarte and Raimundo Sampaio Neto

Resumo— Este trabalho considera o enlace direto de um
sistema MIMO Multiusuário onde as antenas da ERB e as
antenas de recepção dos usuários estão todas ativas mas a cada
transmissão apenas um subconjunto das antenas dos receptores
é selecionado pela ERB para receber sı́mbolos de informação, e
o particular subconjunto (padrão) escolhido representa parte da
informação destinada ao usuário. O presente artigo apresenta
um modelo para o sistema e desenvolve expressões bastante
gerais adequadas para sua análise. Com base nessas expressões
é proposto um procedimento para a seleção pela ERB dos
conjuntos de padrões a serem utilizados na transmissão, visando
a maximização da razão sinal-ruido na detecção com consequente minimização da probabilidade de erro. Resultados de
desempenho, com e sem o procedimento de otimização, são
apresentados para diferentes cenários.
Palavras-Chave— Sistema
MIMO
Multiusuário,
Précodificação, Modulação Espacial na recepção, Seleção dos
subconjuntos de antenas receptoras.
Abstract— This work focuses on the downlink of a multiuser
MIMO system in which the ERB transmitting antennas and the
users’ receiving antennas are all active, but in each transmission
only a subset of the receiving antennas is chosen by the ERB to
receive information symbols, and this particular subset (pattern)
represents part of the information conveyed to the user. In this
paper we present a mathematical model for the system and
develop expressions that are fairly general and adequate for its
analysis. Based on these expressions we propose a procedure
to optimize the choice by the ERB of the sets of antenna
patterns to be used in the transmissions to the different users,
aiming at the maximization of the detection signal-to-noise
ratio. Performance results, with and without the optimization
procedure, are presented for different scenarious.
Keywords— Multiuser MIMO system, Pre-coding, Receiver
Spatial Modulation, Selection of the information bearing receiving antennas.

I. I NTRODUÇ ÃO
Modulação Espacial (Spatial Modulation-SM) e Modulação
Espacial Generalizada (GSM) [1-3] são propostas recentes
para uso em sistemas MIMO. Em sistemas GSM apenas
um subconjunto das antenas transmissoras é ativado a cada
transmissão para enviar sı́mbolos pertencentes a constelação
de sinais da modulação utilizada, e a particular combinação
de antenas ativadas representa parte da informação transmitida. Este esquema de transmissão apresenta vantagens sobre
sistema MIMO convencionais, uma vez que permite a redução
das cadeias de RF usadas no transmissor, com consequente
Azucena Duarte and Raimundo Sampaio Neto¸ Centro de Estudos
em Telecomunicações da Pontifı́cia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, E-mails: azucenaduarte@cetuc.puc-rio.br,
raimundo@cetuc.puc-rio.br.

aumento de eficiência energética, sem sacrifı́cio significativo
da eficiência espectral do sistema.
Uma leva recente de publicações [4-6] foca em sistemas
referidos como PSM (“Preprocessing aided Spatial Modulation”) e GPSM (“Generalized Pre-coding aided Spatial
Modulation”). Nestes sistemas diferentemente dos sistemas
GSM todas as antenas de transmissão estão ativas mas apenas
um subconjunto das antenas de recepção é selecionado pelo
transmissor para receber sı́mbolos de informação, e o particular subconjunto escolhido representa parte da informação
destinada ao receptor - é claro que a implementação deste
esquema de transmissão requer o uso de pré-codificadores. Os
artigos referenciados acima consideram a comunicação entre
um transmissor e um receptor.
O presente trabalho considera o enlace direto de um sistema
GPSM multiusuário, onde as antenas da ERB e dos receptores
dos usuários estão todas ativas mas a cada transmissão apenas
subconjuntos das antenas receptoras dos diversos usuários
recebem sı́mbolos de informação. O artigo apresenta um
modelo para o sistema e desenvolve expressões bastante gerais
adequadas para sua análise, que incluem a relação entre
a energia total transmitida e a energia Ek disponı́vel para
detecção dos sinais destinados ao usuário k. Esta relação
depende das matrizes de canal de todos os usuários do sistema
e da escolha dos conjuntos de padrões utilizados pela ERB
nas transmissões. Com base nessa relação é proposto um
procedimento para seleção pela ERB destes conjuntos de
padrões, visando para a maximização de Ek , com consequente
maximização da razão sinal-ruido na detecção e minimização
da probabilidade de erro. Resultados de desempenho, com
e sem o precedimento de otimização, são apresentados para
diferentes cenários, envolvendo o número de usuários do
sistema, o número de antenas em seus receptores e o número
de antenas destinadas a receber informação.
II. S ISTEMA E S INAIS
Considere o enlace direto de um sistema MU-MIMO com
Nt antenas na ERB e K usuários, cada um com Nr antenas
receptoras, onde Nt ≥ KNr . No sistema considerado todas
as Nr antenas de um dado usuário estão ativas, mas a cada
transmissão apenas um subconjunto contendo Niba destas antenas é selecionado pelo transmissor para receber sı́mbolos de
informação, e o particular subconjunto selecionado representa
parte da informação transmitida pela ERB para o usuário.
Sendo Niba ≤ Nr o número total de combinações contendo
Niba antenas dentre as Nr é dado por


Nr
Ct =
,
(1)
Niba
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e o número de bits de informação que podem ser representados
pelas diferentes seleções (diferentes padrões) é
kssk = blog2 (Ct )c,

(2)

onde bxc denota o maior inteiro menor ou igual a x. Se M é a
ordem da modulação usada, o número total de bits transmitidos
pela ERB é então
R = K (kssk + Niba log2 (M )) , bits/uso do canal

O vetor x ∈ CNt ×1 contendo os elementos transmitidos
pelas antenas da ERB é dado por

(3)

e Nc = 2kssk é o número de padrões válidos que podem ser
utilizados pelo transmissor.
Como um exemplo, seja Nr = 4 e Niba = 2, resultando em
Ct = 6, kssk = 2 e Nc = 4. Um possı́vel conjunto de 4 padrões
de antenas que pode ser usado pela ERB para codificar 2 bits
de informação pode ser representado por


1 1 1 0

 1 0 0 1

(4)
Qk = qk1 , qk2 , qk3 , qk4 = 
0 1 0 0 ,
0 0 1 1
onde qk1 indica que em uma dada transmissão os 2 sı́mbolos
de informação são destinados às antenas 1 e 2 do usuário k, qk2
indica que antenas 1 e 3 receberão os sı́mbolos de informação,
e assim
por diante. Note que como Nc ≤ Ct , existem L =

Ct
possı́veis
escolhas para o conjunto Qk . Para o exemplo
Nc
considerado existem L = 15 escolhas. Como será visto, a
escolha apropriada de Qk pode ter impacto no desempenho
do sistema.

x=

K
X

(7)

m=1

onde Pm , m = 1, 2, . . . , K, denota a matriz Nt × Nr de
pré-codificação dos dados destinados ao usuário m.
B. Relação de Energias
A energia despendida pela ERB para transmissão dos sinais
é então

ET = E[kxk2 ] =Tr E[xxH ]
( K K
)
i H
h
XX
H
=Tr
Pm E sm sl Pl ]
(8)
m=1 l=1
( K
)
h
i
X
Pm E sm sm H Pm H ,
=Tr
m=1

onde Tr{A} denota o traço da matriz A.
De (6), tem-se
h
i
h
i
H
H
E sm sm =Em E D(qm )ṡm ṡm DH (qm )
(9)

=Em E [D(qm )]
=Em D (qm ) ,

com qm = E [qm ] e onde foi usado DH (qm ) = D(qm ) =
D2 (qm ).
Combinando (8) e (9), obtem-se
K
n
o
X
ET =
Em Tr Pm D (qm ) Pm H

Seja s ∈ CKNr ×1 o vetor que contem os K vetores de
informação destinados aos usuários:
h
iT
s = s1 T , s2 T , . . . , sK T ,
(5)

onde Ek é a energia dos sı́mbolos de informação destinados
ao usuário k, D(z) é a matriz diagonal que contém em sua
diagonal o vetor z e qk é vetor aleatório estatisticamente
de ṡk assumindo valores no conjunto Qk =
independente
k
k
q1 , q2 , . . . , qkNc com igual probabilidade. Na representação
em (6) ṡk contém sı́mbolos pertencentes a C em todas as suas
Nr posições, todos com hmédia inula e variância 1. Tem-se,
H
assim que E[ṡk ] = 0 e E ṡk ṡk = INr .

P s

K p
X
Em Pm D(qm )ṡm ,
=

m=1

A. Modelo de Sinais

onde sk , k = 1, 2 . . . , K, contem a informação destinada ao
usuário k. Suas componentes são todas zero com exceção das
posições definidas pelos vetores de posição pertencentes a
Qk , exemplificado em (4), que são ocupadas por sı́mbolos
complexos, estatisticamente independentes, pertencentes à
constelação de sinais C da modulação utilizada no sistema.
Admite-se que os vetores sk são estatisticamente independentes.
Por conveniência de análise os vetores sk serão representados aqui por
p
(6)
sk = Ek D(qk )ṡk ,

m m

=

m=1
K
X

(10)
n
o
Em Tr D (qm ) Pm H Pm .

m=1

Como D (qm ) é uma matriz diagonal, resulta que
n
o
Tr D (qm ) Pm H Pm = qm T gm ,

(11)

com

 

2
m 2
m 2 T
gm = d Pm H Pm = kpm
,
1 k , kp2 k , . . . , kpNr k
(12)
onde d(A) denota o vetor cujas componentes são os elementos
da diagonal principal da matriz A e pm
i , m = 1, 2, . . . , K,
representa a i-ésima coluna da matriz Pm . Combinando (10)
e (11) resulta que
ET =

K
X

T m
q
Em gm

m=1
K
X

=Es

(13)
T m
q
εm gm

= Es γ,

m=1

PK
onde Es = 1/K m=1 Em é a energia média dos sı́mbolos
destinados aos usuários e εm = Em /Es . A relação entre a
energia ET gasta na transmissão e a energia dos sı́mbolos
destinados ao usuário k pode então ser expressa
εk
Ek = Es εk = ET ,
(14)
γ
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com
γ=

K
X

A. Sistemas com Pré-codificação ZF
T m
q ,
εm gm

(15)

m=1

fica evidente de (14) e (15) que para uma dada energia ET
disponı́vel para transmissão a energia Ek disponı́vel para o
usuário k depende das matrizes de pré-codificação de todos
os K usuários, via gm , m = 1, 2, . . . , K, dados por (12), e
dos K conjuntos de padrões selecionados para as transmissões
destinadas aos K usuários, via
qm =

Nc
1 X
qm , m = 1, 2, . . . , K.
Nc i=1 i

(16)

C. Escolha Otimizada dos Conjuntos de Padrões
Note-se de (14) e (15) que a minimização de γ por meio
das K escolhas de Qm , resulta na maximização da energia
destinada a cada um dos usuários. Como as parcelas do
somatório em (15) são todas positivas e cada uma é função das
caracterı́sticas associadas a apenas um usuário, a minimização
de γ pode ser feita minimizando-se as parcelas de forma
independente. Ou seja, dentre as L possı́veis escolhas para
o conjunto Q seleciona-se para o usuário
PNc m aquela para a
T
q é mı́nimo, com q = N1c i=1
qi e gm obtido de
qual gm
(12). Este procedimento de otimização será exemplificado na
Seção IV.
III. R ECEPTORES
O vetor x em (7) pode ser reescrito
x = Ps,

(17)

é dado por


P = P1 P2 . . . PK

(18)

Nt ×KNr

onde P ∈ C

e s é definido em (5). Com P expresso por (18) resulta
que PH P contém ao longo da sua diagonal principal, as K
submatrizes Pm H Pm , m = 1, 2, . . . , K. Assim, levando-se
(12) em consideração, resulta que os vetores gm , que aparecem
em (15) são dados por
 T T


T T
g1 g2 . . . gK
= d PH P .
(19)
Considerando-se (17), o vetor de sinal recebido pelo usuário
k pode ser expresso como
yk =Hk x + nk
=Hk Ps + nk ;

A matriz de pré-codificação ZF é implementada pela
pseudo-inversa a direita de H
(22)

y = HPs + n = s + n

(23)

resultando então

e, portanto, considerando (6), o vetor recebido pelo usuário k
se torna
p

(24)
yk = sk + nk = Ek D qk ṡk + nk .
B. Detecção
Considerou-se neste trabalho a detecção ML (Maximum
Likelihood) do vetor sk em (24). Uma representação alternativa conveniente para este vetor é obtida de

D qk ṡk = Uk bk ,
(25)
onde bk ∈ CNiba ×1 é formado por sı́mbolos pertencentes a
constelação C, todos com média nula e variância unitária e a
matriz Nr × Niba Uk é uma sub-matriz da matriz identidade
INr obtida de qk de acordo com: se a l-ésima componente
de qk é zero então a l-ésima coluna de INr é suprimida
(l = 1, 2, . . . , Nr ). Assim, ao conjunto de padrões Qk corresponde o conjunto de matrizes de posição


(26)
Uk = Uk1 Uk2 . . . UkNc
e o detetor ML que decide sobre os sı́mbolos de informação
e suas posições no vetor de sinal recebido pode ser expresso
por


p
2
Ûk , b̂k = arg min kyk − Ek Ubk ,
(27)
U ∈Uk
b ∈C Niba
onde, Ek = ET εγk , γ é dado por (15), e os vetores gm são
obtidos de
 
g1
 g2 


−1 
 
.
(28)
 ..  = d PH P = d HHH
 . 
gK

(20)

onde nk é vetor de ruı́do gaussiano com componentes complexas circularmente simétricas de média nula e matriz covariância KNr = σn2 INr , e o vetor que representa os sinais
recebidos por todos os usuários é da forma
 1
y
 y2 
 
y =  .  = Hx + n = HPs + n,
(21)
 .. 
yK

T
onde n = nT1 , nT2 , . . . , nTK
e a matriz H ∈ CKNr ×Nt
 T
T
T
é formada por H = H1 , H2 , . . . , HTK , sendo Hk ∈
CNr ×Nt a matriz do canal que liga a ERB ao receptor do
usuário k.

P = HH (HHH )−1 ,

IV. R ESULTADOS N UM ÉRICOS
Nesta seção são apresentados resultados, obtidos via
simulação, para a taxa de erro de bit (bit error rate, BER) dos
usuários do sistema. Os elementos das K matrizes de canal
Hk , k = 1, 2, . . . , K, são modelados por variáveis aleatórias
estatisticamente independentes, Gaussianas complexas, circularmente simétricas, todas com média zero e variância unitária.
Admitindo-se, portanto, que os usuários sofrem a mesma
atenuação de percurso. A influência dos canais na detecção
dos sinais dos diversos usuários é explicitada por (14), (15) e
(28).
Os resultados de desempenho são expressos em termos da
razão
ET
(29)
SNR = 2 ,
σn
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TABELA II
C ARACTER ÍSTICAS DO SISTEMA Nt = 10, Nr = 5, K = 1.
Niba
1
2
3
4
5

(a)

Ct
5
10
10
5
1

Nc
4
8
8
4
1

R
4
7
9
10
10

L
5
45
45
5
1

(b)

Fig. 1: Desempenho BER dos sistemas GPSM e MIMO
usando pré-codificador ZF. (a) Nt = 8, K = 1 e Nr = 4.
(b) Nt = 10, K = 1 e Nr = 5.
Fig. 2: Desempenho BER, pré-codificador ZF com escolha
arbitraria, Qar , e otimizada Qot . Nt = 8, K = 1, Nr = 4 e
Niba = 2.

TABELA I
C ARACTER ÍSTICAS DO SISTEMA Nt = 8, Nr = 4, K = 1.
Niba
1
2
3
4

Ct
4
6
4
1

Nc
4
4
4
1

R
4
6
8
8

L
1
15
1
1

onde ET é a energia total despendida na transmissão, referida
à recepção, e σn2 é a variância das componentes do ruido na
recepção. Assim, resulta de (14) que a razão sinal-ruido por
bit recebido disponı́vel para o detector em (27) é
Ek
SNR εk
=
.
log2 (M )σn2
log2 (M ) γ

(30)

A modulação empregada na transmissão é QPSK (M = 4)
e o transmissor destina a mesma energia a todos os usuários
(εk = 1).
As figuras 1.a e 1.b ilustram, para Nr = 4 e Nr = 5,
respectivamente, e K = 1 o desempenho resultante da variação
do número, Niba , de antenas que recebem informação. Note-se
que o desempenho melhora com a redução de Niba ilustrando
a vantagem em termos de BER, de se adotar Niba < Nr . Esta
vantagem em desempenho se faz ao custo de uma redução
da eficiência espectral como indicado nas tabelas I e II. Para
os resultados apresentados nas figuras 1.a e 1.b, nos casos
em que L > 1, o conjunto de padrões Q é fixo e foi
escolhido arbitrariamente dentre as possı́veis L escolhas. A
simulação contou com 1000 realizações da matriz de canal
(1000 amostras da matriz H) com a transmissão de 19.200 bits
em cada realização.
Os resultados a seguir consideram a escolha otimizada dos

conjuntos de padrões utilizados pelo transmissor, por meio da
minimização de γ, de acordo com o procedimento proposto
na Seção II.c.
A Figura 2 apresenta resultados para o cenário da Figura 1.a
(K = 1, Nt = 8, Nr = 4) com Niba = 2, uma vez que apenas
este valor de Niba permite mais de uma escolha para o conjunto
Q. Para este exemplo os Ct = 6 padrões possı́veis são dados
pelo conjunto {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)},
onde o par (i, j) indica um padrão com 1’s na iésima e j-ésima posições, respectivamente e 0’s nas
duas restantes e as L = 15 possı́veis escolhas para o
conjunto Q podem ser representadas pelos conjuntos
ordenados Q1 = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3)}, Q2 =
{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4)}, . . . , Q15
=
{(1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}, com os vetores média
T
q correspondentes q1
=
1/4 [3, 2, 2, 1] , q2
=
T
T
1/4 [3, 2, 1, 2] , . . . , q15 = 1/4 [1, 2, 2, 3] , e os vetores
gm , m = 1, 2 . . . , K, obtidos por meio de (28).
Os resultados da Figura 3 ilustram um cenário com K = 2
usuários (L = 15). Os resultados nas figuras 2 e 3 indicam um
ganho de aproximadamente 1 dB obtido com o procedimento
de otimização nos cenários considerados.
Um aspecto a se destacar é que como a escolha dos
conjuntos Qm é feita pelo transmissor e pode variar de
acordo com a matriz de canal H, o transmissor tem que
periodicamente informar ao receptor dos usuários qual dos L
conjuntos está em uso para viabilizar a detecção correta dos
sinais. Os resultados das figuras 2 e 3 consideram que esta
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Fig. 3: Desempenho BER, pré-codificador ZF com escolha
arbitraria, Qar , e otimizada, Qot . Nt = 8, K = 2, Nr = 4 e
Niba = 2.

Fig. 4: Desempenho BER, pré-codificador ZF com escolha
otimizada, Qot , e notificada, Qnot . Nt = 8, K = 2, Nr = 4
e Niba = 2.

V. C ONCLUS ÕES
notificação é recebida sem erros. Para efeito de comparação
as figuras apresentam também o desempenho obtido com a
adoção de uma mesma escolha, fixa e de conhecimento dos
receptores, para o conjunto Q.
Uma possı́vel maneira de se efetivar a notificação do conjunto Q em uso é por meio de um sistema de transmissão
em quadros dos vetores de sinais, onde ao final de cada
quadro o procedimento de escolha dos conjuntos Qm , m =
1, 2, . . . , K, é refeito pelo transmissor e sinais informando a
escolha feita são enviados para cada usuário no perı́odo de
notificação do quadro seguinte. No caso Nr = 4, Niba = 2 e
modulação QPSK, por exemplo, a informação dos ı́ndices dos
L = 15 conjuntos possı́veis pode ser transmitida utilizando 2
das antenas (4 bits) do receptor. Para reduzir a incerteza e a
possibilidade de erro na detecção da notificação o padrão de
antenas utilizado durante os perı́odos de notificação é fixo prédeterminado e de conhecimento dos receptores. Uma estratégia
para reduzir ainda mais a probabilidade de erro é a de se enviar
a mesma informação repetidas vezes. O receptor acumula
os vetores recebidos no perı́odo de notificação e realiza a
detecção utilizando o vetor resultante desta soma. Com este
procedimento, se F é o número de repetições adotado, um
ganho de 10 log10 (F ) dBs é obtido para a razão sinal-ruido de
detecção.
A Figura 4 ilustra resultados obtidos com a estratégia
de notificação descrita acima para o mesmo cenário da
Figura 3. Considerou-se quadros com 3.200 vetores de sinais
(19.200 bits) transmitidos para cada usuário com notificação
envolvendo F = 10 repetições (40 bits) no inı́cio de cada
quadro. Na simulação uma nova amostra da matriz de canal
foi gerada ao final de cada quadro com um total de 1000
amostras de canal geradas. A coincidência dos resultados de
desempenho apresentados na Figura 4 com aqueles obtidos
com notificação sem erros evidencia a eficácia do método de
notificação proposto.

Este artigo considerou o enlace direto de sistemas GPSM
multiusuário e desenvolveu expressões adequadas para a
análise de tais sistemas. Alem disso, foram propostos aqui um
procedimento para a escolha ótima pela ERB das combinações
de antenas receptoras por ela destinadas a receber informação
e um método eficaz para que estas escolhas sejam informadas
periodicamente aos receptores dos diferentes usuários. Ganhos
de desempenho mais significativos decorrentes do procedimento de otimização proposto podem resultar do estudo de
outros cenários e modelos de canal, que incluam, por exemplo,
desvanecimentos de percurso, efeitos de sombreamento e
correlação entre as antenas de recepção e/ou transmissão. Estes
estudos estão sendo realizados.
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Interferência de White Space Devices em receptores
de TV Digital
Mauro Vieira de Lima e José Mauro P. Fortes

Keywords— White space device, aggregate interference, cognitive radio.

e utilizam os canais livres, liberados na migração analógicodigital dos sistemas locais de radiodifusão de TV. Os WSD
são alocados na banda em caráter secundário na condição de
não provocar interferência acima do limite estabelecido pelo
órgão regulador. Os orgãos reguladores possuem o desafio de
definir as condições de operação dos sistemas WSD [2] [3].
O órgão regulador do Reino Unido, Ofcom (Office of
Communication), publicou, em fevereiro de 2015, a primeira
regulação européia [4] permitindo a operação de sistemas
WSD na banda DTT através do suporte de sistemas de banco
de dados geolocalizados WSDB (White Space Database).
Neste documento, a metodologia de cálculo do limite máximo
de emissão de potência do WSD é definida, bem como os
parâmetros necessários para o cálculo inequívoco deste limite.
O planejamento de sistemas de TV subdivide a área de cobertura em unidades de área, denominada célula, com dimensões típicas de 100m × 100m. O regulamento Ofcom assume
como premissa de cálculo que somente um WSD irradiará por
célula e por canal de frequência. Entretanto, reconhece que um
WSDB pode prover serviços para múltiplos WSD na mesma
área geográfica e no mesmo canal de frequência, resultando
em uma agregação da interferência. O regulamento assume que
a agregação de múltiplas entradas de interferência dos WSD
não será um problema a curto prazo.
Uma avaliação da potência interferente agregada foi desenvolvida em [7] no qual adotamos um método determinístico
para emissão dos WSD. No presente artigo é desenvolvido
um novo método probabilístico para a caracterização da potência de transmissão do WSD, sendo realizada uma análise
comparativa com o método anterior.
Este artigo aborda na Seção II a modelagem matemática
utilizada para cálculo das potências de transmissão e da
interferência agregada. A Seção III apresenta os resultados
numéricos das simulações, sendo as conclusões apresentada
na Seção IV.

I. I NTRODUÇÃO

II. M ODELAGEM M ATEMÁTICA

Resumo— O órgão regulador de telecomunicações do Reino
Unido, Ofcom, publicou um regulamento que estabelece a potência de transmissão máxima para White Space Devices (WSDs)
que operam, em caráter secundário, em uma célula de 100m
x 100m do sistema primário de TV digital. A metodologia
Ofcom é baseada em uma interferência de entrada única e não
impõe restrições à interferência agregada gerada por múltiplos
WSDs. Um artigo anterior investigou os limites nos quais a
interferência agregada ultrapassa os limiares regulatórios da
metodologia Ofcom. No artigo, as potências de transmissão dos
WSDs são obtidas utilizando uma abordagem determinística na
qual os WSDs em uma célula dividem igualmente a potência de
transmissão máxima desta célula. No presente trabalho, as potências de transmissão dos WSDs são modeladas como variáveis
aleatórias estatisticamente independentes, refletindo uma situação
mais realista, uma vez que a tecnologia atual permite o uso de
potências de transmissão que dependem do tipo e da qualidade do
serviço. Este novo método probabilístico é comparado ao método
determinístico investigado anteriormente.
Palavras-Chave— White space device, interferência agregada,
rádio cognitivo.
Abstract— The UK telecom regulator, Ofcom, has issued a
regulation statement establishing a maximum transmission power
for White Space Devices (WSDs) operating in a 100m × 100m
cell of the primary digital TV system. The Ofcom methodology
is based on single-entry interference and does not impose constraints on the aggregate interference produced by multiple WSDs.
A former paper has investigated the limits within which the
aggregate interference due multiple WSDs exceeds the regulatory
thresholds in the Ofcom regulation. In the paper, the WSD
transmit powers were determined using a deterministic approach
in which the WSDs in a cell divide the maximum transmit power
of this cell equally. In the present work, the WSD transmit powers
are modeled as a statistically independent random variables,
reflecting a more realistic situation, once the current technology
allows for the use of transmit powers that depend on the type
and the quality of the service. This new probabilistic method is
compared to the deterministic method previously investigated.

A tecnologia do rádio cognitivo tem sido pesquisada para
utilização mais eficiente do espectro, pois permite o aproveitamento de faixas de frequência subutilizadas, através de rádios
reconfiguráveis com inteligência para entender e adaptar-se ao
ambiente radioelétrico [1].
Os dispositivos rádio cognitivos que operam na banda de
frequência da TV digital, denominada DTT (Digital Terrestrial
Television), são conhecidos como WSD (White Space Device)
Mauro Vieira de Lima e José Mauro P. Fortes¸ Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, E-mails: mvieira@inmetro.gov.br, jmfortes@cetuc.puc-rio.br.

A. Cálculo da e.i.r.p. Máxima Regulatória
O relatório ECC.186 [3] estabelece que o método de planejamento dos sistemas de TV digital deve ser adotado para
definir os limites de interferência de um sistema secundário.
Assim, o critério a ser utilizado para o cálculo da potência interferente intersistema deve ser o mesmo adotado para potência
interferente intrasistema. O método de planejamento se inicia
fixando para cada célula um valor máximo Z para o nível
de potência interferente intersistema excedido 1% do tempo.
A determinação dos valores de Z associados a cada célula é
feita de acordo com o procedimento definido em [5]. Neste
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trabalho, considera-se que os valores de Z são conhecidos.
O critério a ser atendido pela interferência agregada afetando
um receptor DTT em uma célula j é que o nível I0.01,j de
potência interferente agregada excedido durante 1% do tempo
deve ser menor ou igual ao valor de Z associado à célula j,
ou seja,
I0.01,j ≤ Zj
(1)

equivalente a exigir que seu argumento seja maior ou igual a
2.33. Assim, a condição em (6) é equivalente a

Pode-se verificar facilmente que este critério de interferência
é equivalente à condição

Note que o lado direito de (8) define um valor máximo para
Ekj .
De acordo com os anexos do regulamento Ofcom [5], para
canais adjacentes (∆f > 0), as interferências devem ser
calculadas para todas as células em uma área circular de 2
km de raio ao redor da célula k, conforme ilustrado na Figura
2.

P (iagg,j > Zj ) ≤ 0.01

(2)

onde iagg,j é a potência interferente agregada afetando um
receptor DTT em uma célula j e Zj o valor de Z a ela
associado. Esta condição deve ser satisfeita para todas as
células.
O próximo passo é a determinação de um valor máximo de
e.i.r.p. (equivalent isotropically radiated power) para os WSDs
em uma dada célula, por exemplo a célula k. Para isso, a
geometria ilustrada na Figura 1 é utilizada. Nesta figura, Ekj

0

0

Zj ≥ 2.33σkj + mkj

(7)

ou, considerando-se (4) e (5),
Ekj ≤ Zj + mkj − g(θj ) − ρ(∆f ) − 2.33σkj

Ωr

Sk
~
=
j

Cell j
direction of the
DTT trasnmitter
-

Zj

(8)



Y =
M θj

k



Lkj
Cell k

p

Ekj
Fig. 1.

Geometria para Cálculo da e.i.r.p. Ekj

é o valor da e.i.r.p. transmitida por todos os WSDs da célula
k em direção à célula j e Lkj é a perda de propagação entre
a célula k e j. A potência interferente ikj que chega à célula
j devida aos WSDs na célula k é dada por
ikj = Ekj + g(θj ) − Lkj + ρ(∆f )

(3)

onde g(θj ) é o ganho da antena DTT para o ângulo de chegada
θj da interferência e ρ(∆f ) é a razão de proteção devida à
separação de frequência ∆f entre os canais DTT e WSD.
A perda de propagação Lkj é dada pelo modelo Hata extendido [6], sendo assim expressa como uma variável aleatória
(v.a.) com distribuição Gaussiana de média mkj e desvio
padrão σkj , ou seja Lkj ∼ N (mkj , σkj ). Considerando-se (3)
0
0
verifica-se que ikj ∼ N (mkj , σkj ), onde
0

mkj
0

σkj

= Ekj + g(θj ) − mkj + ρ(∆f )

(4)

= σkj

(5)

A condição em (2) pode então ser reescrita como
0


Zj − mkj
P (ikj > Zj ) = Q
≤ 0.01
0
σkj

Fig. 2.

Diagrama da Área Circular para Cálculo da e.i.r.p. Ek

A máxima e.i.r.p. Ek permitida na célula k é definida pelo
menor valor entre todos os valores máximos calculados para
as e.i.r.p. Ekj , conforme expresso em (8), ou seja,

Ek = min Zj + mkj − g(θj ) − ρ(∆f ) − 2.33σkj
(9)
j

Esta e.i.r.p. máxima permitida é conhecida como e.i.r.p. regulatória. A restrição fundamental da metodologia Ofcom é
definida pela e.i.r.p. regulatória de uma célula que não deve
ser ultrapassada, o que implica em que a soma das e.i.r.p. dos
WSDs em operação dentro de uma mesma célula está limitada
à e.i.r.p. regulatória desta célula.
Note que os valores máximos de Ekj são calculados por
um método single-entry, ou seja, considerando-se apenas a
interferência gerada pelos WSDs de uma única célula (célula
k). Assim, é possível que a condição em (2) não seja atendida
se a interferência agregada de WSDs em células múltiplas for
considerada.

(6)
B. Cálculo da Potência Interferente Agregada

onde Q( ) é a distribuição cumulativa de probabilidade de
uma variável aleatória gaussiana ∼ N (0, 1) (Função Q). Note
que exigir que uma função Q seja menor ou igual a 0.01 é

O método utilizado para calcular a potência interferente
agregada iagg pode ser compreendido através da Figura 3.
Esta figura ilustra um ambiente envolvendo múltiplos WSDs
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s
s
q )9

ki M
+ θ`

s

DTT o
receiver

s

s

L`

s

Ωr

s

s

fornece a média e a variância condicionais da variável aleatória
iagg , definidas por
miagg |r=R
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Considerando-se que as posições dos WSDs, dadas pelo
vetor r, são aleatórias, a função densidade de probabilidade
da potência interferente agregada pode ser escrita como
Z
piagg (I) =
piagg|r=R (I) pr (R) dR
(15)

s

s
`-th WSD

Ωr

Fig. 3.

Múltiplos WSD interferentes.

interferindo em um receptor DTT. A potência interferente
devida ao `-ésimo WSD, em dBm, é dada por
i` = P` − L` + g(θ` ) + ρ(∆f )

(10)

onde P` é a e.i.r.p. transmitida pelo WSD interferente em
dBm, L` é a perda de propagação em dB, g(θ` ) é o ganho
da antena DTT na direção do WSD interferente em dBi,
θ` é o ângulo de chegada da interferência, ρ(∆f ) é razão
de proteção devida à separação de frequência ∆f entre os
canais DTT e WSD também em dB. De novo a perda de
propagação L` é calculada pelo modelo Hata extendido [6],
sendo modelada como uma v.a. Gaussiana. Considerando-se N
WSDs interferentes, a potência interferente agregada afetando
o receptor DTT (em dBm) é dada por
!
N
X
iagg = 10 log
10i` /10
(11)
`=1

Note, a partir de (11), que sendo L` uma variável aleatória
gaussiana, i` será também uma variável aleatória gaussiana.
Assim, as parcelas do somatório em (11), expressas em
miliWatts, são modeladas por variáveis aleatórias com distribuição lognormal. Como consequência, a potência interferente
agregada, expressa em miliWatts, corresponde à soma de
variáveis aleatórias lognormais estatisticamente independentes.
Não existe uma expressão analítica para a função densidade
de probabilidade da soma de v.a. lognormais, sendo necessária
a utilização de aproximações. Neste trabalho, o método de
aproximação de Schwartz-Yeh [8] é utilizado por apresentar
uma boa aproximação para sistemas rádio na faixa de UHF
[9]. A método de Schwartz-Yeh aproxima a função densidade
de probabilidade da soma de variáveis aleatórias lognormais
por uma v.a. com distribuição lognormal. Consequentemente,
a potência interferente agregada iagg em (11) é uma v.a.
Gaussiana.
Note que a iagg é dependente das localizações {r` , ` =
1, . . . , N } dos WSDs, cada uma delas representada pelo par
(longitude, latitude). As posições geográficas dos N WSDs
pode então ser representada pelo vetor 2N -dimendional
T
r = rT1 rT2 · · · rTN
(12)
Dadas as localizações geográficas de todos os WSD interferentes, ou seja, dado r = R, o método de Schwartz-Yeh

onde pr (R) denota a função densidade de probabilidade do
vetor r.
A função distribuição de probabilidade complementar da
variável iagg é então dada por
Z
Z ∞
piagg |r=R (u) du dR
Ciagg (I) = P (iagg > I) =
pr (R)
Ωr

I

(16)
Observando que a função densidade de probabilidade condicional em (16) é uma gaussiana com média e variância dadas
respectivamente por (13) e (14), obtém-se
!
Z
I − miagg|r=R
dR
(17)
Ciagg (I) =
pr (R) Q
σiagg|r=R
Ωr
C. Modelagem da e.i.r.p. do WSD
O cálculo da iagg desenvolvido na seção anterior utiliza
o valor da e.i.r.p. P` transmitida por cada um dos WSDs.
O relatório ECC.186 [3] sugere que os valores de P` sejam
determinados dividindo-se a e.i.r.p. regulatória de uma célula,
dada por (9), entre os WSDs localizados dentro da mesma.
Assim, o primeiro método considerado neste trabalho para
a determinação de P` divide a e.i.r.p. regulatória igualmente
entre os WSDs ativos na célula. Este método foi utilizado
na obtenção dos resultados em [7]. Note que, neste método,
o aumento do número de WSDs dentro da célula determina
a redução do valor de P` . Esta redução da e.i.r.p. P` pode
implicar na redução da taxa de transmissão do WSD, assim,
uma e.i.r.p. mínima operacional Pmin é definida para que os
WSDs possam operar com uma taxa de transmissão adequada.
A e.i.r.p. P` de cada WSD dentro de uma determinada célula,
por exemplo a Célula 0, é dada por
P` = E0 − 10 log(N0 )

(18)

onde E0 é a e.i.r.p. regulatória da célula e N0 é o número de
WSDs ativos na Célula 0.
Um método alternativo proposto neste trabalho para a
determinação de P` , modela as e.i.r.p. dos WSDs de uma
mesma célula como variáveis aleatórias estatisticamente independentes. Assim, este novo método reflete uma situação
mais realista onde a e.i.r.p. dos WSDs de uma mesma célula
não têm o mesmo valor já que a tecnologia atual permite o uso
de potências de tranmissão que podem variar de acordo com
o tipo e a qualidade do serviço. Neste método considera-se
que a soma das e.i.r.p. dos WSDs de uma mesma célula pode
ultrapassar o valor regulatório da célula, desde que com uma
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TABELA I

pobabilidade p muito pequena, ou seja, tem-se, para a Célula
0
!
N0
X
P` > E0 < p
P
(19)

PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO
Parâmetro
Número de transmissores DTT
Canais de frequência DTT
Canal de frequência WSD
Método de cálculo campo elétrico DTT [12]
Distância receptor DTT vítima
Azimute receptor DTT vítima
Diagrama de irradiação da antena DTT [13]
Tabela protection rate
Método - perda de propagação [6]
Clutter - perda de propagação
Método de distribuição espacial WSD [11]
Número de amostras PPP por densidade
e.i.r.p. mínima WSD Pmin
Limite do critério de admissão p
e.i.r.p. WSD - média mp
e.i.r.p. WSD - desvio padrão σp
Dimensões região de trabalho
Altura antena DTT
Altura antena WSD

`=1

Além disso, o método considera duas outras restrições:
• de acordo com o Regulamento da Ofcom (Item A11.50),
durante 90% do tempo o WSD opera abaixo de 8 dBm,
o que sugere a restrição
P (P` > 8 dBm) = 0.1
•

(20)

a probabilidade de um WSD operar com uma e.i.r.p.
inferior a Pmin é muito pequena, ou seja,
P (P` < Pmin ) = 0.01

(21)

De modo a possibilitar que o método de cálculo SchwartzYeh continue sendo aplicado na determinação do comportamento estatístico da potência interferente agregada, este novo
método considera uma distribução normal para as variáveis
aleatórias P` . Isto se deve à restrição do método de SchwartzYeh onde as interferências i` no somatório em (11) são
necessariamente v.a. gaussianas. Considerando-se as restrições
em (20) e (21), obtém-se os valores da média e do desvio
padrão das variáveis P` , dados respectivamente por
mp = 5.16 + 0.35Pmin

(22)

σp = 2.22 − 0.28Pmin

(23)

Valor
3
24, 27, 29
26
ITU-R P.1546-5
35 km
270 graus
ITU-R BT.419-3
low - classe 1
extended Hata
urbano
PPP
1000
5 dBm
0.01
6.9 dBm
0.8 dBm
4km x 4km
10 m
30 m

interferência em (2) tem o valor de 10−2 como valor limite.
Este valor é também indicado na Figura 4 onde observase que o método de e.i.r.p. determinístico viola o critério
de interferência (CI) para todas as densidades, enquanto, o
método de e.i.r.p. por v.a. viola o CI para densidades maiores
do que de 18 WSD/km2 .

III. R ESULTADOS N UMÉRICOS
Nesta seção, dois cenários envolvendo a interferência de
WSDs em receptores DTT são analisados. No primeiro deles
(Cenário 1), o comportamento estatístico da potência interferente agregada afetando uma dada célula, por exemplo a
Célula 0, é obtido utilizando-se (17) e o valor de Ciagg (Z0 ) =
P (iagg > Z0 ) é determinado para diferentes densidades de
WSDs. Num segundo cenário (Cenário 2) a probabilidade de
atendimento ao critério de interferência em (2) é calculada
considerando-se um processo preestabelecido de admissão de
novos WSDs que adota a restrição da e.i.r.p. regulatória da
metodologia Ofcom. Os parâmetros técnicos utilizados em
ambos os cenários são apresentados na Tabela I.
Ambos os cenários apresentam três transmissores DTT
co-localizados operando em canais de frequências diferentes
(canais 24, 27 e 29). Um canal de frequência adjacente aos
canais dos transmissores DTT (Canal 26) foi escolhido para
a transmissão dos WSDs. Considerou-se um receptor DTT
vítima localizado na célula central da região de trabalho, aqui
designada Célula 0. Esta célula central é também, a célula de
admissão do novo WSD. A função distribuição de probabilidade complementar da potência interferente agregada em (17)
é calculada, considerando-se que os WSDs são distribuídos
espacialmente de acordo com um processo pontual de Poisson
homogêneo (PPP) bidimensional [10] [11]. A integral em (17)
foi obtida utilizando-se o Método de Monte Carlo, tendo sido
consideradas 1000 amostras do PPP. A Figura 4 mostra os
resultados obtidos para o Cenário 1 utilizando os dois métodos
de e.i.r.p. definidos na Seção II-C. Note que o critério de

Fig. 4.
Probabilidade da interferência agregada iagg ser maior que
a interferência intersistema limite Z0 em função da densidade para
os métodos de e.i.r.p. determinístico e por variável aleatória. O gráfico utiliza o canal de frequência DTT 27 e as densidades λ =
{2.15, 4.64, 10, 21.5, 46.4}WSD/km2 .

No Cenário 2, um procedimento para admissão de um novo
WSD (WSDo) é desenvolvido para cada um dos métodos de
e.i.r.p. definidos na Seção II-C. O procedimento de admissão
do método de e.i.r.p. determinístico é realizado através dos
seguintes passos:
(i) WSDo faz a requisição de admissão;
(ii) WSDB calcula a e.i.r.p. regulatória E0 da Célula 0 em
que o WSDo está localizado através de (9);
(iii) WSDB calcula a e.i.r.p. P` de cada WSD na Célula 0
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através de (18).
(iv) WSDB avalia critério de admissão em (24). Caso P`
não tenha sido reduzida abaixo de Pmin , então WSDo
é admitido. Caso contrário, WSDo é bloqueado.
P` ≥ Pmin

(24)

O procedimento de admissão do método de e.i.r.p. por v.a.
segue o procedimento do método anterior, alterando os dois
últimos passos para
(iii) WSDB carrega parâmetros da e.i.r.p. P` ∼ N (mp , σp );
(iv) WSDB avalia critério de admissão em (19). Caso o critério seja atendido, o WSDo é admitido. Caso contrário,
o WSDo é bloqueado.
Para o segundo método de determinação dos valores de P`
(v.a.), foi adotada uma e.i.r.p. mínima operacional Pmin = 5
dBm, obtendo-se, a partir de (22) e (23), os valores de mp =
6.9 dBm e σp = 0.8 dBm para a média e o desvio padrão de
P` . Além disso foi adotado o valor 0.01 para a probabilidade
p que aparece na restrição em (19).
Utilizando-se o Método de Monte Carlo, foram geradas,
para diferentes valores de densidade de WSDs, 1000 amostras
de um PPP. Para cada uma destas amostras, considerou-se que
um novo WSD tenta ser admitido na Célula 0. Se o CI em
(2) é satisfeito, o novo WSD é admitido e, caso contrário,
não. A probabilidade do novo WSD atender o CI é estimada
pela razão entre o número de vezes em que o novo WSD
atendeu ao CI e o número de amostras do PPP consideradas
(no caso 1000). A Figura 5 apresenta esta probabilidade
em função da densidade de WSDs, para ambos os métodos
considerados na determinação das e.i.r.p. P` . Observe que

indicando que, a partir desta densidade, quase todos os WSD
que tentam admissão no sistema violam o CI. Já o método de
determinação de e.i.r.p. por v.a. apresenta uma probabilidade
de 0.48 de atendimento do CI para esta mesma densidade de
WSDs (46.4 WSD/km2 ).
IV. C ONCLUSÕES
Este artigo avalia a metodologia de cálculo Ofcom no
atendimento ao critério de interferência, considerando a potência interferente agregada produzida por sistemas WSD em
receptores DTT. Esta avaliação considera dois possíveis métodos na determinação das potências de transmissão (e.i.r.p.)
dos WSDs: o método determinístico apresentado em [7] e
um outro probabilístico, mais realista, no qual as e.i.r.p. dos
WSDs são modeladas por variáveis aleatórias (v.a.) gaussianas,
estatisticamente independentes.
A análise demonstra que, em termos do atendimento ao
critério de interferência (CI), o método probabilístico apresenta
melhor desempenho que o método determinístico.
Com relação à metodologia Ofcom, que calcula a e.i.r.p.
regulatória de uma célula com base na interferência de entrada
única (single-entry), foi possível verificar que, mesmo para o
método probabilistico, o atendimento ao CI não é garantido.
Na verdade, no método probabilistico, o CI só é atendido,
em média, para densidades de WSDs menores do que 18
WSD/km2 , o que demonstra a deficiência da metodologia de
cálculo Ofcom no atendimento ao CI em densidades altas de
WSD. Em resumo, este trabalho conclui que a metodologia
Ofcom não garante a proteção dos receptores de TV digital
contra a interferência agregada de múltiplos WSDs.
R EFERÊNCIAS

Fig. 5.
Probabilidade de atender o critério de interferência (CI) em
função da densidade para os métodos de e.i.r.p. determinístico e por variável
aleatória. O gráfico utiliza o canal de frequência DTT 27 e as densidades
λ = {2.15, 4.64, 10, 21.5, 46.4}WSD/km2 .

a curva correspondente ao método determinístico apresenta
uma queda bem mais acentuada do que aquela correspondente
ao método por v.a, indicando um melhor desempenho deste
último. Note que no método determinístico de determinação
dos P` , a probabilidade de atendimento ao CI pelo novo WSD
cai para próximo de zero para a densidade de 46.4 WSD/km2 ,
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HMM Models and Estimation Algorithms for
Real-Time Predictive Spectrum Sensing and
Cognitive Usage
Luiz Renault L. Rodrigues and Ernesto Leite Pinto

Abstract— This work investigates the use of Non-Stationary
Hidden Markov and Hidden Bivariate Markov Models through
simulations and real-time application to predict RF channel
occupancy in cognitive radio systems. Real data collected in
public safety frequency band during the Rio 2016 Olympic and
Paralympic Games were used to test a simple cognitive spectrum
sharing scheme here proposed with the main goal of maximizing
secondary usage of available spectrum. Several algorithms for
parameter estimation are compared in this context. Remarkably
good performance is obtained with a windowed version of the
Baum algorithm and Non-Stationary Hidden Markov Model.
Keywords— Cognitive Radio, HMM, HBMM, NS-HMM.

I. I NTRODUCTION
Cognitive radio (CR) system recently emerged as an attempt
to address the spectrum scarcity problem through the smart
reuse of frequency bands without interfering the licensed or
primary user (PU). The CR as a secondary user (SU) performs, among several tasks, the observation of the surrounding
environment, as part of the learn, plan, decide and act cycle
proposed by Mitola [1].
The environment observation process was extensively
treated in the literature as spectrum sensing [2] and consists
on acquiring knowledge about surrounding users behavior to
be used for spectrum sharing scheduling.
In public safety and military communications, it’s not unusual to consider that the sensing process concurs with data
transmission since a large variety of radio equipment used
in that application operate in half duplex mode. This means
that the CR is usually assumed to be either listening to the
spectrum or transmitting data. In this context, [3] exposes the
existence of two dynamic spectrum access (DSA) techniques:
spectrum sensing (SS) and sensing plus prediction (SPP).
SS-based DSA employs various signal detection methods
to instantaneously identify the RF channel state and decide on
the beginning of the CR transmissions. Since SS is imperfect,
the CR will interfere the PU communication when the channel
is erroneously detected as idle but is being used or when the
PU attempts to use the channel while the CR is transmitting.
Another result of SS imperfection, although not harmful to the
PU, is the detection of the busy state while the channel is idle,
which results in under-usage of the channel availability.
With several advantages, SPP-based DSA uses the history of
PU spectrum occupancy to model and predict its behavior. The
Luiz Renault L. Rodrigues and Ernesto Leite Pinto¸ Military Engineering Institute (IME), Rio de Janeiro-RJ, Brazil, E-mail: {renault,
ernesto}@ime.eb.br.

SU transmission length is selected on the basis of the predicted
channel idle state duration, giving rise to new possibilities of
dealing with sensing imperfections. Thus SPP can significantly
increase SU data throughput [3] and reduce interference to the
licensed system. The key factor in applying this technique is
the capacity to model and predict the state duration.
For this intent, Hidden Markov Models (HMM) are often
used [4]–[6]. HMM allows to estimate the channel occupation
state sequence, given some observable information statistically
linked to it such as the received channel power and to predict
future state transitions based on the system dynamic behavior.
The main limitation of HMM is the fact that state duration
is modelled by geometric distribution, which is recognized not
to be satisfactory in several applications, including spectrum
sensing [6]. To overcome this issue, HMM based models were
recently proposed, standing out the Hidden Bivariate Markov
Models (HBMM) [6] and Non-Stationary Hidden Markov
Models (NS-HMM) [7], [8].
This work addresses an the application of such models to
predict spectrum occupancy to maximize CR data throughput
and minimize interference to the PU. It is organized as follows.
Next section shows an overview of the evaluated models.
Section III details a simple spectrum sharing scheme here
proposed for performance evaluation purposes. Simulation
results are presented in section IV. Signal capture and realtime modelling results are discussed in section V. At last,
conclusions are presented with suggestions for future work.
II. E VALUATED M ODELS
Consider a CR that senses the spectrum through the received
RF channel power level expressed in dBm, captured in discrete
time steps k ∈ {1, 2, ...}. These observations will be here
denoted by ok . Also, let sk ∈ {1, ..., c} be the hidden process
of channel occupation state, at time k, with 1 denoting the
idle state and 2 to c standing for channel use by the primary
or other secondary users. Like previous works [6], [7], we
assume that c = 2 and also that the observation at time k, ok ,
is conditionally independent and normally distributed given the
occupation state sk , with conditional mean µsk and variance
σs2k .
In this scenario, the investigated models can be trained and
employed to detect and predict the channel state, not directly
observed, using only the channel power observations. The
HMM, HBMM and NS-HMM models represent distinct levels
of time dependency and are briefly described below.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

A. Hidden Markov Models (HMM)
In an HMM model, The state transition probabilities are
constant over time and depends only on the previous state,
i.e. P r(sk+1 = m | sk , sk−1 , ..., s1 ) = P r(sk+1 = m | sk ),
k ∈ 1, ....
Let gnm = P r(sk+1 = m | sk = n) denote the probability
of being in state m at k + 1 given the model was in state n at
k, and G = [gnm ] be the c × c transition probability matrix,
with n, m ∈ {1, ..., c} and c the number of possible states.
It can be shown [6] that the probability of being in state
n for exactly d ∈ {1, ...} consecutive time slots is given by
d−1
Pn (d) = gnn
(1 − gnn ), which corresponds to a geometrical
distribution with mean 1−g1 nn .
The complete set of HMM model parameters is φ =
[π, G, µ, σ 2 ], with π = [πn = P r(s1 = n)] the initial state
distribution vector, µ = [µn ] and σ 2 = [σn2 ], n ∈ {1, ..., c},
respectively the observation conditional mean and variance
vectors. The total amount of parameters is c2 + 3 · c.
B. Hidden Bivariate Markov Model
In an HBMM model, as described in [6], auxiliary subjacent
states are appended to every channel occupation state, thus
enabling distinct state duration distributions.
Let zk = (sk , xk ) be the double stochastic process so
obtained, with sk denoting the channel occupation process,
as described above, and xk ∈ {1, ..., r} the subjacent process,
being r the number of subjacent states. This process is Markovian and the observation process ok is kept to be conditionally
independent given sk .
ij
=
State transition probabilities are constant. Let gnm
P r(zk+1 = (m, j) | zk = (n, i)) be the transition probability
from occupation state n and subjacent state i at time k to
occupation state m and subjacent state j at time k + 1. The
c · r × c · r transition probability matrix is G = [Gnm ],
ij
] a c × c matrix, n, m ∈ {1, ..., c} and
with Gnm = [gnm
i, j ∈ {1, ..., r}. The number of subjacent states r is said to
be the HBMM model order. The HBMM model is equivalent
to a HMM when r = 1.
Despite the duration of state z = (n, i) being geometrically
distributed, the duration of state s = n follows a phase type
distribution with r phases which can, in principle, approximate
a given distribution to within any desired level of accuracy [6].
The occupation state duration probability for the HBMM
model can be calculated as Pn (d) = πn Gt−1
nn (I − Gnn )1,
where 1 is a column vector with ones and πn the stationary
distribution of being in state zk = (n, i), for i ∈ {1, ..., c} and
a given n.
The complete set of HBMM model parameters is φ =
[π, G, µ, σ 2 ], with π = [πni = P r(z1 = (n, i))] the initial
state distribution vector, µ = [µn ] and σ 2 = [σn2 ] respectively
the observation conditional mean and variance vectors, n ∈
{1, ..., c} and i ∈ {1, ..., r}. The total amount of parameters
is c2 · r2 + c · r + 2 · c, largely increasing the computational
complexity implied by the use of this model.
C. Non-Stationary Markov Model
Non-Stationary Markov Model [7], [8] can also be used to
overcome the geometrically distributed state duration limita-

tion of HMM. In this model, the state transition probabilities
from a given state, say n, also depend on the time d spent
since the model entered the state n.
(d)
Let gnm = P r(sk+1 = m | skk−d+1 = n, sk−d 6= n) be
the transition probability to state m at time k + 1 given that
the model has been in state n for d consecutive time slots.
The c × c × d transition probability matrix is denoted by G =
(d)
[G(d) ], with G(d) = [gnm ] a c × c matrix, n, m ∈ {1, ..., c}
and d ∈ {1, ..., D}. D is said to be the NS-HMM model order.
The probability of the NS-HMM being in occupation state n
(d) Qd−1 (t)
for d time slots is given as Pn (d) = (1 − gnn ) t=1 gnn .
To remove the maximum state duration limitation seen in
other works [7], the NS-HMM proposed in [8] has state
(d)
(D)
transition probabilities beyond D constant, or gnm = gnm
for d ≥ D. This makes the state duration distribution arbitrary
for 1 < d < D, with exponential decay for d ≥ D. With this
modification the modelled state duration is no longer limited
and the NS-HMM model is equivalent to a HMM when D = 1.
The NS-HMM model parameters set is φ = [π, G, µ, σ 2 ],
with π = [πn = P r(s1 = n)] the initial state distribution
vector, µ = [µn ] and σ 2 = [σn2 ] respectively the observation
conditional mean and variance vectors, n ∈ {1, ..., c}. The
total amount of parameters is c2 · D + 3 · c, thus inducing less
computational efforts than the HBMM model.
D. Parameter Estimation
The HBMM and NS-HMM parameters can be estimated
using adaptations of the Expectation Maximization (E-M)
Baum algorithm for HMM, as seen in [6], [8], which updates
the parameter set estimate φ̂ while increasing the likelihood
upon a training observation data. The Baum algorithm iterates
on the entire training sequence, being a non-causal parameter
estimator normally suitable to offline applications [9].
For online processing and real-time applications, recursive
estimators for the HBMM model can be found in the literature,
which can iterate over a block of observations [9] or over a
single observation [10]. They will be referred to in this work,
respectively as Rydén and Stiller-Radons algorithms.
As an attempt to use Baum algorithm in real-time, a
windowed application was proposed in [8], in which a certain
number of past samples over an observation window is used
to estimate the model parameters sequentially. As time progresses, new observations are added and the oldest discarded to
keep the window length constant. Good results were produced
with windows lengths longer than 20 times the average state
duration. An additional advantage of this technique is that it
can track slow variations over time.
E. State Estimation
Since in spectrum sensing applications the main interest
resides in identifying the channel availability, the probability of
being in idle state at time k+t, t ≥ 0, given the observations up
to time k and an estimate of the model parameters, P r(sk+t =
1 | ok1 , φ̂), can be compared to a threshold (γ) in order to
decide on the channel state. In this work, we used γ = 0.5 to
implement a maximum a-posteriori decision rule [6].
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The required statistics {P r(sk = n | ok1 , φ)}, can be obtained using the forward recursion from the Baum algorithm.
Even if online parameter estimation algorithms are used, this
forward recursion will be needed for state estimation.
Detailed information on parameter and state estimation can
be found in [6], [8] for the evaluated models.

III. S PECTRUM S HARING S CHEME
In practical situations, where many radio systems operate
in half duplex mode, spectrum sensing concurs with SU
transmissions. Thus, when a CR starts to transmit data, the
PU activity cannot be detected until the transmission stops.
If the PU attempts to use the channel during this period,
a potentially harmful interference (collision) can occur. This
highlights the importance of predictive spectrum sensing as a
mean to establish the length of the CR transmission period to
preventively avoid collisions.
We propose here a simple cognitive spectrum sharing strategy with maximum secondary usage of an RF channel licensed
to a primary system. Every time the CR detects the channel
as idle, the transmission is started and lasts for the predicted
idleness duration. After that the CR restarts the detection
process.
If detection and prediction were perfect, the RF channel
would be used at its maximum availability, without interference to the primary user. Since it’s subject to error, the
following events can occur:
•
•
•
•

Transmission successful: the channel is correctly detected
or predicted as idle;
Collision: the channel is detected or predicted as idle but
was occupied and the CR starts the transmission;
Transmission loss: the channel is detected as occupied
but was idle;
Channel busy: channel detected correctly as occupied;

Figure 1 illustrates the channel reuse scheme and the
possible outcomes.

Fig. 1.

IV. N UMERICAL R ESULTS
Simulations were performed to compare the different models and parameter estimation algorithms and provide a guideline for initial parameterization in real-time processing. The
results were averaged over 1000 runs of the simulation experiments using the model seen in [6] to generate observation
samples of RF power level of length 2000.
Initially, only Baum algorithms were used to evaluate the
performance of HBMM and NS-HMM. The stop criteria for
parameter estimation was based on the likelihood change
between iterations, limited to a maximum number of 300.
Model orders of 1, 2, 3, 5, 6, 10 and 15 were employed.
Table I shows the number of training iterations performed
to satisfy the stop criteria. NS-HMM exhibits much faster
convergence than HBMM model, which is very desirable for
real-time applications. This can be attributed to the lower
amount of parameters of NS-HMM.
TABLE I
AVERAGE TRAINING ITERATIONS REQUIRED TO
Order
Models
HBMM
NS-HMM

MATCH STOP CRITERIA .

1

2

3

5

6

10

15

1
1

50
1

55
1

72
1

79
1

71
1

74
1

It is remarkable that regardless of the model order, the NSHMM needed only 1 iteration to converge. In fact, it was only
observed to need more training iterations to converge when the
observation samples were severely degraded [8].
Despite HBMM model have required more training iterations, at the end both models produced similar likelihood
and state estimation errors. Lower state prediction errors were
obtained when estimated state duration distributions fitted
well. This has been observed in situations where the model
order exceeds the majority of the real state durations, which
in the model of [6] was 6.
To evaluate state estimation accuracy, we compared the detected/predicted states ŝt with the real ones st , t = k, ..., k + 9
and k = 1, ..., K − 9, with K the number of samples in the
sequence. The average state estimation error probabilities were
estimated as the number of incorrect state decisions divided
by the total amount of decisions. Results are shown in Table
II. The maximum standard deviation found was in the order of
10−2 times the estimated error probabilities, which is a good
indicator of the estimate confidence.

Proposed channel reuse scheme and outcomes.

TABLE II
AVERAGE STATE ESTIMATION ERROR PROBABILITIES .

The underestimate of the idle state duration would also
reduce transmission throughput, since the CR needs to restart
the detection after stopping transmission and immediately
resume the transmission if the channel is then detected as free.
However, as the detection time will be shown to be much
shorter than the time slot in the application here addressed,
this reduction will be neglected.
This is in our view an effective tool to investigate the potential of predictive spectrum sensing and sharing in cognitive
radio systems. It is worthy to notice that this scheme could
also be applied in parallel in multi-carrier systems.

Order
Models
HBMM
NS-HMM

1

2

3

5

6

10

15

0,205
0,205

0,201
0,201

0,201
0,201

0,172
0,184

0,160
0,161

0,157
0,158

0,157
0,158

Figure 2 shows real and estimated duration distributions for
state 2. It is worthy to notice the exponential decay for duration
probabilities above the NS-HMM model order, allowing to
better model larger state durations with lower model orders.
This is a major advantage of the model proposed by [8] over
the model seen in [7].
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TABLE III

0,6

Model Order:

HBMM
0,4

Probability

0,2

C HANNEL SHARING EVENTS OCCURRENCE (%).

1

2

3

5

6

10

15

Real

Model-Algorithm
NS-HMM-Wind. Baum
HBMM-Wind. Baum
HBMM-Rydén
HBMM-Stiller-Radons

0,6

Collision
4.8
3.7
4.6
4.1

TX Ok
22.4
22.4
22.4
22.4

TX Loss
0
0
0
0

Ch Busy
72.7
73.8
73.0
73.5

NS-HMM

0,4

V. R EAL - TIME A PPLICATION

0,2

865,25

866,00

15
14

16

17

13

To mimic real-time applications, additional tests were executed simulating consecutive observation samples availability.
For the HBMM models, the recursive parameter estimators
were also tested. Rydén algorithm was employed with block
size of 250 samples, the same length used with Baum windowed application, which is more than 30 times the average
state duration. The empirical state estimation error probabilities over time so obtained are shown in Figure 3.

10
11
12

State 2 duration distribution for different models and orders.

9

Fig. 2.

6

10

7
8

8

5

6

State #2 dwell time

4

4

1
2
3

2

As a demonstration of the real-time application potential,
the evaluated models were used to estimate public safety RF
channels occupation during 2016 Olympic and Paralympic
Games in Rio, Brazil. The Brazilian’s government operates
in this band a P25 Trunked Radio System as a part of the
National Critical Communications System [11]. A sample of
the captured signal spectrum can be seen in Figure 4, which
shows 17 potential licensed channels for cognitive sharing.

Magnitude

0,0

867,00

868,00

869,00

Frequency (MHz)
HBMM - W ind. Baum

NS-HMM - W ind. Baum

HBMM - Stiller-Radons

HBMM - Rydén

0,25

Fig. 4. Captured signal spectrum obtained in September 7, at 18:58 with
approximate 2 hours of duration, using the developed framework in LabVIEW
and the NI-USRP-2901 SDR equipment in the center frequency of 867.25MHz
with 4MHz bandwidth.

HBMM Offline Baum

0,20

0,15

The power observation sequence for each channel was
extracted from the raw signal FFT at 0.5 samples per second,
integrated within the 25KHz band. As an example of the
modelled data, Figure 5, shows the observation sequence for
channel 1 and its histogram.

0,10
500

1000

1500

2000

Time

Fig. 3.

State estimation error probabilities over time in online application.

In general, it was observed that the windowed Baum algorithm performed better than the recursive ones. As the forward
recursion is still needed in the recursive algorithms for state
estimation, the total processing times were very similar, in
the order of few tenths of milliseconds. The state estimation
error probabilities produced by the windowed Baum algorithm
in some intervals were lower than the obtained using offline
Baum algorithm. This can probably be due to the capacity of
the former to better adapt to small variations over time.
The performance evaluation of the proposed channel sharing
scheme is summarized in Table III, where relative occurrences
of the distinct events are displayed. The high separation of
the conditional distributions of the observations in the model
of [6] is the reason for the flawless state detection and no
transmission losses shown in that table.
Simulations showed that the processing time involved in
parameter and state estimations makes the HBMM and NSHMM models suitable for real-time applications, discussed
next.

Power

Error Prob.

0,30

0
Rel. Freq.

Fig. 5.

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Samples

Channel 1 power observations and relative frequency count.

Since the actual occupation state sequence is unknown,
empirical state duration distributions were obtained using a
simple Energy Detector, as described in [6], showing occurrences of lengths up to 50 time units. To calculate state
estimation errors, the empirical state sequence was assumed
to be real1 . HBMM and NS-HMM models with 2 states and
1 This was observed to be very accurate in situations with small overlap
between the conditional observation distributions like in the captured samples,
on the basis of additional simulations, as reported in [8].
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TABLE IV

order 50 were used to estimate the channel state. The window
size used for Rydén and Baum algorithms was 400, which
is more than 20 times larger than the average state duration.
The resulting state dwell time distributions for channel 1 are
shown in Fig. 6.

R EAL - TIME SPECTRUM
Model-Algorithm
NS-HMM-Wind. Baum
HBMM-Wind. Baum
HBMM-Stiller-Radons

SHARING EVENTS OCCURRENCE

Collision
7.2
7.9
8.0

TX Ok
21.9
22.2
22.9

TX Loss
1.4
1.1
0.4

(%).
Ch Busy
69.5
68.8
68.7

0,16
Emp.
HBMM[50]
Prob.

NS-HMM[50]
0,08

0,00
1

10

20

30

40

50

1

10

Duration State 1

Fig. 6.

20

30

40

50

Duration State 2

Estimated state duration distributions.

Each parameter and state estimation iteration took approximately 90ms using HBMM with windowed Baum algorithm
and 40ms with the NS-HMM. With 2 second sampling period,
it was possible to model all 17 channels simultaneously.
Since Rydén algorithm complexity grows by the 5th power
of the model order [9], it was proven to be impractical in
this scenario (an iteration took hundreds of seconds). StillerRadons algorithm iterations took approximately 400ms. Table
IV summarizes the results.
The NS-HMM model and windowed Baum estimator proposed in [8] was found to be the most time efficient and
less harmful combination. In conjunction with the channel
reuse scheme applied in parallel to all channels this produced
successfully transmissions in 21.9% of the total time. Possible
collisions were observed in 7.2% of the interval. Figure 7
shows the spectrum sharing events over time. Channels 3, 8,
13 and 15-17 were detected as being always occupied.
Collision

TX Ok

TX Loss

Ch Busy

1
2
3
4
5

Channel

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
500

1000

1500

2000

2500

3000

Time (samples)

Fig. 7.

Proposed spectrum reuse results for NS-HMM with order 50.

Since state detection error probabilities are usually lower
than the produced in prediction, collision were most observed
at the end of transmissions, indicating that the channel idle
durations were overestimated. This issue can be addressed
using less aggressive sharing schemes.
Channels 10 and 14 exhibit very long state durations and
therefore would require unpractical model orders. The use of
order values lower then necessary produced lower detection
accuracy and higher transmission loss, as above observed.

VI. C ONCLUSIONS
The application of HBMM and NS-HMM models in realtime spectrum sensing was tested, showing the possibility of
sensing several channels in parallel. A simple spectrum reuse
scheme here proposed exhibited good potential for enabling
successful secondary use of a large fraction of the available
spectrum.
Recursive parameter estimation algorithms, although being
in principle more suitable to online applications, showed
similar processing time and larger state estimation errors probabilities, while the windowed Baum algorithm was verified to
be a good candidate for such application.
In future works these models and algorithms will be tested
in association with Neymann-Pearson state detectors to further
reduce collisions or interference to the primary user.
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Impacto da Interferência da Rede Primária em
Redes Cooperativas e Cognitivas Multiusuário do
Tipo Underlay
L. F. Vasconcelos Peres, M. Komono Tojeiro, D. P. Moya Osorio e E. E. Benitez Olivo

Resumo— Este artigo investiga o efeito da interferência da rede
primária sobre o desempenho de uma rede cooperativa-cognitiva,
baseada no protocolo amplifica-e-encaminha. Visando explorar
a diversidade multiusuário na rede secundária, quatro critérios
diferentes de seleção do nó destino são considerados. Assume-se
que a potência transmitida dos nós secundários é restringida pela
temperatura de interferência e pela potência máxima disponı́vel
em cada nó e que uma combinação por razão máxima dos
sinais provenientes da fonte e do relay é realizada no destino. O
desempenho do sistema é avaliado em termos da probabilidade
de outage, através de simulações exaustivas de Monte Carlo.
Palavras-Chave— Compartilhamento espectral, diversidade cooperativa, diversidade multiusuário, interferência, redes cooperativas e cognitivas.
Abstract— This paper investigates the impact of the primarynetwork interference on the performance of a cognitive amplifyand-forward relaying network. With the aim of exploiting the
multiuser diversity at the secondary network, four different
criteria for selecting a destination node are considered. We
assume that the transmit power of the secondary nodes is
constrained by the interference temperature and the maximum
power available at each node and that a maximal-ratio combining
of the signals coming from the source and relay is performed at
the destination. The system performance is assessed in terms of
the outage probability, via exhaustive Monte Carlo simulations.
Keywords— Spectrum sharing, cooperative diversity, interference, multiuser diversity, cognitive relaying networks.

I. I NTRODUÇ ÃO
As redes sem fio atuais têm experimentado uma expansão
acelerada devido ao número crescente de usuários conectados,
os quais demandam, cada vez mais, capacidades multimı́dia
avançadas. Nesse cenário, o desenvolvimento de novas tecnologias é de crucial importância para o advento da próxima
geração de sistemas de comunicação móvel (5G), que prevê
uma proliferação massiva do número de dispositivos conectados, requerendo assim um aumento significativo na capacidade
do sistema [1].
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Por outro lado, a escassez de espectro tornou-se um dos
problemas mais crı́ticos a serem superados para fazer das
redes 5G uma realidade. Nesse contexto, as técnicas de rádio
cognitivo têm se destacado como uma alternativa eficiente
para o uso dos recursos de rádio, permitindo que terminais
tenham conhecimento do entorno radioelétrico e adaptem
suas configurações de acordo com suas necessidades, para
estabelecer comunicações mais confiáveis [2], [3]. Em redes
de rádio cognitivo, o conceito de compartilhamento espectral
do tipo underlay tem se mostrado promissor para aliviar o
problema da escassez de espectro, permitindo que usuários
não-licenciados, chamados de usuários secundários, obtenham
acesso a uma banda licenciada, alocada a usuários primários,
desde que um determinado nı́vel de interferência sobre a
rede primária, chamado de temperatura de interferência, seja
respeitado [4], [5].
Por outro lado, as comunicações cooperativas baseadas em
relays vêm se destacando por possuir um grande potencial
para melhorar a confiabilidade das transmissões e ampliar a
cobertura de uma rede sem fio, já que permitem combater os
efeitos do desvanecimento do canal rádio-móvel, através do
uso de diversidade espacial. Nesse contexto, destacam-se dois
protocolos cooperativos amplamente conhecidos na literatura,
a saber: decodifica-e-encaminha (DF − decode-and-forward)
e amplifica-e-encaminha (AF − amplify-and-forward) [6].
Assim, as redes cooperativas cognitivas (CRNs − cognitive
relaying networks) têm recebido grande atenção por parte
da comunidade cientı́fica e da indústria, uma vez que o uso
combinado de compartilhamento de espectro e comunicações
cooperativas permite melhorar significativamente a eficiência
espectral e a confiabilidade da rede [7]–[9]. Por exemplo,
em [7], o desempenho de uma CRN de múltiplos destinos
e múltiplos relays do tipo DF foi avaliada, considerando
as restrições da temperatura de interferência e da potência
transmitida máxima dos nós secundários, para um compartilhamento espectral do tipo underlay. Em [8], o desempenho em
termos da probabilidade de outage de dois protocolos DF incrementais para CRNs com múltiplos destinos foi investigado,
sob restrições da potência de transmissão dos nós secundários
e da temperatura de interferência. Em [9], o desempenho
de uma CRN do tipo underlay foi avaliado, considerando
múltiplas fontes e múltiplos relays. No entanto, poucos trabalhos têm considerado o efeito da interferência da rede primária
sobre o desempenho da rede secundária. Assim, em [10],
o desempenho de um esquema generalizado de seleção de
relay foi investigado, considerando a interferência do usuário
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Fig. 1.
Modelo do sistema (enlaces de dados: linha cheia; enlaces de
interferência: linha tracejada).

primário sobre a rede secundária, para uma CRN com relays
do tipo DF. Em [11], a interferência da rede primária sobre
uma CRN, que opera em modo two-way relaying, foi avaliada,
para uma seleção oportunista de relay. Em [12], o impacto da
interferência da rede primária sobre uma CRN com múltiplos
destinos foi investigado, para o protocolo DF e canais sujeitos
a desvanecimento Nakagami−m.
Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo contribuir
no estudo dos efeitos da interferência da rede primária sobre
a rede secundária em redes cooperativas-cognitivas do tipo
underlay. Mais especificamente, o desempenho para diferentes
critérios de seleção de destino em uma rede cooperativa
cognitiva multiusuário é avaliado em termos da probabilidade
de outage, através de simulações exaustivas de Monte Carlo.
Considera-se que a potência transmitida dos nós secundários
é restrita por ambas a potência de transmissão máxima
disponı́vel em cada nó e a temperatura de interferência da
rede primária. Diferentemente do trabalho em [12], neste
artigo, considera-se que o esquema de cooperação é baseado
no protocolo AF e que os diferentes critérios de seleção
exploram os enlaces diretos (entre a fonte e os múltiplos
destinos) para transmitir informação, assumindo, para tanto,
que os destinos realizam uma combinação por razão máxima
(MRC − maximal-ratio combining) dos sinais vindos da fonte
e do relay.
II. M ODELO

DO SISTEMA

Considere uma rede cooperativa-cognitiva do tipo underlay,
como mostrada na Fig. 1. A mesma considera uma rede
secundária composta por uma fonte (F ), um relay (R) do
tipo AF e L destinos (Dl ), para l∈{1, ..., L}. Além disso, o
modelo do sistema contempla uma rede primária licenciada
consistindo de um transmissor (T x) e um receptor (Rx).
Assume-se que todos os nós operam em modo de transmissão
half-duplex , de acordo com um esquema de acesso múltiplo
por divisão de tempo (TDMA − time division multiple access).
Além disso, considera-se que todos os sinais experimentam
desvanecimento em bloco, independente e identicamente
distribuı́do (i.i.d), do tipo Rayleigh, e ruı́do aditivo Gaussiano
branco (AWGN − additive white Gaussian noise), com
potência média igual a N0 . Portanto, os coeficientes do canal

correspondentes hN , para N ∈{X, Y, W, U, V, Φ, Ψ}, podem
ser modelados como variáveis aleatórias independentes,
Gaussianas complexas e circularmente simétricas, de média
zero, ou seja, CN (0, d−α
N ), em que dN é a distância entre
o respetivo par de transceptores e α é o expoente de perda
de percurso. Adicionalmente, assume-se que os coeficientes
do canal permanecem constantes durante a transmissão
de um bloco de dados, porém variam independentemente
através de blocos consecutivos. Portanto, a relação sinalruido (SNR − signal-to-noise ratio) recebida nos enlaces
F →Dl , F →R, R→Dl , F →RX , R→RX , TX →R e
TX →Dl é, respectivamente, dada por Wl =PF |hWl |2 /N0 ,
X=PF |hX |2 /N0 ,
Yl =PR |hYl |2 /N0 ,
U =PF |hU |2 /N0 ,
2
2
V =PR |hV | /N0 , Φ=PP |hΦ | /N0 e Ψl =PP |hΨl |2 /N0 , em
que PF , PR , e PP são as potências de transmissão de
F , R e T x, respectivamente. Por outro lado, considera-se
que os sinais recebidos em R e Dl são interferidos pelas
transmissões da rede primária, de T x para Rx. Sob essas
premissas, considere que os sinais recebidos em R e Dl no
instante t são, respetivamente, dados por
p
p
yR (t) = PF hX sF (t) + PP hΦ sP (t) + nR (t) ,
(1)
p
p
yDl (t) = PR hYl sR (t) + PP hΨl sP (t) + nDl (t) , (2)

em que sF (t), sR (t) e sP (t) são os sinais transmitidos por F ,
R e T x, respetivamente. Além disso, considerando o protocolo
de retransmissão AF, sabe-se que sR (t) = βyR (t), em que β é
o fator de amplificação. Assim, assumindo que os sinais sF (t),
sR (t) e sP (t) possuem potência média normalizada, isto é,
E{sF (t)}=E{sR (t)}=E{sP (t)}=1, onde E{·} representa o
operador esperança, e que a potência média do ruı́do em R e
em Dl é igual a N0 , tem-se que β pode ser expresso como
1
.
β= p
2
PF |hX | + PP |hΦ |2 + 1

(3)

Portanto, o sinal recebido em Dl pode ser reescrito como
p p
p p
yDl (t) = PF PR hX hYl βsF (t)+ PR PP hYl hΦ βsP (t)
p
p
+ PR hYl βnR (t) + PP hΨl sP (t) + nDl (t) .
(4)
Dessa maneira, a relação sinal-interferência-mais-ruı́do (SINR
− signal-to-interference-plus-noise ratio) fim-a-fim recebida
em Dl , através do enlace de relaying, pode ser expressa como
PF PR |hX |2 |hYl |2 β 2
PR PP |hYl |2 |hΦ |2 β 2 + PP |hΨl |2 + (PR |hYl |2 β 2 + 1) N0
XYl
(a)
=
X (Ψl + 1) + Yl (Φ + 1) + (Φ + 1) (Ψl + 1)

Zl =

=

Yl
X
Φ+1 Ψl +1
Yl
X
Φ+1 + Ψl +1 +

ABl
,
=
A + Bl + 1

(b)

1
(5)

onde o passo (a) é obtido após substituir β, como dado em (3),
dividir o numerador e o denominador por N02 e após certas
manipulações matemáticas. Já o passo (b) é obtido ao definir
∆ X
∆
l
A = Φ+1
e Bl = ΨYl +1
como as SINRs recebidas nos enlaces
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de temperatura de interferência I, tolerado por Rx. Assim,
denota-se γP¯P = PP /N0 como a SNR transmitida máxima
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X= min
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γ
¯
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X
P
γ¯I
2
|hU |2
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γ¯I
|h |2
2
γ¯I
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2
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=
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γ
¯
Yl= min
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¯I
2
l
|hVl |2
γ¯P |hYl |2 , |hVl | ≤ γ¯P .

ó
ç
+


ó

+
ç


ó
ç
+


ó
ç
+

ó
ç
+

ó
ç
+

ó


ó
ç
+

ç
+
ó
+
ç

ó


ç
+
ó
ç
+

ç
+
ó

ó


Probabilidade de outage, POUT

0.1

0.01

ç
+
ó
+
ç
ç
+

ó

ó


ç
+
ç
+
+
ç
ó


L=1

ç
+
ç
+
+
ç

ó


L=3
0.001

ç
+
+
ç
+
ç

ó


ó


ó


L=5

ç
+
ç
+
ç
+

L=7

ç
+
ç
+
+
ç

10-4



Crit. ótimo

ó

Crit. máxima Cl

ó


10

∆

ç

Crit. máxima Zl

+

Crit. parcial

10-6

ó


-5

0

ó


ó


-5

l
como a SINR recebida no enlace
Define-se ainda Cl = ΨW
l +1
F →Dl (enlace direto).

ó


5

10

15

20


25


30

SNR transmitida, Γ P HdBL

III. C RIT ÉRIOS DE S ELEÇ ÃO DE D ESTINO
P ROBABILIDADE DE O UTAGE

E

No sistema proposto, considera-se que os sinais provenientes de F e R são combinados em Dl usando a técnica
MRC, obtendo assim um sinal com SNR máxima. Adicionalmente, considera-se que apenas um dos L destinos é escolhido
para participar do processo de comunicação. Para tanto, o
desempenho do sistema é avaliado para os seguintes critérios
de escolha de destino:
1) Critério ótimo: escolhe-se o destino Dl∗ que maximiza
a SINR resultante da MRC dos sinais provenientes de
F e R, ou seja
l∗ = arg max{Zl + Cl }.
(8)
l

2) Critério de enlace direto: é um critério sub-ótimo, pois
escolhe-se o destino Dl∗ que maximiza a SINR recebida,
considerando apenas os enlaces diretos, isto é
l∗ = arg max{Cl }.
(9)
l

3) Critério de enlace de relaying: é um critério sub-ótimo,
pois escolhe-se o destino Dl∗ que maximiza a SINR fima-fim, considerando apenas os enlaces de relaying, isto é
l∗ = arg max{Zl }.
l

(10)

4) Critério de seleção parcial: escolhe-se o destino Dl∗
que maximiza a SINR, considerando apenas os enlaces
de segundo salto, ou seja
l∗ = arg max{Bl }.
(11)
l

Para todos os critérios de seleção supracitados, o desempenho
do sistema é avaliado em termos da probabilidade de outage.
Por definição, o sistema está em outage quando a SINR
recebida no destino escolhido, γMRC , se encontra abaixo de
um certo limiar, o mesmo que, sob a consideração de operação
∆
em modo half-duplex, é definido como τ = 22R − 1, em que
R é a eficiência espectral alvo, dada em bits/s/Hz. Portanto, a
eficiência espectral é expressa como
POUT = Pr (γMRC < τ )
= Pr (Zl∗ + Cl∗ < τ )

(12)

Fig. 2. Propabilidade de outage vs. γ¯P , para L = 1, 3, 5 e 7, com γP¯P = 20
dB, γ¯I = 50 dB e dx /dWl =0,5.

IV. R ESULTADOS N UM ÉRICOS

E

D ISCUSS ÕES

Nesta seção, o desempenho do sistema em termos da
probabilidade de outage é avaliado via simulações de Monte
Carlo, considerando casos ilustrativos para diferentes cenários.
Com esse objetivo, considera-se uma topologia de rede bidimensional, onde F e R estão localizados nas coordenadas (0;
0) e (0,5; 0), respectivamente. Os destinos da rede secundária
se encontram clusterizados e co-localizados nas coordenadas
(0; 1), e os nós T x e Rx, que pertencem à rede primaria, estão
localizados nas coordenadas (0; 1) e (1; 1), respectivamente.
Assume-se que o ganho médio do canal para os enlaces
entre quaisquer par de nós é determinado pela distância entre
os nós correspondentes, sendo que o expoente de perda de
percurso α é igual a 4. Outrossim, a eficiência espectral alvo
é estabelecida em R = 1 e as potências de transmissão dos
nós F e R são consideradas iguais.
A Fig. 2 ilustra a probabilidade de outage versus a SNR
transmitida máxima γ¯P , considerando os diferentes critérios
de seleção descritos na Seção III, para um número diferente
de destinos da rede secundária, a saber L=1, 3, 5 e 7. Como
esperado, verifica-se que o critério de escolha ótimo alcança
o melhor desempenho para qualquer número de destinos.
Adicionalmente, observa-se que o critério de enlace direto, que
maximiza Cl , alcança um desempenho bem próximo do ótimo
(< 1 dB); por conseguinte, esse critério de seleção resulta
mais vantajoso para o cenário considerado, visto que exige o
conhecimento da informação do estado do canal (CSI − channel state information) apenas dos enlaces diretos, demandando
assim menos carga de realimentação (ou feedback overhead).
Nota-se ainda que, os critérios de enlace de relaying e de
seleção parcial, que maximizam Zl e Bl , respectivamente,
apresentam o mesmo desempenho, devido a que o termo
Bl determina a escolha no critério de maximização de Zl
(veja-se em (5)). Por outro lado, nota-se que para esses dois
critérios, um aumento do número de destinos não resulta em

579

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP
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Posição relativa do relay, d X dWl

Fig. 3. Probabilidade de outage vs. posição relativa do relay, para L = 3 e
L = 7, com γP¯P = 20 dB, γ¯I = 50 dB e γ¯P = 10 dB.

um aumento da ordem de diversidade, o que é determinado
pela inclinação das curvas em alta SNR. Pelo contrário, todas
as curvas, mesmo apresentando uma melhoria no desempenho,
alcançam a mesma ordem de diversidade que o caso L = 1.
Portanto, para esse cenário, os critérios que maximizam Zl e
Bl não oferecem ganho de diversidade.
Para uma melhor compreensão do comportamento das curvas da Fig. 2, a Fig. 3 mostra a probabilidade de outage
versus a posição relativa do relay em relação à fonte. Para
efeito ilustrativo, apresentam-se apenas os casos para L=3
e L=7, considerando os quatro critérios de seleção de destino da Seção III. Observa-se que, para qualquer posição
de R, o melhor desempenho é sempre obtido na seleção
ótima, como esperado. No entanto, nota-se que os critérios
de maximização baseados em Cl , Zl e em seleção parcial
apresentam comportamentos diferentes, a depender da posição
relativa de R. Assim, quando R é posicionado mais próximo
da fonte (aproximadamente até a metade da distância total até
o destino), a seleção baseada em Cl oferece o pior desempenho
dentre os quatro critérios, sendo que essa diferença aumenta
conforme L aumenta. Ainda nesse intervalo de posições, os
critérios baseados em Zl e em escolha parcial apresentam um
desempenho intermediário entre os critérios ótimo e baseado
em Cl . Isto é devido ao fato de que, nessas posições, o segundo
salto encontra-se enfraquecido e apresenta condições similares
àquelas do enlace direto, assim as escolhas que consideram o
enlace de relaying oferecem ganhos de desempenho maiores,
uma vez que o primeiro salto é forte e a escolha entre um
número maior de destinos explora a diversidade do segundo
salto, portanto melhorando o desempenho médio desse enlace.
Já para posições relativas mais próximas do destino (aproximadamente a partir da metade do caminho entre F e Dl ),
percebe-se que o ganho no desempenho oferecido pela escolha
baseada em Cl aproxima-se até se sobrepôr com o desem-

Fig. 4. Probabilidade de outage vs. γ¯P , para L = 3 e posições relativas do
relay dX /dWl = 0,1, 0,5 e 0,9, com γP¯P = 20 dB γ¯I = 50 dB.

penho alcançado pelo critério ótimo, e os critérios baseados
em Zl e Bl apresentam um desempenho inferior e, ainda,
exibem uma perda em ganho por diversidade multiusuário
dado que o desempenho para L = 3 e L = 7 são bem
próximos. Isto é devido ao fato de que, para essas posições, o
segundo salto se encontra fortalecido, portanto, para todos os
L destinos, os canais apresentarão condições semelhantes e a
escolha por um ou outro não fornece ganhos significativos no
desempenho, uma vez que o gargalo está no primeiro salto,
que encontra-se em condições desfavoráveis. Dessa forma, a
escolha que maximiza o enlace direto rende um maior ganho
no desempenho, e, inclusive, domina a seleção no caso do
critério ótimo, portanto, ambos os critérios atingem o mesmo
desempenho. Em conclusão, a escolha baseada em Cl resulta
no melhor critério de seleção, pelo ganho de desempenho e
menor complexidade, quando R está mais próximo de Dl , já
para posições mais próximas de F , a melhor escolha a ser
feita é através do critério ótimo.
Com o propósito de complementar as observações anteriores, na Fig. 4 é ilustrada a probabilidade de outage vs. a
SNR transmitida γ¯P , para um número fixo de destinos L = 3,
considerando apenas os critérios de seleção de destino ótimo,
baseado em Cl e em seleção parcial (visto que o critério
que maximiza Zl alcança um desempenho igual). Para fins de
comparação, três posições relativas de R foram contrastadas,
a saber dX /dWl =0,1, 0,5 e 0,9. A princı́pio, cabe ressaltar
que, para todos os casos (assim como para qualquer outra
distância), o critério ótimo sempre atinge o melhor desempenho. No entanto, observa-se que, para posições relativas de
R bem próximas de F , o ganho de diversidade (inclinação
da curva) alcançado pelo critério ótimo é maior (≈4) que
para qualquer um dos outros critérios na mesma posição e
para qualquer critério para posições relativas ao redor da
metade do caminho e as bem próximas de Dl . Assim também,
para posições relativas desde a metade do caminho até as
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Fig. 5. Probabilidade de outage vs. SNR transmitida γ¯P , para diferentes
valores de γ¯I e γP¯P , considerando L = 3.

mais próximas de Dl , é observado que o critério parcial (e,
portanto o critério baseado em Zl ) apresentam uma perda
em ganho de diversidade, assim o aumento do número de
destinos não resulta em ganho de diversidade e apenas traz
ganhos de desempenho, atingindo uma ordem de diversidade
aproximadamente igual a 2. Para os outros casos, o ganho
de diversidade atingido é igual para todos os casos (≈3) e
o ganho em desempenho apresenta variações mı́nimas entre
um e outro critério. Isto é devido ao fato de que em posições
mais próximas de F , o primeiro salto se encontra fortalecido
e uma maior diversidade no segundo salto resulta em ganhos
de desempenho do enlace de relaying e, portanto, do critério
ótimo. Já para posições relativas mais próximas de Dl , o
primeiro salto é enfraquecido, representando assim um gargalo
no desempenho, que impede atingir ganho de diversidade ao
explorar o enlace de relaying.
Na Fig. 5 é ilustrada a probabilidade de outage vs. a
SNR transmitida γ¯P , fixando o número de destinos em L =
3. Para este caso, foi considerada apenas a maximização
do enlace direto como critério de escolha, para a posição
dX /dWl =0,5. Foram realizadas simulações para γP¯P =
0, 10, 20 dB e γ¯I = 0, 10, 50 dB. Observa-se que patamares
de desempenho são determinados apenas pela variação da
temperatura de interferência γ¯I , devido à restrição imposta
sobre a potência transmitida dos nós secundários. Por outro
lado, a variação da SNR transmitida da fonte primária, γP¯P ,
não apresenta influência no surgimento dos patamares de
desempenho, porém o seu incremento resulta em grandes
perdas de desempenho da rede secundária, como indicado
pela diferença entre as curvas para γP¯P = 0 e 20 dB para
γ¯I = 10 dB. Portanto, evidencia-se que a consideração da
interferência da rede primária sobre a secundária é de crucial
importância pois pode acarretar em perdas significativas na
confiabilidade da comunicação na rede secundária, chegando
inclusive a inviabilizar o compartilhamento espectral.

No presente artigo foram avaliados diferentes critérios de
seleção de destino para uma rede cooperativa-cognitiva multiusuário do tipo underlay. Verificou-se que o critério ótimo,
que maximiza a MRC dos sinais vindos dos enlaces direto
e de relaying, atinge o melhor desempenho. No entanto,
o critério baseado apenas na maximização do enlace direto
consegue atingir o mesmo desempenho que o critério ótimo
para posições do relay próximas aos destinos, dado que o
enlace do relay não permite explorar a diversidade, devido
que o primeiro salto encontra-se enfraquecido e representa um
gargalo no desempenho. Já para posições do relay próximas
da fonte, o ganho de diversidade se vê refletido no enlace
de relaying, ao ter um primeiro salto fortalecido. Assim,
para essas posições, o critério ótimo representa uma melhor
estratégia. Também, foi constatado que a temperatura de
interferência causa patamares no desempenho do sistema e que
um aumento no nı́vel de interferência da rede primária sobre
a secundária provoca perdas significativas de desempenho
da rede secundária, podendo inviabilizar o compartilhamento
espectral.
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Power Spectrum Detection Using Clustering
Luiz Paulo de A. Barbosa, Edmar C. Gurjão, Francisco M. de Assis

Abstract— Spectrum detection is the basic tool to permit
cognitive radio to utilize an empty channel and opportunistically
transmit. Considering the sparse utilization of the frequency
spectrum, in this paper we propose the use of k-means clustering
algorithm to create an sparse representation of the Power
Spectrum Density (PSD) of a received signal, and a method
to extract the spectral information from it. Preliminary results
show the possibility of to identify the occupied channels using
this sparse representation followed by some simple processing.
The proposed method have low complexity, and under proper
conditions it can achieve approximately 99% of correct channel
detection on average.
Keywords— Spectrum, Detection, Clustering, Sparse, Representation.

I. I NTRODUCTION
New systems and applications like 5G, Internet of Things
(IoT) and others based in wireless transmission, pushed
back the discussion about frequency spectrum utilization. In
Cognitive Radio (CR) [1], [2] such discussion has evolved
considering that a channel not assigned to or not in use by
a Primary User (PU) can be opportunistically explored by
Secondary Users (SU). Such utilization needs techniques for
spectrum detection, i.e., methods to analyze and to detect if a
given channel is free at a given moment.
In CR, spectrum detection [3] is the basic tool to permit a
secondary user to utilize an empty channel and opportunistically transmit. Several spectrum sensing techniques have
been proposed [4], [5], such as energy detection method [6],
which compares the energy measured in the channel with a
chosen threshold in order to decide about channel occupancy.
However, this method has a poor performance on low Signal
to Noise Ratio (SNR) regime. Searching for a signal characteristic or statistical characteristics in the received signal
Signal Feature and Cyclostationary Methods [7] respectively
give better performance that Energy Detection. Signal feature
implies to know exactly the characteristics of the transmitted
signal and Cyclostationary has a high complexity. Variations
of these methods have been proposed, and it can be observed
that great part of these methods extract characteristics of the
raw received signal.
Observing the frequency representation of the received
signal as the Power Spectrum Density (PSD) produced by
measurement equipment, like Spectrum Analyzers [8], it can
be noticed that the PSD of a received signal can be modeled
as a sparse signal. For example, consider the illustration of a
Luiz Paulo de A. Barbosa, Department of Computer and Technology
at Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN, Caicó - RN,
Brazil and PhD Candidate at Postgraduate Program in Electrical Engineering,
PPgEE/UFCG, Edmar C. Gurjão, Francisco M. de Assis, Department of
Electrical Engineering at Federal University of Campina Grande - UFCG,
Campina Grande - PB, Brazil, E-mails: luizpaulo@dct.ufrn.br, {ecandeia,
fmarcos}@dee.ufcg.edu.br.

set of active channels, Figure 1, represented with rectangles
to depict their bandwidths and relative power. In this graphic
representation it is clear that only a fraction of the spectrum
is utilized and that several channels with different bandwidths
could be transmitting in the spectrum holes. This conclusion
could be reached also by processing the PSD of such system,
illustrated in Figure 2, by choosing a threshold to represent
the noise floor in the PSD, and by keeping every point above
this threshold, or better, keeping only their positions in the
frequency axis. This would lead to an sparse representation
of the PSD, and one that preserves the information about
spectrum occupation which is necessary to perform spectrum
sensing in CR. In this paper we propose a method to extract
and to process an sparse representation of a PSD in order to
detect the channels in use. The proposed method presents a
good performance, as shown by the analysis performed on
simulation results.
The rest of this paper is organized as follows, in Section II
the system model is presented and in Section III the proposed channel detection method is described. In Section IV
the experimental procedure to test the proposed method is
presented, and in Section V the obtained results are presented
and discussed. Conclusion are drawn in Section VI.
II. S YSTEM M ODEL
The system model is composed by a set of transmitters
xi (t), i = 1, 2, ..., N , transmitting in channels with central
frequencies fci and bandwidths Bi . Transmitters have different
bandwidths and in certain moment they can be off, so the
associated channel is free. Signal at receiver is given by
s(t) =

N
X

αi xi (t) + n(t)

(1)

i=1

where αi is the channel attenuation and n(t) the Addiσ
tive White Gaussian Noise with N (0, 10(SNyR/20) ) for SNR
in dB, and σy denoting the standard deviation of y(t) =
PN
i=1 αi xi (t).
The i-th signal transmitter is modeled by a chirp signal,
given by
xi (t) = cos(2πfi (t)t),
(2)
where
(f1i − f0i )
t and i = 1, 2, . . . , N. (3)
T
Particularly, defining fci = (f0i + f1i )/2 and making N
= 9, one possible choice of frequencies can be 50, 100,
175, 225, 300, 375, 400, 425, and 475 kHz with associated
bandwidths Bi of 25, 25, 50, 25, 100, 10, 10, 10, and 50 kHz.
In Figure 1, an illustration of this configuration with rectangles
representing the possible active channels, their bandwidths and
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relative power is presented. An example of estimated PSD at
the receiver, computed using the Welch method [9], is shown
in Figure 2.

where cmin and cmax are the minimum and the maximum
elements of set C, and β and adjust parameter discussed below.
The PSD points with magnitude above η(C) are automatically marked and an sparse representation of the PSD is
obtained. Spectrum analysis is performed by processing the
sparse representation.
A. PSD Sparse Representation

Fig. 1.

The sparse representation is an index vector I with ones at
the marked positions. i.e. points above the threshold η(C) in
the PSD, and zero elsewhere. Such points are shown in the top
of Figure 3, in green, where 0 means zero value in the index
set. By processing I it is possible to identify the occupied
channels and to estimate their central frequencies.
In Figure 3 the orange dashed horizontal line is the adjustable threshold η(C) and the other horizontal dashed lines,
in black and magenta, indicates respectively whrere cmin and
(cmin +cmax )
are in the vertical axis. The green circles are
2
the automatically selected points used to create the sparse
representation and the blue vertical dashed lines are the
estimated central frequency fˆci for each detected channel.

Illustration of a possible choice of active channels for N = 9.

Fig. 2. PSD graph of a possible choice of active channels with N = 9 and
SNR = 40 dB. Indication of the magnitude of the vertical axis in dB mean
10 log(W/Hz).

Channels with different bandwidths consider a receiver with
a frequency range over various fixed channel bandwidths
systems. This assumption is based on receivers for Software
Defined Radio systems like Universal Software Peripheral
Radio (USRP) [10], which are designed for RF applications
from DC to 6 GHz, including multiple antenna systems. Also,
modern Spectrum Analyzers using parallel signal acquisition
can simultaneously cover a great range of frequencies.
One of the main motivation to spectrum reutilization in CR
was low spectrum utilization by assigned users, or primary
users, in a certain area. The PSD of such spectrum can be
modeled as a sparse signal, and in next section we propose
a method that uses a sparse representation and processing of
such PSD to detect occupied channels.
III. C HANNEL D ETECTION M ETHOD
The proposed method is based on processing the PSD at
the receiver. To detect occupied channels, initially k-means
algorithm [11] is applied to cluster the PSD points, using only
the magnitude values of the vertical axis, and therefor producing a set C = {cj | cj is the center point of cluster j, j =
1, 2, . . . , k}. In sequence, the elements of C are used to define
an adjustable threshold, η(C), to serve as reference for the
noise floor
η(C) = cmin + β

(cmin + cmax )
,
2

(4)

Fig. 3. Example of low SNR case illustrating band rejections parameter γ and
threshold adjustment parameter β. The dashed horizontal line, in orange, is
the adjustable threshold η(C). The black and magenta horizontal dashed lines
(cmin +cmax )
are in the vertical
indicates respectively where cmin and
2
axis. The green circles are the selected points. Above the 0dB line a sparse
representation I of the PSD is shown, also in green. The vertical dashed lines,
in blue, are the estimated central frequency fˆci for each detected channel. In
solid red, is the original signal y(t) and in solid blue s(t) = y(t) + n(t) is
represented.

To extract information about spectral occupancy from the
sparse representation, the sequences of nonzero values (in this
case ones values) in it were analyzed. For the i-th sequence,
its length or distance di with i = 1, 2, . . . , D, between the
first and last nonzero values are computed, and a priori it is
the i-th detected channel. In order to eliminate the influence of
spurious sequences and to optimize performance an adjustable
rejection parameter γ is introduced. It represents a minimum
size of di to detect a channel and declare it as occupied.
Therefore, if a distance di is less than γ, these sequences
are ignored by the method. For the remaining ones the central
frequency of each channel fˆci is estimated using the location of
the central point of the sequence. This procedure is illustrated
in Figure 4, where for the two sequences in the sparse
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representation, only the first will satisfy the criteria di ≥ γ
and the correspondent channel will be declared occupied.

IV. E XPERIMENTAL P ROCEDURES
For experimental purpose, the number of possible channels
was set to N = 9 and we consider 5 primary usersactive at
time. Considering that all possible combinations of 95 of these
channels are used, we obtained a total of 126 examples, all
under the same SNR. The choice of PUs is based on the model
described in Section II which is also presented in Figure 1.
The signal at the receiver is simulated by
X
s(t) =
αi xi (t) + n(t),
(5)
i∈Γ

Fig. 4. Example of how the distances di and parameter γ are used to
implement the rejection of spurious sequences. The vertical dashed line, in
blue, is the estimated central frequency fˆc1 for the detected channel.

Rejection of sequences with less than γ elements is important in low SNR regime and a given choice of β, since noise
components can exceed the threshold η(C) and consequently
appear as spurious sequences in the sparse representation.
The effect of sequence selection in the sparse representation
is illustrated in Figure 3, where the effect of low SNR present
itself as various spurious sequences been selected and projected onto I. By properly adjusting γ this effect is minimized
in the processing of the sparse representation leading to the
correct detection and frequency estimation of all 4 detectable
channels. A fifth channel centered at 300 kHz is originally
present in y(t), in red, but the choice of its attenuation factor
α and low SNR combined, made this channel undetectable on
s(t), in solid blue, by the proposed method. This phenomenon
is know as the Hidden Primary User (HPU) problem in the
context of CR [12]. In Figure 5 the sparse representation of
Figure 3 obtained after discarding the spurious sequences is
shown.

where Γ is an index vector indicating the 5 active primary
users and parameters αi ∈ (0, 1] are uniformly distributed. For
xi (t), Equation (2), the frequency limits were set as f0i =
fci − Bi /2 and f1i = fci + Bi /2 and to achieve a target
SNR, specified in dB, an additive noise component n(t) with
σ
distribution N (0, 10(SNyR/20) ) is used. Finally, Welch method
is applied to estimate the power spectral density of signal s(t),
Equation (5).
For each processed PSD the detection method returns a
list with the estimated central frequencies fˆci , and the corespondent channel is declared a Detected Bandwidth (DBW ).
Ideally these list is supposed to have five components, one
for each active channel, and the estimated frequencies are
expected to be contained within the limits of the bandwidths
Bi of the active channels. When the detected bandwidth
coincides with an active channel, such band is declared as
a Matched Bandwidth (M BW ). It is important to clarify that
this match verification is only possible in simulation, and it
is done to evaluate the performance of the method. In this
scenario, we can obtain:
1) number DBW ≤ 5, and all declared as M BW ;
2) mismatch between the number of DBW and M BW .
Based on the above situations, the metrics used to access
the proposed method performance are:
• µDBW , mean of the quantity of DBW and its correspondent in percentage computed relative to number of active
channels, in this case 5 active channels;
• µM BW , mean of the quantitiy of M BW and its correspondent in percentage computed relative to number of
active channels, in this case 5 active channels;
• the ratio ρ between µM BW and µDBW in percentage;
To compute the results in Tables I, II, and III, data was
collected for SNRs of 5, 10, and 15 dB . For each SNR,
empirically adjusted non optimized parameters β assuming
values of 0.3, 0.4 and 0.5 and γ with possible values of 4
and 5 were tested. For all experiments, k-means algorithm
was configured with parameter k = 5.
V. R ESULTS

Fig. 5. Detail of sparse representation of Figure 3 after discarding spurious
sequences. The vertical dashed lines, in blue, are the estimated central
frequency fˆci for each detected channel.

The number of active channels is Z = 5, then, in the best
case M BW = 5, however, depending on the SNR, spurious
sequences due to noise can be marked by the proposed method,
and DBW can be greater than Z. When DBW > Z the
proposed method will declare the excess channels as in use
producing false alarms. Still, the main focus of this work is on
the unused channel declaration, and the occurrence of type II
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errors will be assessed in this paper by the M BW < 5. To assess reliability of the method the measure ρ = µM BW /µDBW
is used to indicate the percentage of DBW that was indeed
an active channel.
For threshold parameter β = 0.5 and rejection factor γ = 5,
considering the performance relating Detected Bands (DBW )
and Matched Bands (M BW ), given by ρ = µM BW /µDBW ,
it was obtained 99.38, 97.79 and 94.94 % of correct DBW s
for SNRs of 15, 10 and 5dB respectively. However, these
configuration does not promote the best results in terms of
µDBW , as ρ express the relation of the average number of
DBW s and M BW s and it can occur with µDBW and µM BW
well below Z.
By choosing parameters β = 0.3 and γ = 4 the method
is able to detect more bands improving µDBW in exchange
for a small decrease in the values of ρ. This configuration can
represent a good trade off between ρ and µDBW with ρ never
below 90 % of correct DBW considering all tested conditions
which indicate a satisfactory reliability.
To explore the distribution of outcomes for this configuration 50 sets of 126 examples with β = 0.3 and γ = 4 where
decomposed in terms of DBW , M BW and DBW − M BW
and averaged. The percentages are the proportions, computed
relative to 126, that an outcome have a certain value of DBW ,
M BW and DBW − M BW . The SNR of 10 dB was selected
because it approximates the mean of parameter ρ for this
configuration.
In Figure 6 the distribution of outcomes in terms of Detected
Bands (DBW ) is presented. It can be observed that 88.57 %
of the outcomes have DBW between 3, 4 and 5 the specific
proportions are respectively 10.97, 36.38, 41.22 %. Also,
outcomes with 6, 7 and 8 DBW are present in 10.49 % of
cases, what implies in to consider more channels in use than it
really are. Similarly in Figure 7, 99.02 % of the outcomes can
be attributed to 3, 4 and 5 M BW s in the following proportions
12.03, 41.37 and 45.62 % in this order.

Fig. 7.

Decomposition in terms of number of MBWs.

multiples bands within a single channel bandwidth or with
incorrect detection as an effect of SNR and other factors.

Fig. 8. Decomposition in terms of the difference between DBWs and MBWs.

As mentioned in Section IV, the parameters β and γ
were chosen empirically and better results could have been
achieved with a more deep investigation of their influence in
the performance of the method.
Furthermore, it can be observed in Figure 3, that the sparse
representation of the PSD, superior portion of the figure over
0dB line, in green, contains the information of spectrum
occupancy.
TABLE I
AVERAGE VALUES FOR THE THE NUMBER OF DBW AND MBW
SN R = 15dB.

FOR

SNR=15dB
Fig. 6.

γ
β

Decomposition in terms of number of DBWs.

Figure 8 presents the difference between DBW s and
M BW s. It can be seem that for 83.38 % of the outcomes
the number of DBW is equal to the number of M BW , with
the remaining 16.62 % accounting for an excess of 1, 2, or
3 DBW . This excess can be associated with a detection of
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µDBW
µDBW (%)
µM BW
µM BW (%)
µM BW /µDBW (%)

0.3
4.55
90.94
4.46
89.23
98.13

γ=4
0.4
4.38
87.61
4.31
86.27
98.47

0.5
4.21
84.11
4.15
86.27
98.77

0.3
4.44
88.71
4.39
87.77
98.94

γ=5
0.4
4.28
85.68
4.25
85.06
99.28

0.5
4.07
81.44
4.05
80.94
99.38
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TABLE II
AVERAGE VALUES FOR THE THE NUMBER OF DBW

AND

MBW

FOR

SN R = 10dB.
SNR=10dB
γ
β
µDBW
µDBW (%)
µM BW
µM BW (%)
µM BW /µDBW (%)

0.3
4.52
90.38
4.32
86.32
95.50

γ=4
0.4
4.29
85.74
4.13
82.54
96.26

0.5
4.08
81.57
3.94
78.89
96.71

0.3
4.32
86.35
4.20
83.98
97.26

γ=5
0.4
4.14
82.72
4.03
80.63
97.47

0.5
3.90
77.97
3.81
76.25
97.79

TABLE III
AVERAGE VALUES FOR THE THE NUMBER OF DBW

AND

MBW

FOR

SN R = 5dB.
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SNR=5dB
γ
β
µDBW
µDBW (%)
µM BW
µM BW (%)
µM BW /µDBW (%)

0.3
4.46
89.30
4.02
80.46
90.10

γ=4
0.4
4.17
83.36
3.81
76.17
91.37

0.5
3.83
76.61
3.54
70.90
92.55

0.3
4.16
83.10
3.88
77.62
93.41

γ=5
0.4
3.86
77.27
3.63
72.64
94.02

0.5
3.49
69.76
3.31
66.23
94.94

VI. C ONCLUSIONS
In this paper we proposed a method for spectrum detection
based on sparse representation of the power spectrum density
in a receiver. Considering a spectral model where channel have
different bandwidths, and suffer from different attenuation,
obtained results shows the feasibility of the proposed method
to detect used channels, the first step for spectrum detection
in Cognitive Radio.
The proposed method automatically select the occupied
bands using k-means algorithm and tunable thresholds. Obtained results shows that under proper conditions more than
99% of correct channel detection can be achieved.
As future works a cooperative approach with nodes in a CR
network sharing the sparse representation of the spectrum will
be investigated. Additionally, new techniques and algorithms
will be investigated in an effort to improve spectral occupancy
detection.
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Alocação de Recursos em Sistemas Cooperativos
para Maximização da Eficiência Energética Sujeita
a Restrições de QoS
Juno V. Saraiva, Jair A. de Carvalho, F. Rafael M. Lima, Tarcı́sio F. Maciel e F. Rodrigo P. Cavalcanti

Resumo— Neste artigo estudamos alocação de recursos de
rádio para redes cooperativas com presença de múltiplos repetidores e múltiplos usuários. A alocação de recursos em nosso
cenário consiste na seleção de repetidores, pareamento e assinalamento de subportadoras e alocação de potência de transmissão.
Em especial, motivados pela demanda por maior eficiência no
uso dos recursos energéticos em redes móveis, realizamos a
otimização da eficiência energética em um cenário cooperativo
sujeito a restrições de qualidade de serviço. Apesar do problema
formulado ser inteiro e não linear, aplicamos um método iterativo
que retorna a solução ótima. Através de simulações computacionais, apresentamos a eficiência do método apresentado, bem como
o impacto de otimizar eficiência energética em redes cooperativas.
Palavras-Chave— alocação de recursos, redes cooperativas,
eficiência energética, qualidade de serviço.
Abstract— In this article we study radio resource allocation
for cooperative networks with multiple relay nodes and users.
Resource allocation in our scenario is composed of relay selection,
subcarrier pairing and assignment as well as transmit power
allocation. Motivated by the increased concern about energy
resource efficiency, we propose the energy efficiency optimization
in a cooperative scenario subject to quality of service constraints.
Although the formulated problem is integer and non linear,
we managed to optimally solve the problem by applying an
iterative algorithm. Through computational simulations, we show
the efficiency of the presented method, as well as the impact of
optimizing energy efficiency on cooperative networks.
Keywords— resource allocation, cooperative networks, energy
effciency, quality of service.

comunicação cooperativa em redes móveis, entre eles ganhos
em termos de Eficiência Energética (EE) [1].
Apesar da importância da obtenção de altas taxas de
transmissão buscadas incessantemente pelas diversas gerações
das comunicações móveis, atualmente, observa-se uma crescente demanda também pelo uso mais eficiente dos recursos energéticos. Recentemente, o custo de energia e sua
contribuição na emissão global de dióxido de carbono estão
surgindo como grandes preocupações em diversas indústrias,
incluindo a de telecomunicações. Não coincidentemente, EE
consiste em um dos principais pilares da Quinta Geração (5G)
das comunicações móveis prevista para ser implantada em
2020. Contudo, a necessidade por maiores taxas de dados
em geral requer um maior consumo de potência ou energia.
Consequentemente, a maior preocupação da atual e próximas
gerações de comunicação sem fio é reduzir o uso de energia,
mas sem comprometer a qualidade de serviço, ou do inglês,
Quality of Service (QoS) [2].
A estrutura deste artigo é apresentada a seguir. Na seção
II apresentamos uma revisão bibliográfica e as principais
contribuições deste artigo. Na seção III mostramos a modelagem do sistema enquanto que na seção IV formulamos
o problema não linear estudado neste artigo e mostramos
como encontrar sua solução ótima. Na seção V discutimos
os resultados obtidos. Finalmente, na seção VI apresentamos
as principais conclusões deste estudo.
II. E STADO

I. I NTRODUÇ ÃO
O conceito de redes cooperativas baseia-se na cooperação
entre os nós das redes de comunicação a fim de que a
informação seja transmitida para o destino com uma maior
confiabilidade. Este tipo de tecnologia rompe com o antigo
paradigma das redes móveis em que a transmissão ocorre de
um nó fonte para um nó destino. Em redes cooperativas, a
comunicação entre um nó fonte transmissor e um nó destino
receptor pode ser auxiliada por um ou mais nós repetidores. Diversos benefı́cios podem ser obtidos quando se usa
Juno V. Saraiva e Jair A. de Carvalho - Engenharia de Computação,
Universidade Federal do Ceará (UFC), Sobral-CE, Brasil. F. Rafael M. Lima
- Grupo de Pesquisa em Telecomunicaç ões sem fio (GTEL) - Engenharia
de Computação, Universidade Federal do Ceará (UFC), Sobral-CE, Brasil.
Tarcı́sio Ferreira Maciel e Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti - Grupo de
Pesquisa em Telecomunicaç ões sem fio (GTEL), Universidade Federal do
Ceará, Campus do Pici, Fortaleza-CE, Brasil. E-mails: juno vs@hotmail.com,
jair.alves.carvalho@gmail.com, {rafaelm, maciel, rodrigo}@gtel.ufc.br.

DA

A RTE

E

P RINCIPAIS C ONTRIBUIÇ ÕES

Embora o uso eficiente de energia seja considerado bastante
conveniente nos padrões de comunicações atuais, é comum na
literatura estudos em redes sem fio que desconsideram EE. Em
sistemas OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple
Access) cooperativos, por exemplo, esquemas de alocação de
recursos para puramente maximizar a eficiência espectral têm
sido intensamente estudados na literatura como em [3] e [4].
Um esquema para maximizar a taxa total de dados em uma
rede LTE-A cooperativa é mostrado em [3], porém os autores
consideram fixo o pareamento de subportadoras e a seleção de
repetidores. A maximização da taxa de dados assumindo pareamento de subportadoras e seleção de repetidores é estudada
em um cenário OFDMA cooperativo com protocolo decodifica
e encaminha ou do inglês, DF (Decode-and-Forward) em [4].
Um dos primeiros esforços em direção ao uso mais eficiente
da energia em sistemas sem fio consistiu na formulação
do problema de minimização da potência total transmitida
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sujeita a restrições de QoS em [5]. Há várias métricas de
EE que dependem, principalmente, do sistema empregado e
suas caracterı́sticas. Em cenários urbanos, em que o tráfego
de dados é considerável, a métrica mais adequada de EE
consiste na razão entre a taxa de dados oferecida em bits
por segundo pela potência média consumida [6]. Esta será a
métrica considerada neste trabalho. Independente das métricas
utilizadas para contabilizar EE, restrições de QoS também
devem ser consideradas.
Em uma rede não cooperativa a EE é estudada em [7]
e [8]. Em [7] é estudado o impacto de diferentes métricas
de EE em um problema de satisfação enquanto que em [8]
é apresentada uma abordagem mais simples de como obter a
maximização da EE em um cenário OFDMA multi usuário.
Um método que pode ser usado para melhorar a EE de uma
rede de repetidores foi proposto em [9]. O método descrito
no artigo visa otimizar a localização dos repetidores em prol
de melhores resultados de EE. Em [10], a EE é estudada em
um sistema cooperativo OFDMA com múltiplos repetidores e
usuários. No artigo é estudado principalmente o compromisso
entre eficiência espectral e EE. Esse compromisso é estudado
em relação ao aumento do número de repetidores e em relação
ao aumento da potência do circuito.
Em geral, adaptação de enlace pode ser representada por
curvas da taxa de dados de transmissão em função da razão
sinal ruı́do ou do inglês, SNR (Signal-to-Noise Ratio). Considerar contı́nua a curva de adaptação da taxa de dados em
função da SNR é algo bastante comum na literatura. Contudo,
em redes práticas, o conjunto de taxas de transmissão possı́veis
são discretas e portanto, ao considerar uma curva de adaptação
de taxa contı́nua perde-se o apelo prático. Neste artigo, assumimos que a adaptação da taxa de transmissão é regida por
esquemas finitos e discretos de modulação e codificação, ou
do inglês MCS (Modulation and Coding Scheme). No entanto,
adotar um mapeamento discreto pode deixar o problema mais
complexo. Exceto em [4] e [7], todos os outros trabalhos aqui
citados consideram um mapeamento contı́nuo entre taxas de
dados e SNR. Porém, esses dois trabalhos ou não abordam
EE [4], ou não consideram o cenário cooperativo [7] .
Neste artigo, estudamos alocação de recursos de rádio ou
do inglês, RRA (Radio Resource Allocation) sob a forma de
seleção de repetidores, pareamento e assinalamento de subportadoras e alocação de potência para sistemas cooperativos de
dois saltos com múltiplos repetidores e usuários. O objetivo
principal é maximizar a EE da rede sujeita a restrições de
satisfação de QoS assumindo MCSs discretas. Propomos a
solução ótima para o problema estudado e realizamos uma
análise de desempenho de forma a identificar importantes
propriedades e compromissos dentro do contexto de EE.
III. M ODELAGEM DO S ISTEMA
Consideramos um sistema de comunicação com uma fonte
transmissora, K repetidores e J UEs, do inglês, User Equipaments, utilizando OFDMA. Assumimos que a fonte e os UEs
estão impossibilitados de comunicar-se diretamente, e portanto
precisam de repetidores que encaminhem a informação. Uma
vez que um dado repetidor recebe a informação do nó fonte,

ele a encaminha diretamente para o UE. Além disso, os
repetidores operam como estações móveis e, por isso, a economia de energia nesses terminais é essencial. Admitimos no
total N subportadoras OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) que podem ser comumente usadas no salto
fonte-repetidor (salto 1) e no salto repetidor-UE (salto 2).
Os repetidores operam no modo half-duplex e o processo de
transmissão de informação ocorre em dois slots de tempo,
em que no primeiro ocorre a transmissão do nó fonte para
os repetidores usando N subportadoras e depois, no segundo
slot de tempo, ocorre o encaminhamento da informação para
os UEs usando as mesmas N subportadoras. Assumimos
N = {1, . . . , N } como o conjunto de todas as subportadoras,
K = {1, . . . , K} o conjunto de todos os repetidores e J =
{1, . . . , J} o conjunto de todos os UEs. O encaminhamento
da informação pelos repetidores ocorre através do protocolo
DF. Assim, os repetidores primeiramente recebem o sinal de
informação, realizam a decodificação e detecção, e finalmente
o recodificam para transmissão.
Assumimos como pareamento de subportadoras o processo
de definir para cada subportadora do salto 1, a subportadora
do salto 2 correspondente que encaminhará a informação no
segundo salto. O assinalamento de subportadoras consiste em
atribuir uma subportadora q do salto 2 a um UE j. A fim
de evitar possı́veis interferências entre os repetidores, cada
subportadora dos saltos 1 e 2 somente podem estar associadas
a um único repetidor ao mesmo tempo. Cada repetidor, por
outro lado, pode fazer vários pareamentos simultâneos. Ao
processo de definir que repetidor irá realizar o pareamento
de um certo par de subportadoras denominamos seleção de
repetidores.
A SNR de uma subportadora n no salto 1 que esteja assos
, e a SNR de uma subportadora q
ciada a um repetidor k, γn,k
do salto 2 que esteja associada a um repetidor k e assinalada
r
, são dadas por
a um UE j, γq,k,j
s
γn,k
=

psn · αsn,k · |hsn,k |2

r
e γq,k,j
=

prq · αrq,k,j · |hrq,k,j |2

,
(1)
em que |hsn,k |2 e |hrq,k,j |2 representam o quadrado da magnitude da resposta complexa em frequência da subportadora n
do salto 1 que está associada ao repetidor k e da subportadora
q do salto 2 que está associada ao repetidor k e atribuı́da ao
UE j, respectivamente. psn e prq são as potências alocadas pela
fonte na subportadora n do salto 1 e pelo repetidor k associado
a subportadora q do salto 2, respectivamente. σ 2 é a potência
média do ruı́do térmico e, por fim, αsn,k e αrq,k,j modelam o
efeito da perda de percurso e desvanecimento de longo prazo
para subportadora n associada ao repetidor k no salto 1 e
para subportadora q associada ao repetidor k e assinalada ao
s
UE j no salto 2, respectivamente. Assumimos que Ptotal
é a
k
potência total disponı́vel na fonte e que Ptotal é a potência total
disponı́vel no repetidor k.
Seja f (·) a função de adaptação de enlace responsável
por mapear a SNR em taxa de dados transmitida em cada
subportadora. Essa é uma função discreta que modela os nı́veis
de MCS em uma rede sem fio prática conforme motivado
na seção II. Assim, a taxa de dados transmitida em uma
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subportadora n do salto 1 associada ao repetidor k e uma
subportadora q do salto 2associada
ao
k e assinalada


 repetidor
r
s
, respectivamente.
e f γq,k,j
ao UE j são dadas por f γn,k
Assumimos neste estudo M possı́veis nı́veis de MCSs
contidos no conjunto M = {1, . . . , M }. Definimos como rm a
taxa de dados quando o m-ésimo nı́vel de MCS é utilizado em
uma dada subportadora. Para que haja uma transmissão no mésimo nı́vel de MCS é necessário que a SNR da subportadora
em questão esteja contida no intervalo de SNRs [γ m , γ m+1 )
em que γ m+1 > γ m . De acordo com esse modelo, para
atingir o nı́vel de MCS m é suficiente garantir a menor SNR
dentro da região de SNR correspondente, ou seja γ m . Com
isso, definimos psn,m,k e prq,m,k,j como a mı́nima potência
da subportadora n do salto 1 associada ao repetidor k, e da
subportadora q do salto 2 associada ao repetidor k e assinalada
ao UE j de modo a transmitir no m-ésimo nı́vel de MCS,
respectivamente:
psn,m,k =

γ m · σ2
γ m · σ2
e prq,m,k,j = r
. (2)
s
2
· |hn,k |
αq,k,j · |hrq,k,j |2

αsn,k

s
Definimos as variáveis binárias de otimização como yn,m,k
r
s
e yn,q,m,k,j . Assim, yn,m,k assume valor 1 quando a n-ésima
subportadora do salto 1 transmite no m-ésimo nı́vel de MCS
associada ao repetidor k, e 0 caso contrário. De modo semer
lhante, yn,q,m,k,j
assume 1 quando a q-ésima subportadora
do salto 2 assinalada ao UE j transmite no m-ésimo nı́vel de
MCS e está pareada com n-ésima subportadora do salto 1 pelo
s
repetidor k, e 0 caso contrário. Note que quando yn,m,k
=1
a potência alocada a subportadora n é dada pela equação (2).
r
Um raciocı́nio análogo vale para quando yn,q,m,k,j
= 1.
s
Definimos como rn a taxa transmitida na n-ésima subporr
tadora do salto 1 e rn,q
como a taxa de dados transmitida
na q-ésima subportadora do salto 2 que esteja pareada com
a n-ésima subportadora do salto 1. Assumimos como link
qualquer par de subportadoras pareadas. Assim, a taxa de
dados que
ao UE por meio de qualquer link é dado
 chega
r
devido ao emprego do protocolo DF [10].
por min rns , rn,q

IV. F ORMULAÇ ÃO

DO

P ROBLEMA

E

S OLUÇ ÃO Ó TIMA

X X XX

r
yn,q,m,k,j
= 1,

∀q ∈ N ,

r
= 1,
yn,q,m,k,j

∀n ∈ N .

n∈N m∈M k∈K j∈J

X X XX

q∈N m∈M k∈K j∈J

Se uma subportadora n do salto 1 estiver associada a um
dado repetidor k, o pareamento dessa subportadora n com
alguma subportadora genérica q do salto 2 só pode ser feito
por esse mesmo repetidor k:
X
X X X
s
r
yn,m,k
−
yn,q,m,k,j
= 0,
(5)
m∈M
q∈N m∈M j∈J
∀n ∈ N , ∀k ∈ K.
Quanto aos recursos energéticos do sistema, temos que o
somatório das potências de transmissão de todas as subportadoras do salto 1 não pode exceder a potência total disponı́vel
s
na fonte, Ptotal
e, analogamente, o somatório das potências
de transmissão de todas as subportadoras q do salto 2 que
estejam associadas a um dado repetidor k não pode exceder
k
a potência disponı́vel nesse repetidor k, Ptotal
. Essas restrições
são mostradas em (6). A potência total consumida pelo sistema
cooperativo na transmissão, Ptotal , é mostrada em (7).
X X X
s
s
yn,m,k
· psn,m,k ≤ Ptotal
,
n∈N m∈M k∈K

X

X X

r
k
yn,q,m,k,j
· prq,m,k,j ≤ Ptotal

∀k ∈ K.

m∈M k∈K

Além disso, a subportadora q do salto 2 só pode ser assinalada a um único UE j, transmitir em um único nı́vel de MCS e
também só pode ser pareada com uma única subportadora do
salto 1 por um único repetidor. Uma subportadora n do salto
1 também só pode ser pareada a uma única subportadora q do
salto 2 por um único repetidor. Essas restrições são mostradas
em (4).

(6)

n,q∈N m∈M j∈J

Ptotal =
X

X X X

s
yn,m,k
· psn,m,k +

n∈N m∈M k∈K

X XX

r
· prq,m,k,j .
yn,q,m,k,j

(7)

n,q∈N m∈M k∈K j∈J

As taxas de dados da n-ésima subportadora do salto 1, rns ,
e da q-ésima subportadora do salto 2 que esteja pareada com
r
a subportadora n do salto 1, rn,q
, são mostradas em (8). Com
isso, apresentamos em (9) a taxa total de dados que, de fato,
chega aos UEs através dos N links.
X X
s
rns =
· rm ∀n ∈ N ,
yn,m,k
m∈M k∈K

Nesta seção apresentaremos o Problema de Maximização da
Eficiência Energética (PMaEE) que será estudado no cenário
que foi descrito. Inicialmente, formulamos o PMaEE como um
problema de otimização apresentando as restrições necessárias
ao problema.
Como primeira restrição, temos que uma subportadora n do
salto 1 só transmite em um único nı́vel de MCS e só pode se
associar a um único repetidor:
X X
s
yn,m,k
= 1, ∀n ∈ N .
(3)

(4)

r
rn,q

=

X X XX

r
yn,q,m,k,j
· rm

∀n ∈ N .

(8)

q∈N m∈M k∈K j∈J

X

n∈N


r
min rns , rn,q
.

(9)

P através da seguinte técnica:
PPodemos reescrever (9)
{xi } sujeito a xi ≤ Ai , xi ≤
min{Ai , Bi } −→
∀i

∀i

Bi ∀i, em que xi é uma variável auxiliar usada apenas
para
P linearizar
P P (9). Dessa forma, a taxa total de dados é
xn,m,j · rm , desde que:
n∈N m∈M j∈J
X X
xn,m,j · rm ≤ rns ∀n ∈ N ,
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m∈M j∈J

X X

r
xn,m,j · rm ≤ rn,q

∀n ∈ N ,

m∈M j∈J

X X

m∈M j∈J

xn,m,j = 1

∀n ∈ N .

(10)
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Conforme já comentado, a EE pode ser definida como o
número de bits por segundo transmitidos do nó fonte para os
UEs por unidade de potência utilizada, que é igual a soma total
das taxas obtidas em cada link por unidade de potência total
consumida. A potência total consumida não inclui somente
a potência total de transmissão, mas também a potência
consumida no circuito da fonte e repetidores. Sem perda de
generalidade, assumimos que a potência total consumida no
circuito da fonte e dos repetidores é pc . Podemos assumir
o valor de pc constante independentemente das variáveis do
problema [8], [10]. Assim, temos o problema de maximização
da EE no sistema cooperativo como:

 P P P
xn,m,j · rm 



n∈N m∈M j∈J
,
(11a)
max
s
r


pc + Ptotal
yn,m,k
,yn,q,m,k,j


x
n,m,j

sujeito a

s
r
yn,m,k
, yn,q,m,k,j
e xn,m,j ∈ {0, 1},

∀n, q ∈ N , ∀m ∈ M, ∀k ∈ K, ∀j ∈ J ,
X X
xn,m,j · rm ≥ ξj ∀j ∈ J ,

(11b)
(11c)

n∈N m∈M

além de (3), (4), (5), (6) e (10),

em que a restrição (11c) consiste em uma restrição de QoS
que garante uma taxa mı́nima, ξj , exigida pelo UE j.
Problemas do tipo (11) pertencem a classe de problemas
inteiros não lineares. De fato, problemas não lineares são
em geral mais difı́ceis de resolver do que os problemas
lineares. Isso, sem dúvida, justica a escassez de bons métodos
para resolver problemas na forma de (11). Dessa forma,
apresentamos o método descrito no Algoritmo 1 que pode ser
usado para resolver de forma ótima problemas do tipo (11)
sem a necessidade de inserir variáveis auxiliares. Para isso,
primeiramente, podemos observar que o problema (11) pode
ser escrito da seguinte forma:
pT v
,
v qT v
sujeito a
max

(12a)

v ∈ V = {v| Av ≤ b e Λv = d, v ∈ {0, 1}} ,

(12b)

em que v engloba todas as variáveis de otimização do problema, enquanto que V abrange todas soluções viáveis do
problema que são definidas pelas restrições do problema.
As matrizes p, q, A, b, Λ e d são modeladas em prol de
representar as componentes lineares do problema na forma
matricial. (·)T é operador matricial de transposição.
O Algoritmo 1 foi proposto em [11] fora do contexto de
telecomunicações. Esse método encontra a solução ótima de
(12) através da resolução de uma sequência de subproblemas
inteiros e lineares. Isso, de fato, reduz o custo em encontrar
a solução ótima para problemas na forma de (12). Além
disso, a convergência para solução ótima final é garantida,
caso o espaço de busca seja limitado [11]; algo que ocorre
naturalmente no problema (11) .
De acordo com o método descrito no Algoritmo 1, primeiramente temos a inicialização da variável π na linha 2 que recebe

Algoritmo 1:
1
2
3
4

Método para solução de problemas na forma de (12)

inı́cio
π=µ
n
o
v ∗ = max pT v − π · qT v , sujeito a v ∈ V.
v

repita

pT v ∗
qT v∗

5

π=

6

n
o
v ∗ = max pT v ∗ − π · qT v ∗ , sujeito a v ∈ V.
v

até |pT v ∗ − π · qT v ∗ | ≤ ε;
retorna v ∗

7
8
9

fim

um valor inicial µ. Esse valor é utilizado no subproblema
inteiro e linear presente na linha 3 cuja solução ótima é v ∗ .
Logo após, o valor de π é substituı́do na linha 5 e uma nova
solução ótima, v ∗ , é encontrada até que |pT v ∗ −π ·qT v ∗ | ≤ ε,
em que ε tende a zero. No fim, é retornado a solução ótima
v∗ .
V. R ESULTADOS
A fim de entender o impacto da otimização da EE em redes
cooperativas, apresentamos nesta seção uma análise através de
simulações computacionais no cenário descrito. Para resolução
numérica dos problemas estudados e obtenção das soluções
ótimas fazemos uso da biblioteca IBM ILOG CPLEX [12].
A. Parâmetros e Caracterı́sticas de Simulação
Assumimos que a potência total disponı́vel em cada repetidor é igual a potência total disponı́vel na fonte. Cada nó
(repetidores e fonte) tem uma potência individual de 30 dBm.
Os repetidores são uniformemente distribuı́dos em uma área
quadrada de 0.25 km2 situada no ponto médio entre a fonte
e os UEs. A distância entre fonte e o centro da área em que
estão os UEs é de 1.5 km. Consideramos 64 subportadoras,
3 repetidores, 5 UEs e densidade espectral do ruı́do de -174
dBm/Hz.
Consideramos 11 nı́veis de MCSs e sem perda de generalidade, assumimos que as taxas de dados de transmissão
possı́veis em kbps são rm ∈ {0, 20, 40, · · · , 200}, ∀m ∈
M. Os intervalos de SNR para transmissão de cada MCS
foram extraı́dos através da discretização da curva de Shannon
com γm = 2rm /B − 1 em que B = 15 kHz é a banda
ocupada por uma subportadora [10]. Os efeitos de propagação
modelados neste artigo são a perda de percurso média [13],
o sombreamento log-normal (desvio padrão igual a 8 dB) e o
desvanecimento rápido seguindo uma distribuição Rayleigh.
Além disso, assumimos que todos os nós do sistema têm
perfeito conhecimento do estado do canal.
Como algoritmo de comparação consideraremos a solução
do problema de minimização da potência cuja função objetivo
é apresentada na equação (7) sujeito às mesmas restrições
assumidas em nosso problema, isto é, (3)-(6), (10), (11b)
e (11c). Denominaremos PMiP como a solução ótima deste
problema nos gráficos a seguir.
B. Avaliação de Resultados
Na Fig. 1 temos a EE em função do número de iterações
até a convergência para solução ótima do problema (11) para
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Fig. 1.
Eficiência energética de Fig. 2. Taxa total de dados de PMaEE
PMaEE versus o número de iterações. e PMiP versus QoS dos usuários.

um valor fixo de QoS. Primeiramente, podemos observar que
a convergência do Algoritmo 1 é atingida para diferentes
valores de pc . Além disso, pouquissı́mas iterações foram, de
fato, necessárias até a convergência para solução ótima o que
mostra a eficácia do Algoritmo 1 para problemas na forma
de (11) . Outra observação que podemos retirar dessa figura
é a sensibilidade da EE em relação a potência do circuito, pc ,
visto que à medida que aumentamos os valores de pc ocorre
um significativo prejuı́zo em termos EE para o sistema. Isso
mostra que a EE é uma função descrescente em relação a
variável pc .
Nas Figs. 2, 3 e 4 podemos observar as vantagens no
uso de métricas de EE em problemas de RRA. Na Fig. 2,
vemos que o problema PMaEE tende a entregar taxas de
dados maiores que o QoS requisitado pelos UEs o que não
ocorre no problema PMiP que simplesmente satisfaz o QoS
exigido por cada UE. Podemos notar que essas taxas maiores
atingidas pelo problema PMaEE custaram um leve aumento
de potência transmitida de acordo com a Fig. 3. De fato, o
comportamento das Figs. 2 e 3 reflete na Fig. 4 que mostra
que o aumento de potência na solução PMaEE é compensado
pelo aumento da taxa total de dados entregue aos UEs,
revelando que a relação custo-benefı́cio entre taxa e energia
é vantajosa para pequenos e médios nı́veis de QoS. Porém,
observe que o problema PMaEE converge para o problema
PMiP à medida que se tem altos nı́veis de QoS exigidos pelos
UEs. Nesses nı́veis, aumentar a potência transmitida em prol
de maiores taxas de dados é uma desvantagem do ponto de
vista energético do sistema. Portanto, para altos nı́veis de
QoS a EE é atingida basicamente minimizando a potência
transmitida. Sendo assim, apenas para baixos e médios nı́veis
de QoS há vantagem em considerar métricas de EE.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo estudamos o problema da maximização da
eficiência energética em um cenário cooperativo com múltiplos
repetidores e usuários com restrições de QoS. O referido
problema foi formulado como um problema inteiro não linear.
A solução desse problema foi obtida através de um método que
garante encontrar a solução ótima resolvendo uma sequência
de subproblemas inteiros e lineares. Os problemas inteiros e
lineares obtidos foram resolvidos pelo método BB (Branch and
Bound). Através de simulações computacionais, mostramos a
aplicabilidade do método apresentado. Além disso, mostramos
que o problema PMaEE se mostrou vantajoso para pequenos
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Fig. 3.
Potência total consumida Fig. 4.
Eficiência energética de
por PMaEE e PMiP versus QoS dos PMaEE e PMiP versus QoS dos
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usuários.

e médios nı́veis de QoS, porém para altos nı́veis os problemas
PMaEE e PMiP tornam-se semelhantes e, portanto, a EE do
sistema pode ser obtida mais facilmente através do problema
linear PMiP consideravelmente menos complexo que o problema não linear PMaEE.
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Sistema OFDM em Canais Acústicos Submarinos
com Desvanecimento por Multipercursos
Daniel R. de Luna, Israel A. N. Dantas, Lı́vio C. Sousa, Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo— Cerca de 70% da superfı́cie da terra é coberta
por água do mar, uma área ainda pouco explorada para
fins de comunicação. Desde aplicações comerciais a aplicações
militares (envolvendo também a obtenção e preservação de
recursos naturais), explorar comunicações submarinas pode
ser estratégico e uma vantagem competitiva para paı́ses com
costa extensa, como o Brasil. Este trabalho tem como objetivo
avaliar por meio de protótipos em software o desempenho
de uma comunicação através de um canal acústico submarino
sujeito a desvanecimento. A modelagem do canal submarino é
comparada a um modelo clássico de canal sem fio por onda
eletromagnética, apresentando efeitos similares em relação ao
espalhamento temporal e em frequência. Assim, a análise se
baseia em um sistema OFDM, o qual é capaz de combater
os efeitos de desvanecimento em um canal sem fio tradicional.
Após apresentar a modelagem do canal submarino e os trabalhos
relacionados a proposta deste artigo, é evidenciado a diferença
de desempenho da BER do OFDM nos canais analisados,
evidenciando a hostilidade do canal submarino em termos de
propagação.
Palavras-Chave— Canal Submarino; desvanecimento por
multipercursos; OFDM.
Abstract— About 70% of earth surface is covered with
sea water, an area that is few explored in communication.
From commercial applications to military applications (involving
preservation and exploration of natural resources), investigating
submarine communications can be strategic and a competitive
advantage to countries with long coast, as Brazil. This work aims
at evaluating through prototypes in software the performance of
a communication over submarine acoustic channel subject to
fading. The submarine channel modeling is then compared to
a classic wireless channel with electromagnetic wave, showing
similar effects concerning temporal and frequency scattering.
Thus, the analysis is based on OFDM system, in which it can
mitigate the traditional wireless channel fading. After presenting
the submarine channel model and the works related to this
paper proposal, it is clear the difference of BER performance of
OFDM in both traditional and submarine channel, highlighting
the hostility of submarine channel in terms of propagation.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os canais de transmissão submarinos são considerados um
dos meios mais difı́ceis de comunicação e a utilização de
sinais acústicos, em comparação com sinais eletromagnéticos,
é tida como a melhor forma de transmissão nesse meio,
para boa parte das aplicações [1]. Contudo, a largura de
banda do canal acústico submarino (Underwater Acoustic
Channel - UWA) é muito limitada, de forma que os
Os autores Daniel R. de Luna, Israel A. N. Dantas e Vicente A.
de Sousa Jr. são do Departamento de Engenharia de Comunicações
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN. Emails:
{daniel,israel,vicente}.gppcom@gmail.com. O autor Lı́vio C. Sousa é
Engenheiro de Equipamentos do Departamento de Exploração e Produção
da Petrobras, Alto Rodrigues, RN.

equipamentos de comunicação operam em uma faixa de
frequência de poucas dezenas de kHz. Ou seja, a frequência
da portadora é da ordem de grandeza da largura de banda
do canal, de modo que o sistema é considerado como
sendo de banda larga [2]. Por essa razão, as comunicações
acústicas submarinas apresentam vulnerabilidades quanto aos
multipercursos e ao efeito Doppler, sendo este último causado
principalmente pela baixa velocidade do som na água, em
torno de 1500 m/s. Assim, um candidato natural para combater
esses problemas é a técnica de OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing), pois procura utilizar a limitada banda
de modo eficiente, particionando-a por meio de subportadoras
(SC), transformando um sistema de banda larga em múltiplos
sistemas de banda estreita (sujeitos a desvanecimento plano
ao invés de seletivo).
Há uma gama de trabalhos envolvendo o OFDM ou
um esquema de múltiplas portadoras em canais acústicos
submarinos. Alguns focam na estimação dos parâmetros do
canal [3]–[7], enquanto que outros grupos de pesquisa se
dedicam a investigar sincronização e os parâmetros utilizados
no OFDM [8]–[14]. De um modo geral, o ZP-OFDM (Zero
Padding - OFDM) é o escolhido nos trabalhos citados para
evitar um alto consumo de potência, e, por isso, não se
tem analisado em detalhes a influência do intervalo de
guarda utilizando o Prefixo Cı́clico, nem da variação das
subportadoras na taxa de erro de bit (BER - Bit Error Rate).
Este trabalho visa fazer uma análise do CP-OFDM (Cyclic
Prefix-OFDM) em canais submarinos, comparando com canais
sem fio TDL (Tapped Delay Line), que foram escolhidos
por apresentarem certas similaridades de modelagem entre
si, sendo organizado como a seguir. Na seção II, o canal
submarino é modelado, detalhando os efeitos de larga e
pequena escalas. A seção III traz um levantamento de trabalhos
relacionados a proposta deste artigo. A modelagem do sistema
CP-OFDM é apresentada na seção IV. A seção V traz a
análise de desempenho do CP-OFDM nos canais sem fio TDL
e submarino. Por fim, na seção VI estão as conclusões e
comentários finais.

II. M ODELAGEM DO CANAL SUBMARINO
Nesta seção será discutida a modelagem do canal acústico
submarino considerando os efeitos de larga e pequena escala.
Para este tipo de canal, os efeitos de larga escala compreendem
o multipercurso, o atraso de propagação e a incerteza da
geometria do sistema [15], enquanto que os efeitos de
pequena escala englobam um refinamento do espalhamento
por multipercursos e o efeito Doppler [16].
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A. Efeitos de Larga Escala
De acordo com [16], os efeitos de larga escala de um
sinal acústico são aqueles responsáveis pelas variações dos
percursos causados pela incerteza exata da geometria do
sistema, tais como distância entre os transceptores, alturas das
marés etc. Por essa razão, diferentemente, dos canais sem fio
tradicionais, o multipercurso para canais acústicos submarinos
é modelado nos efeitos de larga escala.
Seja a função de transferência de cada percurso p dada por
[16]:
Γp
,
Hp (f ) = p
A (lp , f )

(1)

em que A(lp , f ) é a atenuação do percurso p devido à
separação lp entre transmissor e receptor, a qual depende
da frequência f da portadora. Γp é o coeficiente de
reflexão acumulativo determinado pelo número de reflexões
na superfı́cie nsp e no fundo do mar nbp .
Na Equação (1), a atenuação do percurso é dada por:
l

A (l, f ) = Ao lk a(f ) ,

10log a (f ) = 0, 11

2

f
f
+ 44
1 + f2
4100 + f 2
+ 2.75 · 10−4 f 2 + 0, 003. (3)

Ainda na Equação (1), o coeficiente de reflexão acumulativo
Γp é calculado como:
Γp = γs nsp γb nbp (θ) ,

um percurso de referência p0 , ponderada, porém, com ganhos
diferentes [16]. Assim, a função transferência normalizada em
relação ao percurso de referência pode ser escrita como:
Γp
Hp (f ) = r 
Ho (f ) ,
k
lp
lp −lo
a (f )
lo




q
ρb sin(θ)−ρ cc −cos2 (θ)
q b
,
ρb sin(θ)+ρ cc −cos2 (θ)

se cos(θ) ≤



1,

caso contrário

c
cb

b

,

(5)

(6)

na qual, ao se atribuir
Γp
,
hp = r 
k
lp
lp −lo
a (f )
lo

(7)

pode-se reescrever a equação (6) como:
Hp (f ) = hp Ho (f ),
em que Ho (f ) =

√ 1
A(lo ,f )

(8)

e lo são, respectivamente, a função

de transferência e a distância percorrida no percurso p0 ; com
hp sendo o ganho correspondente ao percurso p.
No canal submarino não se tem certeza exata das
posições dos transceptores devido aos movimentos das marés,
dificultando a modelagem do canal. Contudo, foi proposto
em [16] modelar tal incerteza refinando o ganho hp ,
obtendo-se assim:
hp ≈ hp e−

(4)

em que γs é o coeficiente de reflexão na superfı́cie (γs = −1,
no caso ideal); e γb é o coeficiente de reflexão no fundo do
oceano, sendo função do ângulo de incidência da onda θ, e
pode ser modelado por:

γb =

Ilustração dos multipercursos da onda acústica (adaptado de [15]).

(2)

em que Ao é uma constante escalar e k é o fator
de espalhamento geométrico, cujos valores dependem da
geometria de propagação considerada, variando entre 1
(cilı́ndrica) e 2 (esférica). Neste trabalho, será atribuı́do Ao =
1 e k = 2. O termo a(f ) é chamado de coeficiente de absorção,
medido em dB/km, e obtido pela equação de Thorp’s [17]:
2

Fig. 1.

εp ∆lp
2

,

(9)

k
lp

e a variação ∆lp é tratada como
em que εp = ao − 1 +
aleatória, representando a incerteza da geometria espacial do
canal.
Finalmente, inserindo a influência do atraso de propagação
de cada percurso, a função transferência considerando os
efeitos de larga escala é dada por [16]:
X
H(f ) = Ho (f )
hp e−i2πf τp ,
(10)
p

em que ρ e c são a densidade e velocidade do som na
superfı́cie da água, respectivamente, enquanto que ρb e cb
são a densidade da água e a velocidade da água no fundo
do mar, respectivamente (ρ = 1000 g/m3 , c = 1500 m/s,
ρb = 1800 g/m3 e cb = 1300 m/s são os valores usualmente
utilizados) [16]. A Fig. 1 ilustra o modelo de larga escala
do canal submarino, mostrando diferentes percursos partindo
do transmissor e chegando ao receptor com um número de
reflexões e ângulos de chegada diferentes.
De um modo geral, a função transferência de cada percurso
p pode ser modelada com base na função de transferência de

sendo τp o atraso de propagação do percurso p (τp =
e to = lco ).

lp
c

− to

B. Efeitos de Pequena Escala
Há dois principais efeitos de pequena escala a considerar
na modelagem do canal acústico submarino: o espalhamento
em torno de cada multipercurso (micropercursos) e o efeito
Doppler [16]. Assim, o modelo de canal consiste em refinar o
modelo proposto para os efeitos de larga escala adicionando
a influência dos efeitos de pequena escala. Deste modo, a

593
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nova função de transferência pode ser obtida alterando a
Equação (10) para [16]:
XX
H(f ) = Ho (f )
hp γi (f )e−j2πf τpd (t) ,
(11)
p

correspondentes são referenciadas, respectivamente, pelas
variáveis vtv , vrv , θtv e θrv . θo é o ângulo de incidência da
onda, considerando o percurso de referência p0 . Desta forma,
a Equação (18) mostra como vvp é caracterizado.

i

em que se introduz o espalhamento em cada percurso com o
novo somatório, e o efeito Doppler pelo termo τpd (t).
O termo γi (f ) é uma variável aleatória que representa os
ganhos dos micropercursos i de cada percurso p. Pelo teorema
do limite central, quando houver um número suficientemente
grande de micropercursos, pode-se aproximar o somatório dos
γi (f ) a uma variável complexa gaussiana de média γp (f ) e
variância 2σ 2 (f ), ou seja:
γp (f ) = µpo + µp Sp ρp (f ),

(12)

2σ 2 (f ) = µ2p Sp[1 − ρ2p (f )],

(13)

sendo:
2

ρp (f ) = e−(2πf )

2
σ∂p
2

,

(14)






θp − θo − 2θtv
θp − θo
vvp = vtv · −2sin
sin
2
2





θp − θo + 2θrv
θp − θo
+ vrv · −2sin
sin
]
2
2
(18)
E por fim, a caracterização do vsp é dada fazendo
algumas considerações: o movimento das ondas que afetam os
transceptores é vertical, criando assim um deslocamento que
varia senoidalmente no tempo com amplitude Aw e frequência
fw . Além disso, considera-se que a j-ésima reflexão ao longo
do percurso p contribui para alterar a fase do sinal, φp,j ,
influenciada por tal movimento. Assim, a caraterização do
fator Doppler para o movimento das ondas nos transceptores
pode ser escrita como [16]:

e

1
2
(15)
= 2 [2sin (θp )] [nsp σs2 + nbp σb2 ],
c
A média γp (f ) é composta pela média das amplitudes
dos micropercursos, considerando o percurso de referência
p0 , adicionado com termo que diferencia a média de cada
percurso, µp Sp ρp (f ). Esse termo é formado pela média das
amplitudes dos micropercursos do percurso p (µp ), pelo
número de micropercursos (Sp ), e pela distribuição gaussiana
dos atrasos de propagação (ρp (f )), todos mostrados na
Equação (12) e na Equação (13).
A variável ρp (f ), mostrada na Equação (14), é a distribuição
gaussiana dos atrasos de propagação dos micropercursos, de
2
média zero e variância σ∂p
dada pela Equação (15), na qual
2
2
σs e σb são as variâncias do número de reflexões ao longo
do percurso na superfı́cie (nsp ), e no fundo do oceano (nbp ),
respectivamente.
O efeito Doppler é modelado a partir do atraso de
propagação τpd (t) = τp − ad t, em que ad é o fator
escalar Doppler [16], que é influenciado por ao menos três
tipos de movimentos: o deslocamento não-intencional dos
transmissores/receptores (adp ), o deslocamento intencional
veicular (avp ) e o movimento das ondas do mar que afetam
tanto o transmissor quanto o receptor (asp ).
Assim:

vsp = 4πfw Aw sin(θp )

2
σ∂p

vdp
vvp
vsp
+
+
c
c
c
O deslocamento não-intencional (vdp ) é dado por:
ad = adp + avp + asp =

(16)

vdp = vtd cos(θp − θtd ) − vrd cos(θp − θrd )

(17)

em que vtd e vrd são as velocidades do transmissor e receptor,
respectivamente; θp é o ângulo de incidência da onda acústica
no receptor; e θtd e θrd são os ângulos das direções de vtd e
vrd , respectivamente.
Para o deslocamento intencional veicular, as velocidades
do transmissor e receptor e os ângulos das direções

nsp
X

sin(2πfw t + φp,j )

(19)

j

III. T RABALHOS R ELACIONADOS
Esta seção apresenta um levantamento de trabalhos em
OFDM com o canal apresentado na Seção II-A.1 A maioria
dos trabalhos exploram o tema estimação de canal [18]–[21].
Os autores de [18] introduzem o canal definido em [16],
o referenciando como SACM (Statistical Acoustic Channel
Model), e apresentam uma representação discreta e variante
no tempo de um canal esparso, baseada numa simplificação
do SACM. É proposta uma técnica de estimação de canal
com um número reduzido de pilotos através de sensoriamento
comprimido. Outros dois métodos de estimação de canal
são apresentados em [19] e [20], entretanto, a modelagem
do canal utilizada é diferente da encontrada em [16]. Para
fins ilustrativos, foram utilizadas 128 e 256 subportadores,
com banda de 5 kHz, frequência mı́nima de 10.5 kHz
e modulação QPSK. Já os autores de [21] propõem dois
algoritmos iterativos para realizar a estimação de um canal
Multi-Scale Multi-Lag (MSML) utilizando OFDM. O canal
submarino é citado somente para justificar a escolha de alguns
parâmetros utilizados na modelagem de canal, contudo é
desenvolvido um canal distinto daquele exposto neste trabalho.
Em [22], se propõe uma maneira energeticamente eficiente
de realizar agregação de portadoras em um sistema de
comunicação submarina com OFDM. Foram utilizadas 1024
subportadoras no OFDM e foi indicado que experimentos
estão sendo conduzidos para confirmar os resultados obtidos
na simulação. Os autores de [23] analisam a SINR para
sistemas OFDM através de um modelo de canal proposto
que leva em conta a geometria do ambiente submarino.
O trabalho [16] é citado para justificar uma das equações
1 Considerando o banco de dados da IEEE Xplore Digital Library no mês
de abril de 2017, somente oito artigos relacionam o OFDM à modelagem de
canal apresentada em [16] e usada neste trabalho.
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utilizadas. Outro trabalho que disponibiliza seu próprio modelo
de canal é o [24], apresentando muitas semelhanças com o que
fora descrito em [16].
O trabalho [25] tem participação de uma das autoras de [16]
e se propõe a investigar vários temas, entres eles: alocação
de potência, capacidade do canal acústico, imperfeições no
conhecimento do canal e modelagem de fenômenos inerentes
ao canal submarino, como o ruı́do colorido.
Em suma, o levantamento de estado da arte conduzido pelos
autores deste artigo aponta que não existem trabalhos que
exploram a análise parametrizada da taxa de erro de bit (BER)
do OFDM no canal acústico submarino descrito em [16],
nem tampouco fazendo o paralelo com o desempenho de um
canal sem fio tradicional que apresente similaridades em sua
modelagem.

com o canal sem fio tradicional. Na Tabela II encontram-se os
principais parâmetros utilizados para gerar o canal submarino
e seu sistema OFDM correspondente.
TABELA II
PAR ÂMETROS DO CANAL SUBMARINO .
Parâmetros do canal submarino
Profundidade do Mar
100 m
Profundidade de Tx
20 m
Profundidade do Rx
50 m
Distância entre Tx e Rx
500 m
Frequência Central
10 kHz
Banda
10 kHz
Ts
0.1 ms
Parâmetros OFDM para o canal submarino
Banda
10 kHz
Subportadoras (SC)
{128, 512}
Modulação
16 QAM
Ts
0.1 ms

IV. M ODELAGEM DO S ISTEMA
Esta seção descreve como o sistema OFDM foi modelado
assim como os canais envolvidos nos testes.

V. R ESULTADOS
A. Canal sem fio tradicional
Foi utilizado o modelo Tapped Delay Line (TDL) para
representar um canal sem fio tradicional com desvanecimento
por multipercursos. Os parâmetros de simulação do canal
TDL bem como do sistema OFDM são apresentados na
Tabela I [26].
TABELA I
PAR ÂMETROS DO SISTEMA SEM FIO

TRADICIONAL .

Parâmetros do canal TDL
Banda
20 MHz
PDP
[ 0 -1 -2 -2 -3] dB
Delay
[0 150 250 300 400] ns
Tempo de Amostragem (Ts ) 50 ns
Parâmetros do OFDM para o canal TDL
Subportadoras (SC)
{128,512}
Modulação
16 QAM
Ts
50 ns

Esse canal foi escolhido por apresentar similaridades com
a modelagem do canal submarino apresentada na Seção II-A
e por ter desempenho conhecido para sinais OFDM, o que
serviu como bechmarking e atestado da correta modelagem
do sistema OFDM construı́do.

Nesta seção são discutidos os resultados das simulações
comparando o desempenho do OFDM em um canal sem fio
tradicional e no canal submarino. O desempenho é avaliado
através de curvas de taxa de erro de bit (BER) para valores
de Eb/No entre 0 e 30 dB (com a Eb normalizada para
1). Configurações diferentes do sistema e do canal são
identificadas por legenda e geram curvas distintas.
A Fig. 2 mostra o desempenho do OFDM em um canal
TDL com uma variação no número de subportadoras e
o tamanho (em percentual) do prefixo cı́clico. Conclusões
clássicas podem ser evidenciadas: (i) Com o aumento no
número de subportadoras e duração do prefixo cı́clico, os
canais seletivos em frequência tendem a se tornar planos
(curva teórica); e (ii) O uso do prefixo cı́clico evita a perda de
ortogonalidade entre subportadoras, mitigando a interferência
entre elas. O tamanho do prefixo cı́clico utilizado dependerá
principalmente do delay spread do canal. Também é possı́vel
perceber o piso de BER (BER floor) nos casos em que se usa
0% de prefixo cı́clico.

B. Canal sem fio Submarino
A modelagem do canal submarino segue a formulação
apresentada na Equação 10 da Seção II-A. Essa formulação
modela os efeitos de larga escala com a presença de
multipercursos, incluindo caracterı́sticas de seletividade em
frequência do canal similares a encontrada no canal sem fio
TDL. Contudo, o canal submarino inclui especifidades em
relação à incerteza do posicionamento do transmissor e do
receptor, não presentes no canal TDL.
Para implementação do canal submarino foi utilizado uma
simplificação descrita em [16], baseado no código disponı́vel
em [27]. O canal foi integrado ao modelo de transmissão e
recepção OFDM implementado, o qual já havia sido testado

Fig. 2. OFDM 16-QAM para um canal TDL com diferentes números de
subportadoras e tamanhos de prefixo cı́clico.
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A Fig. 3 mostra o desempenho do OFDM no canal
submarino. É visı́vel que o comportamento das curvas é
semelhante ao do canal TDL tradicional. Também é observado
que o aumento do número de subportadoras e no tamanho
do prefixo cı́clico proporcionam melhor BER. A configuração
com 512 subportadoras e 15% de prefixo cı́clico não converge
completamente para o caso teórico devido a inclusão da perda
de percurso e suas incertezas presente no canal submarino e
não incluı́das no canal TDL. Essa diferença de desempenho
aumenta quanto maior for a distância entre Tx e Rx e
diminui quando mais portadoras são utilizadas com durações
de prefixos cı́clicos maiores.

Fig. 3. OFDM 16-QAM para um canal Submarino com diferentes números
de subportadoras e tamanhos de prefixo cı́clico.

VI. C ONCLUS ÕES E COMENT ÁRIOS FINAIS
Baseado nos resultados apresentados neste artigo, é possı́vel
perceber que o desempenho do sistema OFDM é severamente
afetado pelo canal submarino devido não só aos efeitos
de multipercursos, mas também aos fatores geométricos de
um sistema submerso. Assim, o projeto do sistema OFDM
submarino precisa ser feito com muito cuidado, pois escolher
a banda (já limitada pelo espectro acústico), o tamanho do
prefixo cı́clico e o número de subportadoras pode influenciar
bastante no tempo do sı́mbolo OFDM. Em trabalhos futuros,
espera-se incluir os efeitos de pequena escala (espalhamento
Doppler) na implementação do canal submarino. Dessa
forma, será analisado o projeto do sistema OFDM submarino
perante não só a seletividade em frequência, mas também
a seletividade temporal e o compromisso entre o tempo de
coerência do canal, o número de subportadoras, a largura
banda e o tempo de sı́mbolo OFDM.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Performance Evaluation of Multicarrier Systems
Applied to Underwater Acoustic Communications
Iandra G. Andrade and Marcello L. R. de Campos

Abstract— In underwater acoustic communications, orthogonal
frequency-division multiplexing (OFDM) is an alternative to
frequency-shift keying (FSK). The key advantage of OFDM
scheme is that it provides a significant increase in transmission
rate. In this paper, we simulate and compare the performance
in terms of bit-error rate (BER) of the OFDM and FSK in
underwater acoustic communications. As an alternative we also
analyze the behavior of single-carrier frequency-division multiplexing (SC-FDM). Lastly, to isolate the consequences of Doppler
effect without masking distortions introduced by multi-path and
the associated equalization procedures, their performances are
also evaluated in the presence of Doppler and additive noise.
Keywords— Underwater communication, OFDM, FSK, SCFDM, Doppler.

I. I NTRODUCTION
In recent years there has been an increasing interest in
underwater communications, essentially in its applications in
military, scientific and civilian fields, including underwater
security surveillance, communications to submarines, marine
research, oceanography, marine commercial operation, the
offshore industry, and exploration by autonomous underwater
vehicles (AUV’s).
A limiting factor of underwater communication is the complexity of the anisotropic medium. Variability of characteristics
such as salinity, temperature and pressure makes the propagation velocity of acoustic waves change. These variations,
together with transmitter and receiver relative motion, may
also induce changes on transmitted signal, which are known
as Doppler effect.
In order to benefit from the relative long range of propagation offered by acoustic waves, one must cope with possibly severe Doppler effect in a time-varying and frequencyselective channel.
Due to the physics of the medium, the useful bandwidth
of the acoustic channel is a few tens of kHz, which makes
high data rates challenging [1]. The desire for high data rate
transmission in underwater communication, despite obstacles,
is one of the motivations of this study.
A possible approach to achieve good spectral efficiency in
underwater acoustic communication is to use a multicarrier
modulation scheme. OFDM is a multicarrier system in which
each subcarrier is chosen to be orthogonal to the others.
Iandra G. Andrade and Marcello L. R. de Campos¸ Electrical Engineering
Program, Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) Rio de Janeiro,
Brazil, E-mails: iandra.galdino@smt.ufrj.br, campos@smt.ufrj.br. This work
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Navy Secretariat of CT&I/SECCTM, and the Institute of Sea Studies Admiral
Paulo Moreira/IEAPM.

However, drawbacks of OFDM are the high peak-to-average
power ratio (PAPR) and possible hight sensitivity to subcarrier
frequency drift.
A good candidate for the underwater acoustic communication in relatively high data rate is SC-FDM. One prominent
advantage over OFDM is that the SC-FDM signal has lower
PAPR and this characteristic brings benefits to mobile communications in terms of transmit power efficiency.
In this paper we present some relevant analysis and simulation results of FSK, OFDM and SC-FDM systems for
narrowband underwater acoustic communications. Practical
issues such as channel effects, Doppler and multipath are
addressed. The paper is organized as follows. Section II briefly
shows the channel model employed. In Section III FSK is
presented. OFDM and SC-FDM techniques are exposed in
Section IV as well as the PAPR problem of the OFDM system.
The analyses of the simulation results are provided in Section
V. Finally, conclusions are drawn in Section VI.
II. U NDERWATER ACOUSTIC C HANNEL M ODELING
Underwater acoustic channel supports time varying multiple
propagation paths and each path has its time-dependent delay.
Its specific characteristics is sparse echoes with long delay
spreads brought by multiple reflections on sea bottom and
surface [2]. The relative motion between transmitter and
receiver as well as dynamics of the oceans cause Doppler
effect on the received signal. When this effect is not negligible,
it causes the transmitted signal to be dilated or compressed in
time and its frequency band to be shifted, known as Carrier
Frequency Offset (CFO) [3]. In this work Doppler effect was
considered, but constant for all paths.
The channel impulse response model can be represented by
[4]–[7]:
Np
X
Ap δ (t − τp (t)) ,
(1)
h (t) =
p=1

where Ap is the path gain and τp (t) is the time varying delay
associated with the pth path.
τp (t) = τp − ap t,

(2)

τp is the path delay and ap is the Doppler scaling factor defined
as the ratio among the relative velocity and the velocity of the
medium [5], [8]:
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The path delay τp was assumed to be constant throughout
the transmission. Furthermore, Doppler scaling factor was the
same for all paths, hence we can represent ap as a. Supposing
that the major Doppler effect is caused by the transmitting and
receiving motion, these assumptions are acceptable [9].
III. FSK S YSTEM FOR U NDERWATER ACOUSTIC
C OMMUNICATIONS
FSK is a digital modulation that maps information through
discrete changes on carrier frequency. Each different symbol
is mapped in a different carrier, therefore, the number of
transmitted symbols is directly proportional to the number
of available carriers. Lastly, the transmitter inserts a zero
sequence at the beginning of each block to make a guard time
(Tg ) and prevent interference between successive transmitted
blocks.
At the receiver side, the guard time is removed, a DFT
is performed in each received symbol and so the energy of
this symbol is calculated in order to estimate the transmitted
symbol. Other noncoherent detection schemes can be used.
Figure 1 illustrates a typical, and much simple FSK system
diagram. In FSK, carriers may be more spaced than in OFDM,
which may render increased robustness to Doppler effect.

Add
zeros

FSK

Fig. 1.

R

Channel

Remove
zeros

FFT

Block diagram of an FSK system.

IV. OFDM

AND

SC-FDM FOR U NDERWATER ACOUSTIC
C OMMUNICATIONS

In this section, both transmitter and receiver structures of
the SC-FDM and OFDM are compared in underwater acoustic
scenario.
A. OFDM
The simplified block diagram of a typical OFDM system
[10] is shown in Figure 2. In underwater, the OFDM signal is
usually narrowband because of the low carrier frequency. The
math model developed was based on this diagram.

MOD

Subcarrier
Mapping

N
IFFT

CP in

P/S

Channel

The transmitter of an OFDM system first performs a
digital modulation (MOD), in this case quadrature amplitude modulation (QAM), and than it groups the modulation
symbols into K blocks containing N symbols, i.e., s [k] =
[s1 (k) , s2 (k) . . . , sN (k)]T . The processing is performed in
parallel and all K symbol blocks are grouped into a matrix
S [k] , N × K. According to resource allocation, S [k] is
mapped into N of M available orthogonal sub-carriers. This
process is performed by the allocation matrix D defined by:


0( N −M ×M )
2


IM
D=
(4)
 ∈ RN ×M ,
0( N −M ×M )
2

resulting in S d [k] = DS [k].
When all sub-carriers are used, D can be implemented
as the identity matrix I N and (N = M ). After the subcarrier mapping, the mapped frequency domain sequence is
transformed back into complex time domain via an N -point
inverse discrete Fourier transform (IDFT) denoted by (F −1
N ),
resulting in a signal which can be written as follows:
X [n] = F −1
N S d [k] ,

∈ CN ×K .

The last operation performed by the transmitter prior to
transmission is to insert a set of L symbols, referring to
the cyclic prefix (CP) whose length is L, assumed to be
equal to or greater than the channel impulse response length
(L ≥ Lc ), in order to provide a guard time and prevent interblock interference (IBI) due to multi-path propagation. The
signal after CP insertion can be expressed as:
˜ [n] = T CP X [n] ,
X
(6)
where T CP is an (N + L) × N matrix, which adds a CP
of length L. At the receiver side signal propagating through
the channel can be modeled as a convolution between the
channel impulse response and the transmitted data block. If
CP is a copy of the last symbols of each block, the discrete
time linear convolution can be converted into a discrete time
circular convolution.
Assuming the channel impulse response as described in
T
[6], i.e., h [n] = [h1 (n) , h2 (n) , . . . , hL (n)] is a multipath channel time invariant during transmission, the received
signal is the sum of echoes caused by the reflections of the
transmitted signal on the sea surface and bottom [11] and can
be expressed as follows:
Ỹ [n] = H [n] X̃ [n] + V [n] ,

Fig. 2.

Subcarrier
D-mapping

N
FFT

(7)

where H [n] is the convolution matrix of the channel and
V [n] is the additive white Gaussian noise (AWGN).
At the receiver side, the CP is removed by an N × (N + L)
matrix RCP . This way, the received signal can be treated
as a circular convolution between the transmitted signal and
channel impulse response.
Y [n] = RCP H [n] X̃ [n] + RCP V [n] .

Equalization

(5)

(8)

From Equation (6) we have:
CP out

S/P

Y [n] = RCP H [n] T CP X [n] + RCP V [n]
= CX [n] + RCP V [n] ,

Block diagram of an OFDM system.
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where C is the equivalent channel matrix.
In sequence, the received signal is transformed into the
frequency domain via DFT (F N ).
The received frequency domain signal after DFT is:
S r [k] = F N CX [n] + F N RCP V [k] .

(10)

Figure 3 shows the Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF) of PAPR for both cases OFDM
and SC-FDM. This function represents the probability that
the PAPR takes values larger than certain threshold PAPR0
(Pr(PAPR>PAPR0 )). We can note that SC-FDM have indeed
lower PAPR than OFDM.

Form Equation (5) we have:

Knowing that the equivalent channel matrix C is circulant,
therefore normal, and any normal matrix can be diagonalized
by a pair of unitary matrices, applying DFT and IDFT as
unitary matrices, we can notice that Λ = F N CF −1
N is an
N × N diagonal matrix whose elements are the channel
frequency response.
After demapping, a frequency equalization is performed.
The association of insertion and removal of cyclic prefix with
DFT and IDFT transforms makes the equalization very simple.
This operation in frequency domain can be accomplished
by a pointwise multiplication of the DFT frequency samples
characterized by a diagonal matrix. For equalization, minimum
mean square error (MMSE) was employed. The equalized
signal can be shown to be:
S w [k] = W S r [k] ,

100

(11)
(12)

(13)

where W ∈ CN ×N is the frequency domain equalizer matrix.
After equalization, symbols can be estimated.
B. Power Efficiency
The peak-to-average power ratio (PAPR) is a performance
measurement that indicates the power efficiency of the transmitter in communication systems [12]. In general, the PAPR of
the s [n] sequence is defined as the ratio between its maximum
instantaneous power and its average power [13], [14] that is:

max |s [n] |2
.
(14)
P AP R (s [n]) = 1 Pp−1
2
p=0 |s [n] |
p
As in wireless transmissions in the air, PAPR is an important
issue in mobile terminals used in underwater communications.
One of the most serious problems of high PAPR of the
transmitted signal is that large peaks may cause serious
degradation in system performance when the signal passes
through a nonlinear amplifier. It means that an amplifier must
have a large linear operating range, which is quite expensive.
The nonlinearity cause in-band distortion which might increase
bit error rate (BER) and out-of-band radiation.
OFDM systems can provide a type of signal that has the
property of having a large variation on the amplitude of
transmitted symbols, which means high PAPR.
In addition to this characteristic OFDM has other vulnerabilities: high sensitivity to frequency offset and vulnerability
to spectral nulls in the channel. Due to these characteristics,
single carrier system (SC-FDM) was analyzed. This analysis
is based on the fact that SC-FDM shows better PAPR characteristics, robustness to spectral nulls and lower sensitivity to
carrier frequency offset than OFDM [12], [14].

SC-FDM
OFDM

10-1

Pr(PAPR>PAPR0)

S r [k] = F N CF −1
N S d [k] + F N RCP V [k]
= ΛS d [k] + F N RCP V [k] .

10-2
10-3
10-4
10-5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PAPR0 [dB]

Fig. 3. Comparision of complementary cumulative distribuition function
(CCDF) of PAPR for SC-FDM and OFDM for systems with total number
of subcarriers N=32, number of input symbols M=32 and digital modulation
4QAM.

Usually, communication systems employ some type of coding to achieve low bit error. In this case the transmitted data
bits are encoded at the transmitter and decoded at the receiver
to overcome errors. In order to evaluate BER degradation
of the transmitted signal caused by its interaction with the
channel this work did not utilize any type of encoder.

C. SC-FDM
SC-FDM has a lot in common with OFDM. One difference
is a DFT performed on the signal by the transmitter before
the subcarrier mapping.
Data symbols are not directly assigned to each subcarrier.
After the digital modulation the transmitter performs an M point DFT to produce a frequency domain representation of
the input symbols, S [k] = F M S [n], F M is an M × M DFT
matrix. The signal assigned to each subcarrier is actually a
linear combination of all modulated data symbols transmitted
in the same block.
This system divides the bandwidth into multiple sub-carriers
maintaining orthogonality among them, and then maps each of
the M -DFT outputs to one of the N orthogonal sub-carriers
where (N ≥ M ) [12], [15]. This process is performed by the
allocation matrix D, defined in (4). As in OFDM, an N -point
inverse DFT transforms the subcarrier amplitudes to a complex
time domain signal and before transmission a cyclic prefix is
inserted at the beginning of each block.
At the receiver, after removing CP, the signal is transformed
into the frequency domain via DFT and the mapping on the
subcarriers is undone. Still in the frequency domain, such as in
OFDM, an MMSE equalizer was applied. Thus, the equalized
symbols are transformed back into time domain via inverse
DFT and detection takes place in the time domain.
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V. S IMULATION R ESULTS

10-1

10-2

BER

In this section we present experimental results obtained in
computational simulations. The experiments carried out consisted of averaging the outcome of 100 transmission blocks,
through a channel with bandwidth of 5 kHz (5 kHz–10 kHz)
for each system tested. Two Doppler scenarios were tested,
vt − vr = 3 m/s and 5 m/s. We assumed that all paths
had the same Doppler scaling factor and the signal-to-noise
ratio varied from 0 dB to 20 dB. All three systems had the
same spectral efficiency, as follows. For the OFDM N = 32
subcarriers were employed, and for SC-FDM N = 64 but
just 32 were used. The digital modulation employed, 4QAM,
provides 2 bits for each complex symbol resulting in 64 bits
for each block. The FSK symbol has duration of Tblock /16
and carriers 4 bits of information. Therefore there are 64
bits of information for Tblock seconds to all transmitted. All
transmitted symbol blocks had the same duration Tblock .
The simulated channel impulse response was given by an
FIR approximation with Lc = 15 coefficients with gain Ap and
additive white Gaussian noise (AWGN) as the model described
in Section II. We assumed that the transmission of the message
was performed during the channel coherence time, thus we can
assume τp constant during transmission.
An example of a simulated channel impulse response without Doppler effect is shown in Figure 4.

10-3

OFDM
SC-FDM
FSK
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Fig. 5. Performance of FSK SC-FDM and OFDM systems operating in a
multipath channel.

in terms of BER as a function of SNR. Figure 6 depicts the
obtained results for SC-FDM and OFDM, and Figure 7 for
FSK.
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Fig. 6. Comparison among performances of SC-FDM and OFDM systems
with MMSE equalizer in a multipath channel with Doppler effect.

Impulse response of a time invariant underwater acoustic channel.

The first scenario tested was a transmission in a channel
with 15 paths in presence of AWG noise. The results of our
simulations are presented in Figure 5, where performance can
be evaluated in terms of bit-error rate (BER) as a function of
signal-to-noise ratio (SNR) for all modulation schemes. All the
results presented are averaged values over 1000 independent
runs. The graph shows a better performance of SC-FDM and
FSK then OFDM except when we have high SNR. It is still
possible to note a similar behavior between SC-FDM and FSK
for low SNR.
A second experiment evaluated the performance of the three
schemes for a channel with Doppler and multi-path. The
behavior of all modulation schemes discussed were evaluated

In order to evaluate the behavior of these systems in
presence of Doppler effect, all these simulations do not employ
any type of estimation or Doppler correction.
We can note a severe degradation in performance of the
systems when increasing the Doppler scaling factor. The
degradation is more pronounced when OFDM and SC-FDM
are employed than FSK. For example, FSK can achieve lower
value of BER than SC-FDM and OFDM for the same SNR.
For SNR equal to 20 dB in FSK we can achieve bit error rate
10−3 , whereas in SC-FDM and OFDM just about 10−2 . This
observation is directly related to the fact that these systems
might provide shorter spacing between subcarriers and shorter
symbol duration than FSK.
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SC-FDM suggests potential advantages as long as transceiver
design incorporates modern signal processing techniques to
mitigate the harmful effects the communication channel has
on the integrity of the signal.
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Fig. 7.
Comparison among performances of FSK systems with MMSE
equalizer in a multipath channel with different Doppler scaling factors.

VI. C ONCLUSIONS
This paper presents a simulation comparison among three
different communication schemes tested in an underwater
acoustic scenario with and without Doppler effect. Orthogonal
frequency division multiplexing (OFDM) and single-carrier
frequency division multiplexing (SC-FDM) were compared to
a more simple system, frequency-shift keying (FSK) without
any Doppler correction.
From the obtained simulation results, we noticed that the
channel effects disrupt the orthogonality among the subcarriers in SC-FDM and OFDM systems and degrade the BER.
In both cases, for a relative velocity vt −vr = 3 m/s and 5 m/s,
we need to introduce some Doppler effect correction technique
to avoid performance degradation.
FSK system is less sensitive to Doppler effect than the
others tested systems, however its effects also can degrade
BER performance.
If low data rate is satisfactory for the application to which
the transmission is intended, we can employ FSK as a simple
solution for transmission.
We also conclude that FSK systems are more efficient in the
presence of Doppler if their carrier separation is greater than in
SC-FDM and OFDM systems which means low data rate. But
if high data rates are needed for underwater communications,

[1] T. H. Eggen, A. B. Baggeroer, and J. C. Preisig, “Communication over
Doppler spread channels. part I: Channel and receiver presentation,”
IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 25, no. 1, pp. 62–71, 2000.
[2] P.-J. Bouvet and A. Loussert, “An analysis of MIMO-OFDM for shallow
water acoustic communications,” in OCEANS’11, pp. 1–5, IEEE, 2011.
[3] P.-J. Bouvet, Y. Auffret, A. Loussert, P. Tessot, G. Janvresse, and
R. Bourdon, “MIMO underwater acoustic channel characterization based
on a remotely operated experimental platform,” in OCEANS’14-TAIPEI,
pp. 1–6, IEEE, 2014.
[4] B.-C. Kim and I.-T. Lu, “Parameter study of OFDM underwater communications system,” in Oceans’00 MTS/IEEE Conference and Exhibition,
vol. 2, pp. 1251–1255, IEEE, 2000.
[5] A. E. Abdelkareem, B. S. Sharif, C. C. Tsimenidis, J. A. Neasham, and
O. R. Hinton, “Low-complexity Doppler compensation for OFDM-based
underwater acoustic communication systems,” in Proc. OCEANS’11
IEEE-Spain, pp. 1–6, IEEE, 2011.
[6] S. Zhou and Z. Wang, OFDM for Underwater Acoustic Communicationn. UK: Wiley and Sons, 1 ed., 2014.
[7] A. Y. Kibangou, L. Ros, and C. Siclet, “Doppler estimation and data
detection for underwater acoustic ZF-OFDM receiver,” in Proc. Wireless
Communication Systems (ISWCS’10) 7th International Symposium on,
pp. 591–595, IEEE, 2010.
[8] J. Trubuil and T. Chonavel, “Accurate Doppler estimation for underwater
acoustic communications,” in OCEANS’12-Yeosu, pp. 1–5, IEEE, 2012.
[9] B. Li, S. Zhou, M. Stojanovic, L. Freitag, and P. Willett, “Multicarrier
communication over underwater acoustic channels with nonuniform
Doppler shifts,” IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 33, no. 2,
pp. 198–209, 2008.
[10] A. Patel, R. Gupta, and M. Shukla, “Paper performance analysis of
OFDM-IDMA and SC-FDMA-IDMA scheme in underwater communication,” Global Journal of Enterprise Information System, vol. 7, no. 2,
pp. 11–17, 2015.
[11] S. Kaddouri, P.-P. J. Beaujean, P.-J. Bouvet, and G. Real, “Least square
and trended Doppler estimation in fading channel for high-frequency
underwater acoustic communications,” IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 39, no. 1, pp. 179–188, 2014.
[12] H. G. Myung, “Introduction to single carrier FDMA,” in Proc. Signal
Processing Conference, 2007 15th European, pp. 2144–2148, IEEE,
2007.
[13] M. C. P. Paredes and M. Garcı́a, “The problem of Peak-to-Average
Power Ratio in OFDM systems,” arXiv preprint arXiv:1503.08271,
2015.
[14] F. S. Al-kamali, M. I. Dessouky, B. M. Sallam, F. Shawki, and F. A.
El-Samie, “Regularized MIMO equalization for SC-FDMA systems,”
Circuits, Systems, and Signal Processing, vol. 31, no. 4, pp. 1423–1441,
2012.
[15] B. Hanta, “SC-FDMA and lte uplink physical layer design,” in Seminar
LTE: Der Mobilfunk der Zukunft, University of Erlangen-Nuremberg,
LMK, 2009.

601
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Algoritmo de Escalonamento de Pacote com
Policiamento de Tráfego para Alocação de Recurso
em Redes LTE Downlink
Jeanette Quiñones Ccorimanya e Lee Luan Ling

Resumo— Neste artigo, melhoramos o desempenho dos
escalonadores de pacotes no sistema LTE (Long Term Evolution)
para aplicações de serviços multimı́dia, utilizando algoritmos de
policiamento de tráfego conhecidos como reguladores de balde
furado. Pretendemos alcançar a equidade entre as classes de
serviços, controlando as taxas de chegada dos pacotes nas filas
de transmissão do escalonador. Os resultados das simulações
mostram que os escalonadores com tráfego de entrada policiado
fornecem melhor desempenho para serviços em tempo real,
especialmente para tráfegos de vı́deo. A avaliação do desempenho
foi realizada em termos de parâmetros de qualidade de serviço,
como atraso médio, vazão média e taxa de perda de pacotes para
tráfegos de Vı́deo e VoIP.
Palavras-Chave— Evolução a Longo Prazo (LTE), Policiamento
de Tráfego, Escalonador de Pacote, Qualidade de Serviço (QoS)
Abstract— In this paper, we improve the performance of packet
scheduling in LTE system for multimedia service applications using traffic policing algorithms known as leaky bucket controllers.
We achieve fairness between classes of service, the arrival rates
of packets to transmission queues of the scheduler. Simulation
results show that schedulers with policed input traffic provide
better performance for real-time services, specially for video
traffic. The performance evaluation was carried out in terms
of quality of service parameters, such as average delay, average
throughput and packet loss ratio for Video and VoIP traffic.
Keywords— Long Term Evolution (LTE), Traffic Policing, Packet
Scheduler, Quality of Service (QoS)

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos últimos anos, a crescente demanda de usuários que utilizam dispositivos móveis para o acesso a Internet tem levado
a um aumento na demanda por tráfego de dados em tempo
real. Nesse contexto, a indústria de telecomunicações sem
fio tem definido uma nova interface aérea de comunicações
móveis chamada de LTE (Long Term Evolution), padrão de
comunicação promovida pelo 3GPP (3rd Generation Partnership Projet) que fornece altas taxas de dados, baixa latência
e acesso via rádio otimizado por pacotes. O sistema LTE
emprega a tecnologia de acesso múltiplo OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) na transmissão
downlink, onde uma banda larga é dividida em múltiplas
subportadoras ortogonais, sendo as informações transmitidas
em forma paralela, permitindo um gerenciamento flexı́vel dos
recursos de rádio [1]. A rede de acesso RAN (Radio Access
Jeanette Quiñones Ccorimanya e Lee Luan Ling¸ Departamento de
Comunicação da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, Brasil, E-mails:
jeanetqc@decom.fee.unicamp.br, lee@decom.fee.unicamp.br. Este trabalho
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Network) do LTE chamada de E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Access Network) é composta principalmente
por estações bases eNodeB (Evolved Node B) [2] onde são
executadas todas as funções da gestão de recursos de rádio
RRM (Radio Resource Management). Uma das funções mais
importantes do RRM é a alocação dinâmica de recursos
de rádio para os usuários em direção downlink executada
pelo escalonador de pacotes (do inglês Packet Scheduler). O
escalonador de pacote é responsável por selecionar cuidadosamente os usuários (UE) e transmitir seus pacotes para que
os recursos da interface aérea sejam efetivamente utilizados.
Neste artigo, propõe-se melhorar o desempenho dos algoritmos
de escalonadores M-LWDF (Modified Largest Weighted Delay
First) e EXP/PF (Exponential Proportional Fair) do sistema
LTE para aplicações de serviço multimı́dia, usando algoritmos
de policiamento de tráfego, com o objetivo de minimizar o
atraso de pacotes do sistema LTE mantendo uma taxa de
transferência desejável. Neste trabalho comparamos o desempenho dos escalonadores estudadas através dos parâmetros de
qualidade de serviço para aplicações de tráfego em tempo
real como Vı́deo e VoIP em termos de Atraso Médio, Vazão
Média e Taxa de Perda de Pacotes. O artigo está estruturado
da seguinte forma. Na Seção II apresentamos os algoritmos
de policiamento de tráfego. Na Seção III descrevemos o
procedimento de alocação de recursos em redes LTE downlink.
Na Seção IV propomos um novo algoritmo de alocação de
recursos em redes LTE. A Seção V é dedicada à investigação
experimental e análise de desempenho dos algoritmos de
escalonadores. Finalmente, concluı́mos na Seção VI.
II. A LGORITMO DE POLICIAMENTO DE T R ÁFEGO
O algoritmo de policiamento de tráfego é uma ferramenta
importante na arquitetura da rede. Ele permite a entrada de
uma quantidade de pacotes na rede somente se a conexão de
fluxo de tráfego estiver bem-comportada. Caso contrário, os
pacotes de entrada deverão ser descartados ou marcados como
de baixa prioridade [3]. Nesta seção, descrevemos alguns dos
principais algoritmos de policiamento de tráfego estudados na
literatura.
A. Balde Furado (Leaky Bucket - LB)
O mecanismo de controle de algoritmo de balde furado (LB)
pode ser interpretado como um teste sequencial para analisar
o comportamento de um fluxo de tráfego de entrada a fim de
estabelecer e ajustar a conformidades de transmisão de dados
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[4][3]. Este algoritmo LB é descrito na Figura 1 onde mostra
a analogia conceitual entre o sistema de armazenamento de
água de balde furado e um esquema de transmissão de fila,
onde o balde furado modifica o processo de fluxo de entrada
por armazenamento e em função de taxa de fluxo de saı́da
determinada pelo tamanho do furo [5]. Além disso, quando
o balde estiver cheio, o vazamento do balde (buffer) causará
a perda de água (dados). Se assumimos que o balde esteja
inicialmente vazio (t=0), a quantidade máxima de trabalho
processado pelo balde furado é dado por:
LB(t) = āt + S

C. Balde Furado Multifractal (Multifractal Leaky Bucket MLB)
O Mecanismo de Policiamento de Chegada Multifractal
(MAPM) foi introduzido em [3] usando um processo envelope
conhecido como Processo de Chegada com Limitante Multifractal (MFBAP) [7], representado pela equação:
M F BAP (t) = āt + kσtH(t) + S

(7)

onde H(t) é o exponente de Hölder [9]. Os demais parâmetros
são semelhantes aos do algoritmo anterior.

(1)

onde t é o instante de tempo, ā é a média do tráfego de entrada
e S o tamanho do balde (buffer).


Kn =

Jn =

En = max {0, En−1 + Xn − ā∆}

(8)

S,
if En = 0;

kσ∆H(t) nH(t) − (n − 1)H(t) + Kn−1

(9)

0,
 if En ≤ Kn ;

Xn − ā∆ − kσ∆H(t) nH(t) − (n − 1)H(t)

(10)

III. A LOCAÇ ÃO DE R ECURSOS EM S ISTEMAS LTE
D OWNLINK

Fig. 1. (a) Controle de água de balde furado (b) Controle de tráfego de balde
furado

B. Balde Furado Fractal (Fractal Leaky Bucket - FLB)
O balde furado fractal (FLB) é um mecanismo de policiamento introduzido em [6] baseado no conceito de modelagem
f Bm (fractional Brownian motion). A quantidade máxima de
trabalho aceito caracterizado pelo processo envelope de balde
furado fractal é dado pela equação:
F LB(t) = āt + kσtH + S

A alocação de recursos em sistemas LTE cuida os aspectos
dos requerimentos de QoS, empregando algoritmos adequados
para o escalonamento de pacotes [10].
Todo o processo de alocação de recursos para cada usuário
na transmissão downlink é realizado em uma sequência de
operações que calcula uma métrica para cada fluxo que pode
ser alocado. Assumimos que a métrica atribuı́da ao fluxo i
no sub-canal j-th é denotado por wi,j , esta métrica pode ser
analisado como sendo a prioridade de transmissão de cada
usuário em um recurso de bloco especifico.
A Figura 2 mostra os principais blocos funcionais do RRM
onde cada escalonador de pacote atua em cada intervalo de
tempo de transmissão (TTI) e alocam recursos para os usuarios
segundo as métricas de prioridade especı́fica [10].

(2)

onde H é o parâmetro de Hurst [7], σ representa o desvio
padrão e k é a constante relacionada a probabilidade de
violação do processo envelope, dada pela equação [8]:
√
k = −2lnε
(3)
O algoritmo FLB também pode ser visto como um teste
sequencial descrito pelo seguinte conjunto de equações:
En = max {0, En−1 + Xn − ā∆}

S,

 if En = 0;
Kn =
kσ∆H nH − (n − 1)H
+ Kn−1
(
0,
if En ≤ Kni;
h
Jn =
H
Xn − ā∆ − kσ∆H nH − (n − 1)

(4)
(5)

Fig. 2.

Os blocos funcionais de RRM do LTE

(6)

onde a sequência Jn representa o número de pacotes marcados
com prioridade baixa ou que serão descartados, En é uma
sequência de testes, Kn é o limiar de decisão adaptativa para
En , Jn é o controle que o algoritmo exerce na entrada da
sequência aleatória Xn e ∆ é o intervalo de tempo.

A. Escalonador Modified Largest Weighted Delay First - MLWDF
O algoritmo de escalonamento M-LWDF foi desenvolvido
para suportar múltiplos dados de usuários com diferentes
requerimentos de QoS (Quality of service) [11], que prioriza os
fluxos de tempo real com maior atraso considerando a melhor
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condição do canal. A métrica atribuı́da é dada pela seguinte
expressão:
ri,j
logδi
wi,j = −
(11)
.DHOL,i
τi
R̄i
onde τi é o valor limite de atraso de pacote suportado pela
aplicação do usuário i, δi é definido como a taxa de perda de
pacotes tolerável para o usuário i, ri,j denota a taxa de dados
instantâneos disponı́vel, R̄i é a taxa média de dado suportado
pelo canal, DHOL,i representa o atraso Head of Line (HOL)
que calcula o atraso do primeiro pacote na fila do buffer a ser
transmitido.
B. Escalonador Exponential Proportional Fair - EXP/PF
O escalonador EXP/PF foi desenvolvido para aumentar a
prioridade de fluxos em tempo real respeitando os fluxos em
tempo não real. A métrica atribuı́da é dada pela seguinte
expressão [11]:


αi DHOL,i − λ ri,j
√
(12)
wi,j = exp
R̄i
1+ λ
logδi
τi

(13)

Nn
1 X
αi DHOL,i
Nrt i=1

(14)

αi =
λ=

IV. A LGORITMO DE A LOCAÇ ÃO DE R ECURSO P ROPOSTO
Em ambientes de redes sem fio, foram propostos diversos
algoritmos de escalonamento de pacotes para melhorar o seu
desempenho em serviços de tempo real, assim como minimizar
o atraso, maximizar a taxa de transmissão ou minimizar a taxa
de perdas. No entanto, a maioria dos escalonadores existentes
na literatura não podem satisfazer vários requerimentos de
qualidade de serviço simultaneamente.
Neste trabalho propomos o melhoramento do desempenho
dos algoritmos de escalonadores M-LWDF e EXP-PF do
sistemas LTE para aplicações de serviço multimı́dia, usando
algoritmos de policiamento de tráfego também conhecido
como regulador de balde furado.
Os algoritmos de policiamento de tráfego empregados em
[12] analisam o desempenho da fila em termos de taxa de
perda de um sistema sem fio baseado em OFDM, levando em
consideração o comportamento multifractal de tráfego sem fio.
Conforme descrito na seção 2, os escalonadores M-LWDF
e EXP-PF tomam decisões de escalonamento com base nos
atrasos atuais dos pacotes, usando as informações do atraso
HOL em cada fila de transmissão. O HOL denota a diferença
de tempo entre a hora atual e a hora em que o pacote chegou na
fila de transmissão (buffer). A Figura 3 mostra o modelo da fila
de transmissão da eNodeB desenhado para obter informação
do atraso HOL.
Definimos PHOL,i para ser o atraso HOL do buffer policiado no fluxo i dado pela seguinte expressão:
QD−P,i (t))
ri (t)

Modelo da fila de transmissão da eNodeB

onde QD−P,i (t) representa o número de pacotes acumulados
policiados na fila de transmissão para i usuários no tempo t e
ri (t) denota a taxa de dados máximo suportáveis.
Então usamos os algoritmos dos escalonadores M-LWDF e
EXP/PF com DHOL,i sendo substituı́do por PHOL,i respetivamente,
ri,j
logδi
(p)
PHOL,i
wi,j = −
(16)
τi
R̄i


αi PHOL,i − λ ri,j
(p)
√
(17)
wi,j = exp
R̄i
1+ λ
λ=

onde Nrt representa o número de fluxos em tempo real ativo
na direção downlink.

PHOL,i =

Fig. 3.

(15)

Nn
1 X
αi PHOL,i
Nrt i=1

(18)

(p)

onde wi,j denota a nova métrica policiada atribuı́da ao fluxo
i no sub-canal j-th.
V. E STRUTURA DE S IMULAÇ ÃO E R ESULTADOS
Considera um cenário de uma única célula de 1km de rádio,
com interferência celular e número de usuários variando de 10
a 40 movendo-se aleatóriamente a uma velocidade de 3km/h
dentro da celula. Os fluxos de dados são distribuı́dos como
seguem: 40% dos usuários usam fluxos de vı́deo, 40% dos
usuários usam fluxos de VoIP e os 20% restantes usam fluxos
de melhor esforço. A Tabela I lista os principais parâmetros
usados no simulador LTE-Sim [13].
Para o fluxo de Vı́deo um aplicativo foi usando gerando
traços de vı́deo realistas com taxa de bits de 242kbps [14].
Para fluxos de VoIP um fluxo de voz G.729 com taxa de bits
de 8.4kbps foi considerado. O fluxo de voz é gerado atraves
de uma cadeia de Markov ON/OFF [13].
A. Resultados Numéricos
Os gráficos de desempenho do sistema proposto são divididos em dois grupos: para fluxo de Vı́deo e para fluxos de VoIP.
Os parâmetros de desempenhos avaliados são: atraso médio,
taxa de perda de pacotes e vazão média.
• Fluxos de Vı́deo
A Figura 4 apresenta o atraso médio de pacotes para fluxos
de vı́deo. Note-se que o atraso aumenta com o incremento dos
usuários para todos os escalonadores. Entretanto, para todos
os escalonadores de EXP/PF o atraso chega até 23ms em 40
usuários, oferecendo o melhor desempenho em comparação
com os escalonadores de M-LWDF.
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TABELA I
PAR ÂMETROS DE S IMULAÇ ÃO EM LTE
Parâmetros
Tempo de simulação
Duração de Simulação
Largura de Banda
Duração de Slot
TTI
Número de RBs
Mobilidade
Escalonador
Estrutura de Frame
Número de Usuarios
Vı́deo
VoIP
Simulador

Fig. 4.

Valor Utilizado
150s
120s
10MHz
0.5ms
1ms
50
3km/h
M-LWDF, EXP/PF
FDD
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
Taxa de 128kbps
Taxa de 8,4kbps
LTE-Sim e Matlab

Fig. 5.

Vazão média para fluxo de Vı́deo

Fig. 6.

Taxa de perda de pacotes para fluxo de Vı́deo

Atraso médio de pacotes para fluxo de Vı́deo

O desempenho da vazão média para fluxo de vı́deo é
mostrado na Figura 5. À medida que o número de usuários aumenta a vazão média do fluxo de vı́deo diminui relativamente
para todos os algoritmos de escalonadores. Os desempenhos
dos escalonadores EXP/PF e EXP/PF-MLB são quase os
mesmos, mostrando praticamente um mesmo degradação lenta
em comparação dos outros escalonadores.
A Figura 6 mostra que a taxa de perda de pacote para
fluxo de vı́deo, permanece estável abaixo de 10% para todos
os escalonadores quando o número de usuário é inferior a
20. A taxa de perda cresce rapidamente quando o número de
usuário excede a 20. Os escalonadores M-LWDF e EXP-PFMLB mantém uma taxa de perda crescente relativamente mais
lento em comparação com outros escalonadores.
Finalmente concluı́mos para fluxos de vı́deo com 40
usuários o escalonador M-LWDF-MLB apresenta menor atraso
e menor taxa de perda. Por outro lado, o escalonador EXP/PFMLB apresenta melhor desempenho na simulação com menor
atraso, maior vazão e menor perda de pacotes.
• Fluxos de VoIP
O atraso médio para o fluxo de VoIP é mostrado na Figura
7. Observamos que o atraso médio fica estável em 2.3ms
para todos os escalonadores quando o número de usuário
é inferior a 25, No entanto, o atraso médio cresce para

todos os escalonadores de M-LWDF mais especificamente
para o escalonador M-LWDF-MLB que mantém um atraso
relativamente mais lenta quando o número de usuário excede
a 25.

Fig. 7.
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A Figura 8 apresenta a vazão média para o fluxo VoIP. Notese que a vazão é quase constante a partir dos 15 usuários
para todos os escalonadores. Uma possı́vel explicação para
esta não-variação é devido ao modelo de tráfego e aos perı́odos
ON/OFF utilizados na simulação.

foram adotadas três métricas de desempenho: taxa de perdas,
atraso médio de pacotes e vazão média. Os resultados das
simulações mostraram que os escalonadores de EXP/PF com
tráfego policiado apresenta melhor desempenho em termos de
atraso de pacotes para fluxos de Vı́deo e fluxos de VoIP.
Especificamente o escalonador EXP/PF-MLB oferece uma
maior vazão em fluxos de vı́deo em comparação com os
outros escalonadores. Em geral, a alocação de recursos com
policiamento de tráfego melhora o desempenho de atraso e
vazão dos sistema LTE. Como trabalho futuro, pretendemos
desenvolver os algoritmos de policiamento de tráfego em
LTE-Advance, assim como outros algoritmos de policiamento
complexos serão explorados.
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Fig. 8.

Vazão média para fluxo de VoIP

A Figura 9 mostra a taxa de perda de pacotes para fluxos de
VoIP. Observamos que não existe uma diferença considerável
na perda de pacotes para todos os escalonadores.

Fig. 9.

Taxa de Perda de Pacotes para fluxo de VoIP

VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, concentrou-se principalmente no desempenho dos algoritmos de escalonamento de pacotes para
serviços em tempo real no sistema LTE downlink, usando algoritmos de policiamento de tráfego, conhecido como regulador
de balde furado. Os escalonadores de pacotes escolhidos foram
M-LWDF e EXP/PF. Os escalonadores tomam decisões com
base nos atrasos atuais dos pacotes, usando as informações
do atraso HOL em cada fila de transmissão da eNodeB. Os
algoritmos de policiamento de tráfego estudados analisam o
desempenho da fila de transmissão, levando em consideração o
comportamento fractal (monofractal e multifractal) dos fluxos
sem fio. Para avaliar o desempenho dos algoritmos propostos,
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Modeling and Simulation of
Underwater Acoustic Communication Systems
Rafael S. Chaves, Wallace A. Martins, and Paulo S. R. Diniz

Abstract— This work describes a simple model for underwater
acoustic (UWA) channels, taking into account Doppler effects.
The performance of orthogonal frequency-division multiplexing
(OFDM) systems in UWA channels is also studied. The impact
of Doppler effects on OFDM transmissions is thoroughly investigated, and a simple two-step compensation strategy is described.
In order to evaluate UWA models, a versatile UWA channel
simulator is developed and some simulations are performed
to measure the OFDM performance for time-variant channels.
Those simulations evaluate the bit-error-rate and sensitivity of
OFDM systems to Doppler effects. The results are satisfactory
and show that only one compensation step is necessary to
maintain a reasonable system performance for relative estimation
errors of Doppler scaling factor in the order of 10−5 , corroborating that OFDM systems are suitable in some specific scenarios.
Keywords— OFDM, Underwater Acoustic Channel, Doppler
Effect.

I. I NTRODUCTION
Underwater communication has been attracting much attention in recent years [1], [2], [3], [4]. For instance, it is
expected that those communication systems play a critical role
in the investigation of climatic changes, by monitoring seismic
activities and biological changes that occur in the oceans [5],
[6]. Underwater communication systems can also be used to
perform remote maritime exploration [7], [8], [9]. Some of
those applications rely on video broadcasting, thus demanding
high throughput communication systems [10].
In the aforementioned applications, the use of electromagnetic signals is prohibitive, since the attenuation in salty
water is much larger than attenuation in air, calling for
signals of a different nature, like acoustic signals. Indeed,
acoustic signals are low-frequency mechanical waves, which
are much less attenuated when propagating in an underwater
environment. On the other hand, employing these signals is a
very complicated task, since the underwater acoustic (UWA)
noise is intense [11], [12], [13] and UWA channels feature
strong time variations [2]. Moreover, UWA communication
is severely degraded by Doppler effects [3] due to the low
propagation speed of the acoustic waves and the ubiquitous
relative motion between transmitter and receiver. Furthermore,
UWA communication systems usually achieve low data rates,
hindering their use in some applications [14].
In order to increase the data rates of UWA transceivers,
some authors propose the use of orthogonal frequency-division
Rafael S. Chaves, Wallace A. Martins, and Paulo S. R. Diniz are with
both the Department of Electronics and Computer Engineering, Poli/Federal
University of Rio de Janeiro, and the Electrical Engineering Program,
COPPE/Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 21941-972,
Brazil (e-mails: {rafael.chaves, wallace.martins, diniz}@smt.ufrj.br).

multiplexing (OFDM) [1], [15], [16], [17], [18]. This work describes a simple UWA channel model based on [4], taking into
account Doppler effects. Moreover, this work studies OFDM
transceivers when they are employed to transmit through UWA
channels and proposes a flexible UWA simulation environment. The impact of Doppler effects on those transceivers
is extensively studied through numerical experiments using
the proposed simulator, including a two-step Doppler compensation originally proposed in [4]. More specifically, some
numerical experiments are conducted to evaluate sensitivity of
OFDM systems to Doppler effects and the resulting bit-error
rate (BER) performance.
This paper is organized as follows. Section II describes
the UWA channel models, addressing how Doppler effects
affects the channel impulse response through the presence
of a Doppler scaling factor. Section III describes OFDM
transceivers when working in time-variant channels. Section IV contains the simulation results. Finally, in Section V,
some concluding remarks are drawn, and possible future works
are described.
II. U NDERWATER ACOUSTIC C HANNEL
The UWA channel can be modeled as a linear time-variant
system with impulse responses given by [4]
X
h(t, τ ) =
Al (t)δ(τ − τl (t)),
(1)
l∈L

where L = {1, 2, · · · , L} ⊂ N is the set of indexes related
to all multipaths that occur in the transmission, Al (t) ∈ R+ is
the attenuation of lth multipath, and τl (t) ∈ R+ is the delay
associated with the lth multipath.
For a sufficiently short time interval Tbl ∈ R+ , one can assume that Al (t) and τl (t) vary slowly in time, thus supporting
the following reasonable assumptions:
(i) The amplitude is constant during a time interval Tbl :
Al (t) = Al ,

t ∈ [0, Tbl ).

(2)

(ii) The delay slightly varies during a time interval Tbl and
can be approximated by a first order polynomial:
τl (t) = τl − al t,

t ∈ [0, Tbl ),

(3)

where τl ∈ R+ is the delay without relative motion
between transmitter and receiver, −al ∈ R is the first
order derivative of τl (t), and al is the Doppler scaling
factor (DSF).
Based on the aforementioned assumptions, the channel
impulse responses, h(t, τ ), can be rewritten as
X
h(t, τ ) =
Al δ(τ − (τl − al t)), t ∈ [0, Tbl ). (4)
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Thus, the channel response ỹ(t) to an input x̃(t) ∈ R is
Z ∞
ỹ(t) =
h(t, τ )x̃(t − τ )dτ
−∞
X
=
Al x̃((1 + al )t − τl ), t ∈ [0, Tbl ).

(5)

k∈K

l∈L

Assuming a uniform DSF to all multipaths, i.e., al = a ∀l ∈ L,
then (5) can be rewritten as
ỹ(t) =
=

L
X

Al x̃((1 + a)(t − τl /(1 + a)))

Zl=1∞

h(τ )x̃((1 + a)(t − τ ))dτ,

t ∈ [0, Tbl ),

(6)

−∞

where
h(τ ) =

L
X

Al δ(τ − τ l )

Let Sb [k] ∈ C ⊂ C be the symbol of a constellation C
to be transmitted in the kth subcarrier of the bth data block.
Therefore a baseband ZP-OFDM symbol is given by
X
xb (t) =
Sb [k]ej2πfk t g(t), t ∈ [bTbl , (b + 1)Tbl ], (8)

(7)

l=1

is a linear time-invariant response and τ l = τl /(1 + a) is the
new delay related to the lth multipath.
Equation (6) has a very simple and interesting interpretation:
transmitting a signal x̃(t) through a channel with impulse
responses h(t, τ ) with uniform DSF for all multipaths is
equivalent to transmitting a signal x̃((1 + a)t) through a
channel with linear time-invariant impulse response h(τ ) given
by (7).

where g(t) is the pulse shaping filter [20] and b ∈ N. The
orthogonality of subcarriers in OFDM systems requires pulse
shaping filters with a very special property, which is given by:


f =0
1,
G(f ) = 0,
(9)
f = Ti , i ∈ Z \ {0} ,


anything, otherwise

where G(f ) is the Fourier transform of g(t). For convenience,
this work employs a rectangular pulse as pulse shaping filter.
Finally, the signal to be transmitted in passband is given by

x̃b (t) = 2ℜ xb (t)ej2πfc t , t ∈ [bTbl , (b + 1)Tbl ], (10)
where fc ∈ R+ is the carrier frequency.
B. Receiver
In a ZP-OFDM transmission through linear time-varying
channel with uniform DSF, the received passband signal is
given by
X
ỹb (t) =
Al x̃b ((1 + a)t − τl ) + ṽb (t).
(11)
l∈L

III. OFDM

IN

U NDERWATER ACOUSTIC C HANNEL

A. Transmitter
Let T ∈ R+ be the period of an OFDM symbol and K =
{−K/2, · · · , K/2 − 1} ⊂ Z be the set of indexes of all
subcarriers, with K being the number of subcarriers [19]. The
subcarriers’ central frequencies are placed at fk = k/T, k ∈
K, in baseband transmissions. These symbols are transmitted
through a channel with time-variant impulse responses given
by (4) with uniform DSF.
Let Tg ∈ R+ be the guard period of a zero-padded (ZP)
OFDM [19] symbol and Tbl = T + Tg be the total time of
transmitted blocks, including the windowing operation and the
guard interval, as illustrated in Fig. 1. The choice of Tg is
very important to guarantee the proper operation of ZP-OFDM
system: Tg ≥ Tca , because this choice guarantees the removal
of IBI while keeping the orthogonality among subcarries [19].
x̃(t)
Tg

T

b+1

b
Tbl

Fig. 1: Representation of b-th ZP-OFDM block.

t

At the receiver, the Doppler effect must be compensated
in order to enable the message recovery. This compensation is
performed using a two-step compensation [4], which is divided
in coarse compensation and fine compensation.
1) Coarse Compensation: At the receiver, the first processing step is the coarse compensation of the DSF [4]. Assuming
that â is a good estimate of DSF, the coarse compensation is
performed as a scaling in the argument of signal ỹb (t) by a
factor 1/(1 + â), yielding




X
1+a
1
ỹrb (t) =
Al x̃b
t − τl + ṽb
t . (12)
1 + â
1 + â
l∈L

The second processing step is the baseband conversion of the
received signal. The received signal in baseband is given by
(13) at the top of next page, where νb (t) ∈ C is the baseband
noise, ε = αfc and α = (a − â)/(1 + â).
In (13) it is possible to see that the coarse compensation
of DSF produces an undesired residual frequency ε. This
residual frequency vanishes only if â = a; however, it is
extremely difficult to achieve a perfect estimation of DSF in
practical situations. To verify the effect of ε in subcarriers, it
is necessary to calculate the Fourier transform of the coarse
compensated signal, which is given by (14) at the top of next
page, where Al = Al /(1+α), τ l = τl /(1+α), and Vb (f ) ∈ C
is the Fourier transform of the baseband noise.
In (14) it is possible to verify that the residual frequency
ε destroys the orthogonality among subcarriers [4]. In order
to recover the orthogonality it is necessary to perform a fine
compensation.
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yrb (t) = ej2πεt

X

Sb [k]ej2π(1+α)fk t

k∈K

Yrb (f ) =

X

Sb [k]

k∈K

X

Al e−j2π(f +fc )τ l G

l∈L

2) Fine Compensation: The next step is to perform the
fine compensation of DSF [4]. Assuming that ε̂ is a good
estimation of the residual frequency ε, the resulting signal
zb (t) after compensation is given by
zb (t) = yrb (t)e−j2πε̂t ,

(15)

and its Fourier transform is given by (18) at the bottom of this
page, where ∆ε = ε̂ − ε. By sampling Zb (f ) at frequency fm ,
one has
X
Zb [m] =
Λ[m, k]Sb [k] + Vb [m], ∀m ∈ K,
(16)
k∈K

where Zb [m] = Zb (fm ),


X
fm + ∆ε
−j2π(fm +fc +ε̂)τ l
G
Al e
− fk ,
Λ[m, k] =
1+α
l∈L
(17)
and Vb [m] = Vb (fm ). Finally, (16) can be rewritten in a matrix
form given by (19) at the bottom of this page.
IV. S IMULATIONS

In order to validate the UWA channel model described
in this work, a UWA channel simulator1 was developed
and an OFDM transmission through this UWA channel was
performed. The signal was transmitted through UWA channels
with uniform DSF and L ∈ {3, 7} nonzeros coefficients,
where those channels were generated with delays exponentially distributed with mean ∆m = 1 ms. Additionally, the
gains of those channels are Rayleigh distributed with variance
determined by an attenuation ∆P = 20 dB during a time
TP = 24.6 ms. Moreover, the sampling rate used for the
channels simulation was Ts = 0.25 µs. More details can be
found in [21, p. 27-28, p. 48].
The BER performance was evaluated as a function of
signal-to-noise ratio (SNR). This simulation employed a signal
1 Software available in https://github.com/rafaelschaves/
uwa-channel-simulator.

Zb (f ) =

k∈K

Sb [k]

X

Al e



f −ε
− fk
1+α



+ Vb (f ).

(14)

with bandwidth B = 10 kHz to achieve the same rate
as in [22], [23]. A total of 1000 random data blocks was
transmitted with K = 32 symbols of a 4-QAM constellation.
A convolutional encoder was used with code rate rc = 0.5,
constraint length 7, generator polynomial g0 = [133] and
g1 = [165], and a random interleaver. In the receiver, a
Viterbi decoder with hard decision was used. The first block
was used as pilot data for channel estimation, which was
performed through a minimum mean squared error estimator.
A zero forcing (ZF) equalizer was employed at the receiver
working in the symbol rate. The signal was modulated by a
carrier with frequency fc = 10 kHz. The BER was evaluated
using a Monte-Carlo simulation with 10000 different channels
realizations. The SNR values used in the simulations were
SNR ∈ {0, 5, 10, 15, 20, 25, 30} dB. The SNR definition
used in this work is SNR = 10 log10 (Ps /Pn ), where Ps ∈ R+
is the signal power at the transmitter, and Pn ∈ R+ is the noise
power.
The BER sensitivity as a function of the estimation error in
DSF was simulated. Two different simulation scenarios were
analyzed: the first one just performs the coarse compensation
(CC) of DSF and the second one performs the coarse and fine
compensation (C&FC). The DSF estimate is â = (1 − ǫ)a,
where ǫ ∈ E is the relative estimation error. The residual
frequency estimate ε̂ was assumed perfect. Two different
sets E, defined as E1 = {0, 2, 4, 6, 8, 10} × 10−5 and
E2 = {0, 2, 4} × 10−4 , were considered. The sets E1 and
E2 were defined so that the intercarrier interference (ICI) did
not completely degrade the symbol estimation performed by
the equalizers.
Figs. 2a and 3a show BER curves when the fine compensation of DSF was not applied and the estimation error ǫ ∈ E1 . In
those figures, it is possible to verify that the residual frequency
ε does not have any significant influence on BER. This result
is in fact expected since an estimation error in this order of
magnitude does not produce any significant ICI.
Figs. 2b and 3b depict BER curves when there was fine

−j2π(f +fc +ε̂)τ l

l∈L

G



f + ∆ǫ
− fk
1+α



+ Vb (f ).

(18)
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K
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z[b]

(13)

l∈L

X

X

Al e−j2π(fc +fk )τl g((1 + α)t − τl ) + νb (t).

Λ

s[b]

609

v[b]

(19)
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Fig. 2: BER vs. SNR using ZF equalizer for channels with L = 3. First row ǫ ∈ E1 and second row ǫ ∈ E2 .

compensation of DSF and the estimation error ǫ ∈ E1 .
Although the fine compensation is applied at the receiver,
the BER performance is degraded as the estimation error
grows. This result is expected, since the fine compensation
transforms the equivalent channel in a time-varying channel,
and the results presented in Figs. 2b and 3b were obtained by
estimating the channel only in the first data block. As time
progresses, this estimation is not accurate anymore.
Figs. 2c and 3c show the BER performance, when the
channels were re-estimated at every 127 blocks for ǫ ∈ E1 .
As shown in these figures, the BERs achieved when using
C&FC are similar to the BERs when using CC. The results in
Figs. 2c and 3c were obtained with 1000 Monte-Carlo runs.
Figs. 2d and 3d depict BER curves when the fine compensation was not performed for the residual frequency ε. Those
figures show that, for an error in this order of magnitude, the
residual frequency strongly impacts the system performance,
unlike what happens for an error ǫ ∈ E1 .
Figs. 2e and 3e show BER curves when the fine compensation for the frequency ε was performed. In these cases,
the fine compensation produces performance improvement, in
comparison with the results presented in Figs. 2d and 3d.
These results show that when the estimation error ǫ has a
magnitude in the order of 10−4 , the fine compensation is
necessary for the system to operate efficiently. This happens
because the ICI cannot be neglected in this case, and the fine
compensation attenuates its effect on the transmission.
Figs. 2f and 3f show the BER performance when the
channels were re-estimated every 127 blocks and ǫ ∈ E2 .
In this case, the system performance has improved when

compared with the results presented in Figs. 2e and 3e.2
It is worth mentioning the unforeseen performance related
to the different values of error ǫ. The results presented show
that the errors with a larger order of magnitude reaches better
performance in high SNRs values. Although this result must
be carefully studied in future works, a possible justification
for this fact is that the fine compensation for larger ǫ induces
greater temporal diversity, which can yield channel models
whose corresponding matrix forms are better conditioned.
V. C ONCLUDING R EMARKS
In this work, we have shown how time-varying channels
with uniform Doppler scaling factor affect OFDM transmissions. Moreover, a two-step Doppler compensation was
used to mitigate the Doppler effects on the subcarriers. This
two-step Doppler compensation is divided into coarse and
fine compensations. A functional underwater acoustic channel
simulator was developed, and in order to validate the simulation environment some numerical simulations of OFDM
transmissions were performed. Simulation results showed that
the system performance is very sensitive to large errors in
the estimation of the Doppler scaling factor. For small error
values, only the coarse compensation is necessary to maintain
the system performance at an acceptable level. When the
error becomes larger, the fine compensation is required to
keep the system operation with reasonable performance. In
addition, to improve the performance further it is necessary
to re-estimate the channel from time to time, because the
fine compensation produces a time varying equivalent channel.
Additionally, further investigation is required to address the
2 The error floor that appears in the high SNR regime occurs due to the
presence of some channels with zeroes on the unit circle.
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Fig. 3: BER vs. SNR using ZF equalizer for channels with L = 7. First row ǫ ∈ E1 and second row ǫ ∈ E2 .

unexpected behavior of fine compensation for larger errors
in the estimation of Doppler scaling factor, and evaluate the
performance of OFDM systems transmitting through a timevarying channel with non-uniform Doppler scaling factor.
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Digital TV signal evaluation for functional tests
Rogério Caetano, Eddie B. de Lima Filho and Carmina Porto.

Abstract— Verification process in digital television (DTV) production often includes a tuning and decoding check, which ensure
that assembled devices are capable to reproduce audio and video.
Poor test signals conditions, however, may cause device rejection,
leading to losses of time and money for the manufacturer.
This work proposes a real time DTV test signal monitoring
and evaluation that assess signal conditions during tuning tests
aiming to report if the associated check must be rerun. Tests,
in a real manufacturing environment, showed that the proposed
methodology is effective and revealed that only less than 40% of
the rejected devices presented nonconformances.
Keywords— Digital television, signal testing, verification process, real time monitoring.

I. I NTRODUCTION
Production lines are organized structures used for assembling commercial products. While a partially complete product
moves through workstations (WSs), components are continuously added, until a final assembly is obtained and packed.
In addition, as production processes are not flawless, verification/testing steps are often needed, which are in charge of
detecting defective or nonconforming devices, working as an
insurance policy against losses and fines.
As widely known, production processes must be as accurate
as possible, in order to provide a small rejection ratio, which
then reduces resources spent in problem correction or even
financial losses, due to product return. In addition, a correct
analysis depends on correct parameters and measures; otherwise, conforming products may be rejected (false positive) and
also defective devices may be approved (false negative).
In production lines developed for digital TV (DTV) settop boxes (STBs) and integrated receivers [1], a tuning and
decoding step is almost mandatory. The main purpose of this
step is to check if the most important feature of those devices
is working properly: channel presentation.
Indeed, that is only possible if the input DTV signal (e.g.,
terrestrial or satellite) can be acquired and decoded. For
instance, the input signal level and the carrier-to-noise ratio
(C/N) must be higher than the tuner’s sensitivity and minimum
expected quality, respectively; however, the latter depends on
parameters such as code rate and modulation type, which must
be configured according to what is expected to be tested or
transmitted to the target device.
In DTV production lines, devices may be rejected due to
poor signal conditions, which often happens when the employed transmission infrastructure (e.g., air or cable) is somehow compromised. Regarding that, one may argue that such
consideration is overestimated; however, given that common
Rogério Caetano, Eddie B. de Lima Filho and Carmina Porto. FPF Tech,
Av Governador Danilo de Matos Aerosa, E-mails: rcaetano@fpf.br. Part of
the results presented in this paper were sponsered by FPF Tech under the
terms of Brazilian Federal Law No. 8.387/91 (SUFRAMA)

production lines are hostile environments, due to temperature,
machine operation, and interference from other devices, such a
verification becomes a necessary procedure, in order to ensure
a suitable operation.
However, despite video signals interference problems observed in all companies that manufacture decoders, televisions,
receivers and set-top boxes may have an impact on company
productivity there is a lack of research around this phenomena.
Companies do not normally have indicators that points out the
impact of such interference on their productivity, and these
problems are often confused with other efficiency problems.
The discussion presented in the last paragraphs is the
inspiration for this article, which proposes a simple signal
verification methodology. In summary, the transmitted DTV
signal is monitored and goes through a classification procedure, according to standardized parameters and previously
collected data. Then, if a product is rejected during poor
signal condition, an automatic evaluation system reports that
and triggers a retest. In this way, the obtained result may be
confirmed or not, but now with acceptable signal quality.
II. DTV S IGNAL R ECEPTION PARAMETERS
During the presentation of DTV signals, the most direct
indication of transmission or reception problems is the presence of artifacts, which appear in the decoded video [1]. Such
elements instantly reveal difficulties regarding the reception of
transport stream packets [2], [3] with no error indication, due
to the performance of error-correcting codes [1], [2]. Current
DTV standards, such as the digital video broadcasting (DVB)
[4], the integrated services digital broadcasting (ISDB) [5],
and the advanced television systems committee [6] normally
employ a concatenated error-correction strategy, which relies
on two different encoders: an inner encoder, which is often
based on convolutional codes, and an outer one, which normally relies on BCH codes (e.g., Reed-Solomon).
That approach is able to provide quasi-error-free (QEF)
reception after the Reed-Solomon decoder, when the bit error
ratio (BER) after the convolutional one (viterbi algorithm) is
below 2 × 10−4 (two errors in 10, 000 bits) [4]. In addition,
the error visibility threshold is considered to be 3 × 106 after
the Reed-Solomon decoder [7]. It is worth noticing that such
a performance is directly related to the signal input level
(sensitivity) and C/N values.
Based on what was explained, it is possible to infer about
signal conditions by directly measuring BER values, after the
inner and outer decoders, or radio frequency (RF) parameters,
at system input (tuner). BER measurement could be done
through the device itself, but that has the potential to mask
other problems, such as circuit nonlinearities and bad RF
coupling.
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A reference system could also perform that task, but, if
not carefully chosen, it could also suffer from other issues.
As a consequence, the measurement of RF input parameters,
through certified equipment, presents itself as an interesting
choice and is suitable for use in production line environments,
as long as correctly configured.
III. M ETHODOLOGY
Considering what was discussed in sections I and II, when
functional tuning tests are performed, a complementary signal
evaluation is necessary in order to indicate if the verification
processes must be rerun. Indeed, that happens when poor
signal conditions are detected, which may easily occur in
manufacturing environments.
The methodology presented in this work consists of continuously monitoring the signals used in the set-top-boxes test
process and evaluate its quality. This evaluation is based on
test signal classification regarding the measurement of two RF
parameters: level and C/N. Such attributes are obtained and
used as input to a classifier that indicates the signal quality
in order to warn about a possible verification error due to
signal failure. The proposed algorithm can be described by
four simple steps (Figure 1):
• System initialization and calibration;
• Acquisition of level and C/N parameters;
• Signal Calssification;
• Indication of signal status.

modulation and 3/4 code rate, QEF reception can be obtained
if a minimum C/N of 19 dB is provided at system input [8].
Nonetheless, that is an approximation and different receivers
may require C/N figures as high as 19:5 dB [11]. Regarding
DVB systems, the same configurations would require a minimum simulated C/N of 18:2 dB (see table A.1 of ETSI EN
300 744), for Gaussian channels [4]. Finally, such results are
also affected by the current environment. All the parameters
configurated in this projected were defined respecting both the
brazilians laws and standards and the company needs.
The proposed methodology has the potential to be easily
integrated into any tuning verification procedure, in order
to provide signal quality indications. Besides, given that all
steps can be performed automatically, there is no need for
additional human interaction, which may result in budget
saving. Actually, consequences of test automation are not
restricted to execution speed and reliability, but also include
the reduction of human operators.
IV. T ESTS IN A R EAL P RODUCTION L INE
The industrial pole of Manaus, in Brazil, has many industries specialized in producing DTV equipment and, among
them, Technicolor Brazil was selected for integrating the
proposed methodology, into the verification procedure of one
of its STB production lines.
That company estimated that fails related to poor signal
condition represent a loss of at least 1% and, in Table I, one
can see statistics regarding annual rejection ratios for three of
its products.
TABLE I
FAILURE RATES DETECTED IN TEST LINES RELATED TO THE
TRANSMITTED SIGNAL IN THE MOST- PRODUCED MODELS

Fig. 1.

Model
Product A
Product B
Product C

Proposed method

During the development of this work, video signals samples
were acquired in order to create a robust database. We sought
to catalog pure signal samples (without interference), and
samples with different types of interference, both at the target
frequency to meet the company’s needs. A great amount of
tests was performed, in order to raise curves regarding signal
level and C/N.
The obtained parameters, along with standardized values,
for all handled transmission standards and configuration sets,
were then used for classifying signal quality. Before performing an analysis, it is only necessary do indicate the current
setup, i.e., which standard and configuration is being used
(e.g., DVB-T, ISDB-T, 64-QAM, etc.).
It is worth noticing that such a classification must be done
according to standardized figures and previously measured
data, as implicit in the third step. Regarding that matter,
one may notice that some standards already suggest such
values, according to the chosen configuration parameters. For
instance, when measuring the sensitivity of a receiver compliant with the Brazilian digital television system (SBTVD),
which uses the terrestrial ISDB as air interface, for a 64-QAM

Anual Production (units)
1365953
1105919
893984

Rejection Ratio (%)
1,19
5,25
1,51

The chosen production line was used for assembling
SBTVD set-top boxes [8]. During the project implementation,
the poor signal condition problem was identified and handled,
as described in section III. Figure 2 shows the employed
system setup.

Fig. 2.

System setup for real tests

In the mentioned production line, devices are manually
tested by human operators, who tune a specific channel and
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formerly decide if the audio and video content is correct. With
the introduction of the proposed methodology, this decision is
up to the classifier.
To enable the implementation of this methodology in the
factory, we have created a friendly interface where the test
responsable can easily set up the parameters related to the
monitored signal just by indicating which device is being
tested and which standard configuration must be used.
With the aim to continuously analyse the video signal, a
supervisory system composed of a web application that allows
managing and controlling the results of real-time video signal
tests of several verification WS in the production line has been
developed.
The test stations were arranged in a tree configuration in
which the root represents the place from which the signals
are distributed, and the branches are located in the production
line, totaling 7 monitoring points. In this way, the maintenance
team can take quick action when the region affected by the
interference is identified.
When devices arrive at the verification WS, the mentioned
tuning test is performed and the monitoring module then
decides if the input signal can be decoded. Based on the
responses from the production line’s verification procedure and
the monitoring module, a classifier then judges if the tuning
verification must be rerun or was correctly performed.
In addition, if the signal status remains unsuitable for a long
time (many adjacent devices are reject), a warning signal is
issued, indicating that the external test signal must be checked.
In summary, a signal condition evaluation is integrated into the
tuning verification and indicates if a test must be repeated, but
now under suitable signal condition.
It is worth noticing that the proposed methodology was
implemented through a spectrum analyzer PXIe-1073, produced by National Instruments, which was used as acquisition
front-end. The acquired RF parameters were then read with a
monitoring system developed in Labview, which also includes
the classification algorithm.
V. R ESULTS
Among the results achieved during the implementation of
this project, we highlight: automation of the detection of
physical interference in the video signal used in the tests of the
Technicolor decoders, continuous monitoring of video signals
allowing a fast identification of the regions (test stations) that
are being affected by interferences and therefore a reduction
in the search time of the points of origin of the interferences.
With the mentioned system up and running, the rejection
ratio was measured and, consequently, it was verified that
less than 40% of the non-conforming devices, due to signal
decoding problems, actually presented a problem (hardware or
software). Table 2 shows a comparison between the percentage
of failure rates due to inappropriate test signals estimated by
the company before and after the use of the system.
In order to evaluate the performance of the presented
solution, a statistical analysis (test t) of the products weekly
rejection rate averages of the products was performed, leading
to a p < 0,05 which indicates that our solution really has an

influence in the device verification process. As a consequence,
a considerable financial saving was noticed by the company,
which made the mentioned production line more efficient and
cost effective.
TABLE II
C OMPARISON OF FAILURE RATES DETECTED

IN TEST LINES RELATED TO

THE TRANSMITTED SIGNAL IN THE MOST- PRODUCED MODELS BEFORE
AND AFTER THE USE OF THE SYSTEM

Model
Product A
Product B
Product C

Annual Rejection
Before
After
1,19%
0,47%
5,25%
2,09%
1,51%
0,6%

VI. C ONCLUSIONS
The main innovative feature of this project is a test of an
in-vivo controlled scientific experiment to investigate, develop
and evaluate an innovative solution for automatic detection of
physical interference arising from connection problems such
as: partially or totally broken cables, deffective connectors
and amplifiers installed at different points in the cables that
may interfere the video testing of Technicolor products leading
them to classify conforming products as non-compliant.
The proposed methodology provides an additional check
during set-top boxes tunings tests in order to verify if the
signal used for the tests meets the standars, thus, avoiding
false negative results during product quality evaluation. Tests,
in a real manufacturing environment, showed that this scheme
is effective, when verifying signal conditions during signal
decoding tests, and revealed that less than 40% of the obtained
rejections were indeed due to nonconforming devices.
VII. F URTHER WORK
As future work, state-of-the-art classifiers will be employed,
in order to improve robustness and extendibility, through the
use of other signal parameters to compose the features vector.
The feasibility of creating learning rules that identify the origin
of the failure, which can assist the maintenance team to shorten
time taken to fix the problem, will be evaluated.
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Novos Códigos Convolucionais 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 são construı́das a partir de códigos algébrico-geométricos
(AG). Os códigos convolucionais construı́dos são novos no sentido
que seus parâmetros são diferentes dos parâmetros dos códigos
disponı́veis na literatura. Em particular, uma famı́lia de códigos
almost near MDS ou near MDS ou MDS é apresentada.
Palavras-Chave— Códigos Convolucionais, Códigos AlgébricoGeométricos, Construção de Códigos.

I. I NTRODUÇ ÃO
A classe de códigos convolucionais tem sido extensivamente investigada na literatura [6, 13, 14, 19, 21, 22]. Códigos
de máxima distância de separação (MDS), bem como códigos
convolucionais ótimos (no sentido que atingem o limitante de
Singleton generalizado [21]) também têm sido explorado [6,
13, 14, 19, 21, 22]. Rosenthal et al. introduziram o limitante de
Singleton generalizado [21] (veja também [22]) em 1999.
Além dos códigos convolucionais, a classe de códigos
algébrico-geométricos (AG), que foi introduzida por Goppa
[7] em 1981, possui uma grande diversidade de trabalhos
em que os investigam [9–11, 16, 17]. Esses códigos possuem
propriedades interessantes para diversas aplicações, além de
serem assintoticamente bons [3, 5, 15]. Entretanto, apenas
poucos deles [4, 18, 20] lidam com a construção de códigos
convolucionais a partir da utilização de códigos AG como sua
contrapartida fundamental.
Neste trabalho, são construı́das diversas famı́lias de códigos
convolucionais de memória unitária por meio da aplicação do
método criado por Piret [19], generalizado por Aly et al., em
2007 [1]. Mais especificadamente, este método utiliza códigos
de bloco a fim de obter uma matriz reduzida e básica para o
correspondente código convolucional. No caso deste trabalho,
os códigos AG são utilizados como códigos de bloco para a
construção dos códigos convolucionais de memória unitária.
Uma vantagem da técnica utilizada aqui está no fato de que
os novos códigos convolucionais são gerados algebricamente
e não por procura computacional. Assim, novas famı́lias de
códigos convolucionais são construı́das, e não apenas códigos
especı́ficos, em contraste com muitos trabalhos em que apenas buscas computacionais são implementadas ou mesmo a
construção de códigos especı́ficos.

O trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção II,
são revisados os conceitos básicos sobre códigos convolucionais. 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 derivados de códigos AG. Em particular, uma famı́lia
de códigos convolucionais almost near MDS ou near MDS ou
MDS é exibida (que são códigos que tem a distância mı́nima
distanciando-se do limitante de Singleton generalizado por
valores de 2, 1 ou 0 unidades). 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
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, será apresentada uma breve revisão de códigos
clássicos convolucionais. Para mais detalhes veja [1, 2, 8, 12,
13, 19].
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 [6, 8, 22]) se o overall constraint length, dado por
γ :=

k
X

γi ,

(2)

i=1

possui o menor valor possı́vel entre todas as matrizes geradoras básicas (neste contexto, o overall constraint length γ é
chamado de grau do correspondente código).
Definição 1: [2] Um código convolucional C com
n
parâmetros (n, k, γ; m, df )q é um submódulo de Fq [D]
gerado pela matriz reduzida e básica
k×n

G(D) := (gij ) ∈ Fq [D]

,

(3)

isto é,
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k

C := {u(D)G(D)|u(D) ∈ Fq [D] },

616

k
X

γi é o
i=1
max1≤i≤k {γi }

em que n é o comprimento, k é a dimensão, γ =
grau, com γi := max1≤j≤n {deg gij }, m :=

(4)
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é a memória e df := wt(C) = min{wt(v(D)) | v(D) ∈
C, v(D) 6= 0} é a distância livre do código.
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
X
u(D) =
ui D i ,
(6)
i

em que ui ∈ Fq e ui = 0 para i ≤ r, para algum r ∈ Z. O
peso de u(D) é definido como
X
wt(u(D)) =
wt(ui ).
(7)
Z

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 e básica é não-catastrófica, o código
convolucional construı́do neste trabalho terá matriz geradora
não-catastrófica.
O produto interno euclidiano de duas n-uplas
X
u(D) =
ui Di
(8)
i

e
v(D) =

X
j

uj Dj

(9)

inferior, de forma que a matriz H̃i tenha κ linhas no total, em
que κ é o número máximo de linhas entre todas as matrizes
Hi . A matriz G(D) gera um código convolucional com κ
linhas (observe que m é a memória do código convolucional
resultante de G(D)).
Teorema 1: [1, Teorema 3] Seja C ⊆ Fnq um código
linear com parâmetros [n, k, d]q e suponha também que H ∈
(n−k)×n
Fq
é uma matriz de verificação de paridade para C
particionada nas submatrizes H0 , H1 , . . . , Hm como na Eq. (1)
de tal forma que κ = rkH0 e rkHi ≤ κ, para 1 ≤ i ≤ m, em
que rk é o posto da matriz, e considere que a matriz polinomial
G(D) é dada como em Eq. (13). Então a matriz G(D) é
uma matriz geradora reduzida e básica. Adicionalmente, se
df denota a distância livre do código convolucional V gerado
por G(D) e d⊥ é a distância mı́nima de C ⊥ , então tem-se que
df ≥ d⊥ .
Por fim, Rosenthal et al. [22] apresentaram o limitante de
Singleton generalizado, em que o mesmo é dado por, para um
código convolucional (n, k, γ; m, df )q ,
df ≤ (n − k)[bγ/kc + 1] + γ + 1.
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 [24, 25].
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

n

em Fq [D] é definido por

PF := {P |P é um lugar de F/Fq }.

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.
A. Códigos Convolucionais Derivados de Códigos de Bloco
Seja [n, k, d]q um código linear com matriz de paridade H.
Agora subdivida H em m + 1 submatrizes disjuntas Hi tais
que



H=


H0
H1
..
.




,


(12)

Hm

(13)

em que as matrizes H̃i , para todo 1 ≤ i ≤ m, são derivadas das
respectivas matrizes Hi pela adição de linhas nulas na parte

(15)

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

(16)
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
L(G) := {x ∈ F/K{0}|(x) ≥ −G}.

(17)

Seja ΩF := {ω|ω é um diferencial de Weil F/K} o espaço
das diferenciais de F/F
q . Dado um diferencial não-nulo w,
P
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 A, define-se

em que cada Hi possui n colunas, obtendo a matriz polinomial
G(D) = H̃0 + H̃1 D + H̃2 D2 + . . . + H̃m Dm ,

(14)

ΩF (G) := {ω ∈ ΩF |ω = 0 or (ω) ≥ G},

(18)

e sua dimensão por i(G).
Teorema 2: (Teorema de Riemann-Roch)[24, 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
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IV. N OVOS C ÓDIGOS AG C ONVOLUCIONAIS
`(G) = degG + 1 − g + `(W − G),

(19)

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: [24, 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: [24, 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.

(20)

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 )
 x2 (P1 )

GL =  .
 ..
xk (P1 )

x1 (P2 )
x2 (P2 )
..
.

···
···
..
.

xk (P2 ) · · ·


x1 (Pn )
x2 (Pn )

..  .
. 

(21)

xk (Pn )

Definição 3: [24, 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

CΩ (D, G) := {(respP1 (ω), . . . , respPn (ω)|ω ∈ ΩF (G − D)},
(22)
em que respPi (ω) denota o resı́duo de ω em Pi .
Proposição 2: [24, 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
k 0 = n + g − 1 − deg(G)

(23)

e
d0 ≥ degG − (2g − 2).
(24)
A conexão entre os códigos CL (D, G) e CΩ (D, G) é
fornecido na proposição dada a seguir.
Proposição 3: [24, 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)),
em que CL (D, G)⊥ é o dual euclidiano de CL (D, G).

(25)

Nesta seção é apresentado um método geral para construção
de códigos convolucionais a partir de códigos AG. Mais precisamente, são construı́dos códigos convolucionais nos quais
a matriz geradora é derivada de um código AG dado por
CΩ (D, G). O primeiro resultado é dado 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).
Demonstração: Considere o código AG dado por
CΩ (D, G) e definido sobre F/Fq com matriz de verificação
de paridade


x1 (P1 ) x1 (P2 ) · · · x1 (Pn )
 x2 (P1 ) x2 (P2 ) · · · x2 (Pn )


(26)
HΩ =  .
..
..  ,
..
 ..
.
.
. 
xk (P1 ) xk (P2 ) · · · xk (Pn )
em que x1 , . . . , xk é uma base de L(G). Seja CL (D, G) o
dual (euclideano) do código CΩ (D, G). Neste caso HΩ é uma
matriz geradora de CL (D, G) e CL (D, G) é um código AG
com parâmetros [n, k = deg G + 1 − g, d ≥ n − deg G]q ,
em que n = deg D. Será construı́do um código convolucional
derivado de CΩ (D, G) da seguinte forma. Defina um código
convolucional com matriz geradora
e 1 D,
G(D) = H0 + H

(27)

em que H0 é a submatriz de HΩ consistindo das primeiras
e 1 é a matriz consistindo das últimas l linhas
k − l linhas e H
de HΩ adicionando-se, abaixo, linhas nulas, de forma que a
e 1 tenha k − l linhas no total. Por hipótese, segue que
matriz H
e1.
rk H0 ≥ rk H

(28)

Pelo Teorema 1, a matriz G(D) é uma matriz reduzida
e básica. O código convolucional gerado por G(D) é um
código de memória unitária com dimensão k − l, grau l e
distância livre df . Utilizando novamente o Teorema 1, seguese que df ≥ d. Assim, existe um código convolucional
com parâmetros (n, k − l, l; 1, df )q , em que df ≥ d, como
requerido.
Observação 1: É interessante notar que o Teorema 3 pode
ser facilmente generalizado para códigos convolucionais com
multi-memória. Entretanto, como códigos de memória unitária
atingem distâncias livres máximas possı́veis dentre os códigos
de mesma taxa, nos restringiremos apenas a esse caso (veja
[14]).
Corolário 1: Com as hipóteses do Teorema 3, tem-se que
existe um código convolucional com parâmetros (n, k −
1, 1; 1, df ≥ d)q .
Demonstração: É suficiente considerar l = 1 no Teorema 3.
Observação 2: Note que, aplicando-se o Corolário 1 e o
limitante de Singleton generalizado, segue-se que a distância
livre do código convolucional aqui construı́do é limitada por
df ≤ n−k+3 (em que n e k são os parâmetros de CL (D, G)).
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Além disso, df ≥ n−deg(G) = n−(k+g−1) = n−k+1−g,
donde a distância livre df é limitada por n − k + 1 − g ≤
df ≤ n − k + 3. Em particular, para o corpo de funções
F/Fq em que g = 0 os novos códigos convolucionais têm
distância livre limitada por n − k + 1 ≤ df ≤ n − k + 3. Nesse
caso, observe que esses códigos são almost near MDS ou near
MDS ou MDS. Em outras palavras, a distância livre dista de,
no máximo, duas unidades do máximo valor possı́vel. Assim,
as famı́lias de códigos derivados desses corpos de funções
possuem bons parâmetros.
Corolário 2: Seja F = Fq (z) um corpo de funções
racionais. Para β ∈ Fq , seja Pβ o zero de z − β e denote
por P∞ o pólo de z em Fq (x). Então existem códigos
convolucionais com parâmetros (q, r, 1; 1, df ≥ q − r)q , com
1 < r ≤ q − 1.
P Demonstração: Considere o código CL (D, G) com D =
β∈Fq Pβ e G = rP∞ , em que 1 < r ≤ q − 1. O código
CL (D, G) tem parâmetros n = q, k = r + 1 e d ≥ n − r.
⊥
Aplicando o Corolário 1 para CL (D, G) obtêm-se códigos
convolucionais com os parâmetros mencionados.
Teorema 4: Seja q = 2t , em que t ≥ 1 é um inteiro.
Então existe um (2q 2 , m − q/2, 1; 1, df ≥ 2q 2 − m)q código
convolucional, em que q − 2 < m < 2q 2 .
Demonstração: Este resultado segue do Teorema 3 e de
[9, 23].
V. E XEMPLOS DE C ÓDIGOS
Nesta seção, são apresentados os parâmetros dos novos
códigos convolucionais 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. Na
Tabela I, é mostrado uma famı́lia de códigos aproximadamente
almost near MDS (ou near MDS ou MDS) construı́dos com
o Corolário 2.
TABELA I
N OVOS C ÓDIGOS Almost Near MDS

OU

Near MDS

OU

MDS

Novos códigos obtidos do Corolário 2
(n, k, γ; m, df )
(8, 2, 1; 1, df ≥ 6)8
(8, 5, 1; 1, df ≥ 3)8
(37, 17, 1; 1, df ≥ 20)37
(37, 33, 1; 1, df ≥ 4)37
(71, 35, 1; 1, df ≥ 36)71
(71, 68, 1; 1, df ≥ 3)71
(128, 64, 1; 1, df ≥ 64)128
(128, 125, 1; 1, df ≥ 3)128
(256, 128, 1; 1, df ≥ 128)256
(256, 253, 1; 1, df ≥ 3)256

Os códigos apresentados na Tabela II são obtidos pela
aplicação do Teorema 4. 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.

TABELA II
N OVOS C ÓDIGOS C ONVOLUCIONAIS
Novos Códigos
(32, 15, 1; 1, df ≥ 15)4
(32, 1, 1; 1, df ≥ 30)4
(128, 64, 1; 1, df ≥ 60)8
(128, 3, 1; 1, df ≥ 122)8
(512, 128, 1; 1, df ≥ 376)16
(512, 256, 1; 1, df ≥ 248)16
(2048, 1024, 1; 1, df ≥ 1008)32
(2048, 15, 1; 1, df ≥ 2017)32

VI. C ONCLUS ÃO
Neste trabalho foram construı́dos novos códigos convolucionais derivados de códigos algébrico-geométricos. Estes
novos códigos têm bons parâmetros. Mais precisamente, uma
famı́lia de códigos almost near MDS ou near MDS ou MDS.
Além disso, foi apresentada outra famı́lia de novos códigos
convolucionais que não possuem parâmetros similares aos
códigos disponı́veis na literatura.
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Classes de Códigos Coloridos em Superfı́cies com
Gênero g ≥ 2
Clarice Dias de Albuquerque e Reginaldo Palazzo Junior

Resumo— Neste artigo apresentamos as construções de três
classes de códigos coloridos em superfı́cies compactas com
gênero g ≥ 2. Tais classes derivam das tesselações hiperbólicas
{8, 3}, {10, 3} e {12, 3} e possuem taxas de codificação assintoticamente iguais a 14 , 52 e 12 , respectivamente. Além disso, a
distância mı́nima dos códigos cresce com o gênero da superfı́cie.
Palavras-Chave— Códigos Coloridos, Códigos de Superfı́cie,
Tesselações Hiperbólicas, Códigos Quânticos.
Abstract— In this paper we present the construction of three
classes of color codes in compact surface with genus g ≥
2. Such classes are derived from the hyperbolic tessellations
{8, 3}, {10, 3} and {12, 3} and have coding rates asymptotically
1 2
, and 21 , respectively. In addition, the minimum distance of
4 5
the codes grows with the surface genus.
Keywords— Color Code, Surface Code, Hyperbolic Tessellations, Quantum Code.

I. I NTRODUÇ ÃO
É conhecido que a decoerência em um canal é um grande
desafio para se realizar computação quântica e que os códigos
quânticos corretores de erros (QECC) são um caminho para
a superação dessa dificuldade. Dentre esses códigos, uma
classe promissora é a dos códigos quânticos topológicos, que
fazem uso de propriedades topológicas do sistema fı́sico para
desenvolver computação quântica tolerante à falhas.
Os códigos quânticos topológicos foram introduzidos por
Kitaev [1] e são baseados em homologia-cohomologia. Sua
construção se dá sobre o reticulado quadrado do toro, associando qubits às arestas, e operadores estabilizadores aos
vértices e faces do reticulado. Assim, os códigos tóricos, como
ficaram conhecidos, codificam k = 2 qubits em n qubits, onde
n é o número de arestas do reticulado. A distância mı́nima
do código é dada pelo menor ciclo homologicamente nãotrivial do reticulado ou do reticulado dual, o que consiste no
número de arestas contidas em um de seus eixos verticais
ou horizontais. Uma generalização dessa construção para superfı́cies compactas com gênero g ≥ 2 foi apresentada em [2].
Nesta generalização os códigos são descritos em tesselações
hiperbólicas regulares de polı́gonos que geram as superfı́cies
de gênero g ≥ 2, ou g-toros.
A principal caracterı́stica dos códigos topológicos é o contraste entre o caráter local dos geradores do estabilizador
e o global dos erros não detectáveis, [3]. Isso implica na
simplicidade dos geradores estabilizadores e na distância do
Clarice Dias de Albuquerque ¸ CCT, Universidade Federal do Cariri,
Juazeiro do Norte-CE, Brasil, E-mail: clarice.albuquerque@ufca.edu.br. Reginaldo Palazzo Junior, FEEC, Universidade Estadual de Campinas, CampinasSP, Brasil, E-mail:palazzo@dt.fee.unicamp.br.

código que cresce com o tamanho geométrico destes. Ou seja,
a distância pode ser arbitrariamente grande mesmo que os
geradores atuem sobre um número limitado de qubits.
Uma outra proposta de códigos estabilizadores topológicos
é a dos códigos coloridos (color codes) introduzidos em [4].
Tais códigos possuem propriedades mais interessantes do que
os códigos topológicos tradicionais. A maior vantagem dos
códigos coloridos é que permitem a implementação transversal
do grupo de Clifford cujos operadores são fundamentais em
informação quântica, podem ser usados em protocolos de
destilação e teleportação. Os códigos coloridos não são baseados em homologia-cohomologia, apesar de se fundamentar em
certa homologia de triângulos, e também em uma propriedade
geométrtica chamada cor para efeito de visualização. Nos
códigos coloridos, os qubits estão localizados nos vértices de
uma tesselação trivalente cujas faces devem ser 3-colorida, e
os geradores do grupo estabilizador estão associados às faces
da tesselação [4].
Considerando a importância dos códigos coloridos, e o fato
dos códigos em superfı́cies de gênero g ≥ 2 possibilitarem
mais opções de tesselações e melhores parâmetros, além
da conjectura de que tais códigos podem apresetar melhor
probabilidade de erro ([5] e [6]), neste artigo apresentamos
três classes de códigos coloridos em superfı́cies compactas
com gênero g ≥ 2 seguindo o princı́pio da generalização
dos códigos tóricos proposta em [2], ou seja, considerando
tesselações regulares adequadas do plano hiperbólico e a
geometria inerente a este.
II. C ÓDIGOS C OLORIDOS
Os códigos coloridos são construı́dos em um reticulado
bidimensional mergulhado em um toro de gênero arbitrário
tal que: (i) o grafo seja trivalente, isto é, devem incidir três
arestas em cada vértice, e (ii) deve ser 3-colorido, ou seja,
possı́vel colorir suas faces com três cores de tal modo que
faces adjacentes não tenham a mesma cor. Por exemplo, são
tomadas as cores vermelho, verde e azul. Pode-se anexar uma
cor à aresta do reticulado de acordo com a face a ela conectada,
de modo que uma aresta que conecta duas faces vermelhas é
vermelha, e assim por diante, veja a Figura 1 da referência
[7].
Os qubits estão associados aos vértices do reticulado e os
geradores do grupo estabilizador estão associados às faces,
para cada face f existem dois operadores BfX e BfZ . Seja I
um conjunto de ı́ndices para os qubits no bordo de f , então:
O
Bfσ =
σi ,
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onde σ = X, Z, [7].
Os códigos coloridos codificam o dobro de qubits dos
códigos quânticos topológicos tradicionais, [4]. De fato,
dado um reticulado de uma superfı́cie, um código quântico
topológico codifica k = 2 − χ qubits, onde χ é a caracterı́stica
de Euler χ = V − E + F , com V, E e F sendo, respectivamente, o número de vértices, arestas e faces do reticulado em
questão, ou ainda χ = 2−2g, onde g é o gênero da superfı́cie,
assim k = 2−(2−2g) = 2g. Enquanto em um código colorido
k = 4 − 2χ, logo k = 2(2 − χ) = 4g. Isso acontece porque
nos códigos quânticos topológicos existem F − 1 operadores
face e V − 1 operadores vértice independentes, ou seja, dois
geradores são descartáveis [1], e como k = n − s, onde n é o
comprimento do código n = E e s é o número de geradores,
s = F + V − 2, tem-se k = E − F − V + 2 = 2 − χ. Já
nos códigos coloridos, quatro geradores são descartáveis, [4].
Note que o número de qubits codificados depende apenas da
superfı́cie e não do reticulado.
A distância de um código colorido C é calculada a partir
do menor comprimento entre aqueles operadores em Z que
agem não-trivialmente em C, [4]. Assim, a distância é o
comprimento mı́nimo entre caminhos com homologia nãotrivial.
Assim como nos códigos quânticos topológicos originais,
cada gerador age em um número limitado de qubits e cada
qubit aparece em um número limitado de geradores, segue que
os códigos coloridos são locais. Ou seja, independentemente
do tamanho do código, as medidas necessárias para correção
apresentam sempre a mesma dificuldade porque envolvem o
mesmo número de qubits. Por outro lado, não há limite para a
distância uma vez que ela cresce com o tamanho geométrico
do código, devido ao fato dos operadores não-detectáveis ter
um suporte topologicamente não-trivial, ou seja, dependem de
caminhos com homologia não-trivial que, por sua vez, estão
sobre geodésicas que ligam lados opostos do modelo planar
da superfı́cie.
Nos códigos de superfı́cies tradicionais a realização
geométrica dos operadores de Pauli codificados tomam a
forma de cordas fechadas sobre a superfı́cie, enquanto nos
códigos de cor podem ser definidos três tipos de cordas, uma
para cada cor (vermelha, verde e azul), de modo que essas três
cordas de cores diferentes podem confluir, [8].
Nos códigos de Kitaev a homologia é dada pelas curvas
na superfı́cie, a partir de um par de operadores bordo ∂,

que transformam as faces em suas arestas e as arestas em
R extremos.RNo caso dos códigos coloridos, os operadores
seus
G
bordo relevantes
são melhor visualizados no reticulado dual,
composto
inteiramente
por faces triangulares, ∂ transforma os
B
B
vértices R
em seus triângulos adjacentes e os triângulos em seus
vértices.
G Assim,
Gos grupos de homologia de triângulos contém
duas cópias do grupo de homologia para as curvas em uma
B
superfı́cie, daı́ a razão dos códigos coloridos codificarem o
R de qubits,
R [8]. Contudo, apesar dos códigos coloridos
dobro
G
codificarem mais qubits, eles precisam de menos qubits para
fazê-lo.
A grande vantagem dos códigos coloridos é que eles permitem a implementação transversal de portas lógicas unitárias
Hadamard H e π4 além das portas X, Z e CN OT que
os códigos de superfı́cie tradicionais permitem. Essas portas
geram o grupo de Clifford, composto pelos operadores que
deixam invariante sob conjugação o grupo de Pauli. Tal
grupo é suficiente para realizar protocolos de teleportação e
destilação, e portanto, realizar computação universal, [8].
III. N OVAS C LASSES DE C ÓDIGOS C OLORIDOS EM
S UPERF ÍCIES C OMPACTAS COM g ≥ 2
Para a construção dos códigos coloridos em superfı́cies com
gênero g ≥ 2, é necessário um polı́gono (hiperbólico) que
corresponda ao modelo planar da supérficie e as tesselações
desse polı́gono, assim como no caso do toro (g = 1) cujo modelo planar é dado por um retângulo e pode ter as tesselações
quadrada, hexagonal e triangular. Como a obtenção do modelo
planar e suas tesselações já foi apresentada com detalhes em
[2] para a generalização dos códigos quânticos topológicos,
aqui será feito um breve resumo dos pontos fundamentais para
seu entendimento. Deve-se lembrar que em superfı́cies com
gênero g ≥ 2, a geometria a ser considerada é a geometria
hiperbólica, portanto recomendam-se as referências [2], [9],
[10], [11], [12] para maior compreensão desta seção.
Dada uma superfı́cie compacta M com gênero g ≥ 2, o
modelo planar da mesma é dado por um polı́gono hiperbólico
regular P 0 com p0 arestas, chamado p0 -gon, que satisfaz as
condições de lado e ângulo para emparelhamento dos lados do
polı́gono. Tais condições garantem que cada lado do polı́gono
é emparelhado com um único outro lado do mesmo, e que a
cada conjunto de vértices identificados pelo emparelhamento
dos lados, a soma dos ângulos desses vértices é igual a 2π,
[12].
Para gerar superfı́cies compactas de gênero g ≥ 2, pode-se
usar P 0 como um 4g-gon, ou seja, polı́gonos de 4g lados com
ângulos internos medindo 2π
4g , com emparelhamento de lados
opostos, [2].
De posse do modelo planar da superfı́cie, procura-se agora,
pelas tesselações hiperbólicas do mesmo.
Uma tesselação regular do plano hiperbólico, é uma cobertura de todo o plano por polı́gonos regulares, todos com o
mesmo número de lados, sem superposições de tais polı́gonos,
encontrando-se somente ao longo de arestas completas ou
em vértices. Denota-se por {p, q} a tesselação regular com
q polı́gonos de p lados encontrando-se em cada vértice. A
tesselação dual é dada por {q, p}.
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Para que exista a tesselação hiperbólica, deve-se satisfazer
a desigualdade (p − 2)(q − 2) > 4, devido ao fato da soma
dos ângulos internos de um triângulo hiperbólico ser menor
que π.
Assim, as possı́veis tesselações hiperbólicas {p, q} do 4ggon são definidas por meio da equação (1)
µ(P 0 ) = nf µ(P ),

(1)

0

onde µ(P ) é a área do 4g-gon, µ(P ) é a área do polı́gono
da tesselação {p, q} e nf (o número de faces da tesselação) é
um inteiro positivo, [2].
Lembrando que µ(P 0 ) = 4π(g − 1), e que pelo Teorema de
Gauss-Bonnet, a área de um triângulo hiperbólico é π menos
a soma dos seus ângulos internos, obtém-se a equação (2)
nf =

4q(g − 1)
,
pq − 2p − 2q

(2)

{10, 3}, obtemos a classe de códigos coloridos com parâmetros
[[10(g−1), 4g, d]] e para a tesselação {12, 3}, obtemos a classe
de códigos coloridos com parâmetros [[8(g − 1), 4g, d]].
Calculando a taxa de codificação nk para essas classes temos,
assintoticamente 14 para os códigos derivados da tesselação
{8, 3}, 52 para os códigos derivados da tesselação {10, 3} e 12
para os códigos derivados da tesselação {12, 3}. Tais classes
existem para todo gênero g ≥ 2.
A taxa topológica de correção de erros dn2 é melhor para
o caso dos códigos coloridos em comparação com os códigos
topológicos tradicionais, uma vez que a distância de ambos os
códigos é a mesma e o comprimento do código é menor para
o caso dos códigos coloridos.
As tabelas I, II e III mostram exemplos de códigos derivados
das tesselações {8, 3}, {10, 3} e {12, 3}, respectivamente, em
superfı́cies de gênero g = 2, 3, 4, 5.
TABELA I

[2].

C LASSE DE C ÓDIGOS COLORIDOS DERIVADOS DA TESSELAÇ ÃO {8, 3}.
{p, q}
{8, 3}
{3, 8}
{8, 3}
{3, 8}
{8, 3}
{3, 8}
{8, 3}
{3, 8}

A. Construção das Novas Classes de Códigos Coloridos
Neste artigo, iremos trabalhar com as tesselações
{8, 3}, {10, 3} e {12, 3} do 4g-gon que satisfazem as
condições para definição de códigos coloridos, ou seja, tais
tesselações são trivalentes (q = 3) e 3-colorida. Além disso,
pode-se verificar que essas tesselações existem para todo
gênero g ≥ 2. De fato, substituindo os valores de p e q = 3
em (2), temos nf = 6(g − 1) para a tesselação {8, 3},
nf = 3(g − 1) para a tesselação {10, 3} e nf = 2(g − 1)
para a tesselação {12, 3}.
Como foi visto na Seção II, o comprimento de um código
colorido é dado por n = V , onde V é o número de vértices
da tesselação, o número de qubits codificados é k = 4g e
a distância é o comprimento mı́nimo entre caminhos com
homologia não-trivial, isto é, a distância será o mı́nimo entre
o número de arestas do menor ciclo homologicamente nãotrivial da tesselação e da tesselação dual. Tais ciclos são dados
pelas geodésicas de menor comprimento que ligam os lados
identificados de P 0 , assim, em termos de arestas, o menor
ciclo homologicamente não-trivial é o caminho sobre as arestas
que mais se aproxima das geodésicas de menor comprimento.
Esse conceito de distância coincide com a distância dos código
quânticos topológicos dada em [2].
Como n = V = nf pq , temos n = nf p3 , k = 4g, e a distância
mı́nima d é dada pela equação (3), [2]
dT QC = d

dh
e,
l(p, q)

nf
6
16
12
32
18
48
24
64

d
4,2049
2
5,4788
2,6059
6,3215
3,0067
6,9585
3,3097

[[n, k, d]]
[[16, 8, 2]]
[[16, 8, 2]]
[[32, 12, 3]]
[[32, 12, 3]]
[[48, 16, 4]]
[[48, 16, 4]]
[[64, 20, 4]]
[[64, 20, 4]]

TABELA II
C LASSE DE C ÓDIGOS COLORIDOS DERIVADOS DA TESSELAÇ ÃO {10, 3}.
{p, q}
{10, 3}
{3, 10}
{10, 3}
{3, 10}
{10, 3}
{3, 10}
{10, 3}
{3, 10}

g
2
2
3
3
4
4
5
5

nf
3
10
6
20
9
30
12
40

d
3,4773
1,4403
4,5307
1,8767
5,2276
2,1653
5,7543
32,3835

[[n, k, d]]
[[10, 8, 2]]
[[10, 8, 2]]
[[20, 12, 2]]
[[20, 12, 2]]
[[30, 16, 3]]
[[30, 16, 3]]
[[40, 20, 3]]
[[40, 20, 3]]

TABELA III
C LASSE DE C ÓDIGOS COLORIDOS DERIVADOS DA TESSELAÇ ÃO {12, 3}.
{p, q}
{12, 3}
{3, 12}
{12, 3}
{3, 12}
{12, 3}
{3, 12}
{12, 3}
{3, 12}

(3)

onde

cos(π/4g)
dh = 2 arccosh
,
sin(π/4g)

g
2
2
3
3
4
4
5
5



(4)

g
2
2
3
3
4
4
5
5

nf
2
8
4
16
6
24
8
32

d
3,2125
1,1973
4,1857
1,56
4,8295
1,8
5,3162
1,9813

[[n, k, d]]
[[8, 8, 2]]
[[8, 8, 2]]
[[16, 12, 2]]
[[16, 12, 2]]
[[24, 16, 2]]
[[24, 16, 2]]
[[32, 20, 2]]
[[32, 20, 2]]

e

l(p, q) = arccosh


cos2 (π/q) + cos(2π/p)
.
sin2 (π/q)

(5)

Assim, para a tesselação {8, 3}, obtemos a classe de códigos
coloridos com parâmetros [[16(g −1), 4g, d]], para a tesselação

IV. C ONCLUS ÕES
Dada a importância dos códigos coloridos propostos em
[4], e as vantagens das superfı́cies com gênero g ≥ 2, neste
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trabalho é proposto a construção de algumas classes de códigos
coloridos em tais superfı́cies. Apesar de ser mencionado na
literatura a possibilidade dessa construção, não é explicitado
nenhuma dessas que mostre as tesselações regulares ou que
faça uso da geometria inerente a essas superfı́cies. Além disso,
as classes apresentadas neste artigo são uma motivação para
o trabalho futuro de generalização dos códigos coloridos em
superfı́cies com gênero g ≥ 2.
Analisando os códigos coloridos sob o ponto de vista da geometria hiperbólica inerente às superfı́cies com gênero g ≥ 2,
como feito na generalização dos códigos tóricos, explicitamos
três classes de códigos coloridos. Tais códigos, derivados das
tesselações hiperbólicas {8, 3}, {10, 3} e {12, 3}, possuem
parâmetros [[16(g − 1), 4g, d]], [[10(g − 1), 4g, d]] e [[8(g −
1), 4g, d]] e taxas de codificação assintoticamente 41 , 52 e 21 ,
respectivamente. Essas tesselações existem para todo g ≥ 2
e a distância mı́nima dos códigos cresce com o gênero da
superfı́cie. Além disso, a taxa de correção de erros dn2 é muito
melhor para os códigos coloridos.
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Transfer Entropy Characterization of TBI Cases
Milena M. Arruda, Luciana R. Veloso and Francisco M. de Assis

Abstract— Traumatic brain injury (TBI) is an important
public health problem worldwide. This paper introduces transfer
entropy as a measure to identify any standard between
arterial blood pressure and electrocardiogram signal for patients
diagnosed with TBI. Therefore, we will review the basic
definitions of information theory and transfer entropy, which
interpretation is influenced not only by the Kullback-Leibler
divergence, but also by conditioned mutual information. For
transfer entropy measurement we used Kraskov-StögbauerGrassberger (KSG) technique. It is observed that directionality
in transfer entropy can provide clinical decision support for TBI
cases.
Keywords— Arterial blood pressure,
transfer entropy, traumatic brain injury.

electrocardiogram,

investigate the coupling of physiological variables in different
scientific fields [8], [9].
This paper is structured as follows. Section II organizes
notations, and section III reviews basic definitions of
information theory such as: Shannon entropy, KullbackLeibler divergence and mutual information in order to have
a better understanding of the definition of transfer entropy.
Section IV presents the methods for acquisition and processing
of the database, including how transfer entropy may be
estimated. Section V presents the results of transfer entropy
estimation to physiological data. Finally, section VI concludes
the paper.
II. N OTATION AND T ERMINOLOGY

I. I NTRODUCTION
Traumatic brain injury (TBI) is a non-degenerative, noncongenital assault to the brain from an external mechanical
force, possibly leading to permanent or temporary damage
of cognitive, physical and psychosocial functions, with an
associated reduced or altered state of consciousness [2].
Information on TBI cases in Brazil is available on
the database of the Information Technology Department
of the Unified Health System (DATASUS), maintained by
the Brazilian Ministry of Health and available on line at
http://datasus.saude.gov.br/. According to registers, between
January 2008 and December 2016, there were around 130,500
hospital admissions per year due to TBI, corresponding to
incidence of 65.2 admissions per 100,000 inhabitants per
year, considering Brazil’s current estimated population (191
million). Besides, the average cost of hospital expenses per
admission was nearly US$ 500 and the case fatality rate was
7.6%.
Clinical decision support on TBI cases is indispensable for
changing these numbers. Actually, the pressure reactivity index
has been addressed on diagnosis and prognosis and it’s defined
as the least square linear regression slope of intracranial
pressure (ICP) versus arterial blood pressure (ABP) [6]. The
relationship between ABP and heart rate was discussed by [7]
for changes in posture. Based on their results it is possible to
extend them to investigate the behavior of these signs for TBI
cases.
A model-free approach will be used to detect causality
between electrocardiogram (ECG) and ABP using the transfer
entropy’s concept. Transfer entropy is an asymmetric measure
which can determine linear or non-linear coupling of two
variables by quantifying the information transferred between
them [3]. Thus, it is possible to identify patterns and to
Milena M. Arruda, Luciana R. Veloso and Francisco M. de Assis¸ Federal
University of Campina Grande (UFCG), Campina Grande-PB, Brazil,
E-mails: milena.arruda@ee.ufcg.edu.br, luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br,
fmarcos@dee.ufcg.edu.br. This work was partially supported by CAPES.

To standardize our discussions, in this paper, we denote
random variables with uppercase letters, stochastic processes
with uppercase bold letters, their alphabets with calligraphic
letters (e.g., X denotes the alphabet of random variable X) and
their probability mass function with p(·). The nth output the
process is indicated by subscripts, e. g., Xn . The finite length
sequence with order (k) of a random variable is denoted by
(k)
superscripts, e. g., Xn = {Xn , · · · , Xn−k+1 }. Throughout
this paper, log refers to base 2, thus, information measured is
always in bits.
III. T RANSFER E NTROPY
Transfer entropy’s interpretation can be understood from
the basic definitions of information theory, therefore, we will
review some concepts starting with Shannon entropy [11]. For
a random discrete variable X, the Shannon entropy is defined
as
X
H(X) = −
p(x)logp(x),
(1)
x∈X

i. e., it is the average number of bits needed to optimally
encode X with marginal probability mass function p(x).
Related concepts involve the relative entropy or
Kullback–Leibler divergence [12] and mutual information
[13]. The Kullback-Leiber is a measure of the divergence
between two distributions and to quantify the excess number
of bits when distribution q(x) is used instead of p(x), defined
as
X
p(x)
.
(2)
D(p||q) =
p(x)log
q(x)
x∈X

Mutual information is a trustful measure of dependency
between random variables, which measures the uncertainty
of a random variable that is reduced when we know the
value of other random variable [14]. It can be interpreted as
Kullback-Leibler divergence between the joint distribution and
the product distribution besides, like in equation (4), or yet as
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(3)

xn

relationship of entropys, in equation (5) . Mutual information
is defined by:
I(X; Y ) =

X

p(x, y)log

XY

p(x, y)
,
p(x)p(y)

-

yn

(3)

= D(p(x, y)||p(x)p(y)),
= H(X) − H(X|Y ),

(4)
(5)

xn+1

Fig. 1.

Transfer entropy scheme when k = 3 and l = 1.

IV. M ETHODS
where H(X) is the entropy of X and H(X|Y ) is the
conditional entropy of Y relative to X.
These definitions can be extended to conditional
probabilities of a random variable given another. For
mutual information, the conditionality inserted in dependence
between random variables reduces its uncertainty when
the value of another random variable is given. Therefore,
conditional mutual information definition [13] is
I(X; Y |Z) = H(X|Z) − H(X|Y, Z).

(6)

The definition of transfer entropy is broad and allows
diverse interpretations. According to Schreiber [3] the most
straightforward way to construct a mutual information rate
considering the entropy rate for a single process and
generalizing to two processes (X and Y) is by measuring
the deviation from independence.
Considering a single process that can be approximated
by a stationary Markov with order (k), it is preferable to
measure the deviation from conditional probability of a single
process given their pass and conditional probability of two
processes that are not independent. From the generalized
Markov property




p Xn+1 |Xn(k) = p Xn+1 |Xn(k) Yn(l) ,
(7)
i. e., transfer entropy quantifies the information flow between
two processes when they are not independent and can be
approximated by a stationary Markov process. This concept
is illustrated in Figure 1.
Transfer entropy is defined by Schreiber [3] as equation (8)
TY→X

=
=
=

X
H
I





(l)

(k)

(k)

(l)

p(Xn+1 , Xn , Yn ) log
(k)

Xn+1 |Xn

(l)



−H

(k)

Xn+1 ; Yn |Xn




.

p(Xn+1 |Xn , Yn )
(k)
p(Xn+1 |Xn )
(k)

(l)

Xn+1 |Xn , Yn



,

, (8)
(9)

A. Physiologic Datasets
Both ECG and ABP signals for healthy individuals and for
patients with TBI were available in PhysioNet dataset [5] - free
web access to the research resources for complex physiologic
signals. PhysioBank databases are made available under the
ODC Public Domain Dedication and License v1.0.
A collection of functions for reading, writing, and
processing physiologic signals and time series in the formats
used by PhysioBank databases, among others, is available for
64-bit MATLAB, WFDB Toolbox [5], [15].
Two datasets were studied: physiologic response to changes
in posture (PRCP) and cerebral haemodynamic autoregulatory
information system database (CHARIS DB). In total, twentyone subjects compose the sample set of these bases (9 males,
8 females and 4 unidentified) with mean age of 38.9 ± 18.6.
Among them, ten were healthy volunteers and eleven were
diagnosed with traumatic brain injury.
The PRCP database contains ABP and ECG waveforms
for participants that had no sign of cardiovascular disease.
Each subject was instrumented with a standard clinical ECG
monitor and a non-invasive blood pressure monitoring device
(FINAPRES) [7]. After instrumentation, subjects rested on a
tilt table with foot support and subsequently underwent a series
of six changes in posture, but only the recording in the resting
supine position were analyzed by us. The sampling rate was
250 Hz.
The CHARIS database contains multi-channel recordings
of ECG, ABP, and ICP of patients diagnosed with TBI or
its injury associated like as: cerebrovascular accident (CVA),
intracerebral hemorrhage (ICH), subarachnoid hemorrhage
(SAH) and subdural hematoma (SDH). Those signals were
acquired from outputs of clinical monitors routinely employed,
via isolated and filtered (25 Hz cutoff) outputs from a General
Electric TRAM-rac 4A with a sampling rate of 50 Hz [6].

(10)

B. Estimation Technique

Considering an incorrect assumption about the transition
probabilities, this measure can be quantified by KullbackLeibler divergence in equation (9). On the other hand,
conditional mutual information is also able to quantify this
dependence like in equation (10). In this case it is considered
the uncertainty between two different process given the past
of system under study.
Since transfer entropy is a measure of dependence of
X on Y with directionality parameter, it is non-symmetric.
Thus, when the state of Y has no influence on the transition
probabilities on system X, information flow from Y to X is
zero.

While concepts of information theory are relatively
straightforward and mathematical formulations are objective,
in practice, their estimation can be a complex process.
Limitations as the finite number of samples and intrinsic
properties of time-series data, restrict the use of some
estimators that are subject to bias and variance.
For discrete variables, the approach for numerical estimation
is simple and can be made by counting the configurations for
each probability estimates. However, for continuous variables,
the estimation should be more careful. One of the possibilities
is to discretize or bin the data and use the discrete estimators,
but it is likely that accuracy will be committed.
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Fig. 2. Arterial blood pressure (ABP) - above - and Electrocardiogram (ECG)
- below - signals for healthy volunteers.

Fig. 3. Arterial blood pressure (ABP) - above - and Electrocardiogram (ECG)
- below - signals for patients diagnosed with traumatic brain injury (TBI).

The estimators for continuous variables used were:
Gaussian-distribution model, kernel estimation and KraskovStögbauer-Grassberger (KSG) technique. This study used KSG
technique because it was less sensitive to bias being more
attractive in our application.
Toolboxes for transfer entropy estimation have been recently
proposed, with special attention to the method of probability
transition estimation. We used the KSG technique [4],
implemented at v1.0 Java Information Dynamics Toolkit
(JIDT) [10], an open-source code implementation for empirical
estimation of information-theoretic measures from time-series
data.
KSG technique includes the use of Kozachenko-Leonenko
estimators of log-probabilities via nearest-neighbor counting;
bias correction; and a fixed number K of nearest-neighbors
in the full X-Y joint space, to reduce errors when handling a
small number of observations [10]. In general, this technique
smooths errors when estimating probability distribution
function using a dynamically altered resolution to adjust
the density of samples in the neighborhood of any given
observation.
The estimator used implements a naive algorithm which
refers to the first KSG algorithm. For estimation of I(X; Y |Z),
the algorithm measures similarity between samples using a
resolutions rz , rxz and ryz for each sample {x, y, z} available
as being maximum distance between sample and Kth nearest
neighbor. Then, the number of neighbors within these widths
are counted (nz , nxz and nyz ) and used to calculate:

V. R ESULTS AND D ISCUSSIONS

I(X; Y |Z) = ψ(K) + hψ(nz + 1)
−ψ(nxz + 1) − ψ(nyz + 1)i ,

(11)

where ψ(·) denotes the digamma function. For this study we
used K = 4.

A bi-variate time series of ABP and ECG signals for four
volunteer for each database is shown in Figure 2 and Figure
3. In that figures, the patients diagnosed with TBI have the
following variations of injures in brain:
•
•
•
•

charis01:
charis07:
charis12:
charis13:

SAH and SDH and TBI
SAH
SDH
ICH and SDH

It is noticeable that the ABP signs have more differences
between them, since cases of TBI occur when an external force
injures the brain, mainly affecting the patient’s arterial blood
pressure.
The analysis of information flow directionality using
transfer entropy for ABP and ECG signals, were performed
for each subject. In order to verify the variation of the flow of
information over time, we performed an average and standard
deviation on 10 runs for different samples of 30 seconds each.
These measurements are shown in Table I and Table II.
The results of the transfer entropy using this signal were
possible because there is a causal relationship between it.
This causality is also observed due to the non-zero values in
the measurements. Therefore, a standard change regarding the
intensity of the direction of the information flow that presents
the highest bit rate for both cases (healthy and TBI cases) is
identified.
Healthy subjects have a measurements of entropy transfer
between process, in direction from ABP to ECG, lower than
patients diagnosed with TBI. While in the opposite direction
(ECG to ABP) the information measurements is lower for TBI
cases (see Figure 4).
From these first results, we can introduce a new support
for clinical decision on TBI cases. In Figure 4, areas of
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TABLE I

TABLE II

C OMPARISON OF TRANSFER ENTROPY DIRECTIONALITY IN BITS FOR ABP

C OMPARISON OF TRANSFER ENTROPY DIRECTIONALITY IN BITS FOR ABP

AND

ECG

Volunteer
12726
12734
12744
12754
12755
12814
12815
12819
12821
13960
Mean±std

SIGNALS FOR HEALTHY VOLUNTEERS .

ABP→ECG
0.2063 ± 0.0303
0.1244 ± 0.0085
0.2849 ± 0.0086
0.1890 ± 0.0246
0.2686 ± 0.0284
0.1488 ± 0.0075
0.1645 ± 0.0069
0.3095 ± 0.0173
0.2748 ± 0.0052
0.1312 ± 0.0242
0.2102 ± 0.0161

AND

ECG→ABP
0.3435 ± 0.0139
0.1340 ± 0.0165
0.3718 ± 0.0093
0.2765 ± 0.0311
0.4015 ± 0.0335
0.2414 ± 0.0158
0.3121 ± 0.0362
0.3707 ± 0.0286
0.4431 ± 0.0073
0.3051 ± 0.0404
0.3200 ± 0.0233

ECG

SIGNALS FOR PATIENTS DIAGNOSED WITH

Volunteer
charis01
charis03
charis04
charis06
charis07
charis08
charis09
charis10
charis11
charis12
charis13
Mean±std

Healthy subjects

Transfer Entropy (bits)

intersection are perceptible, due to the standard deviation of
the samples analyzed for both cases of volunteers studied.
However, regardless of these intersections, it is possible to
identify from the higher level, in bits, for each directionality,
if the subject should be diagnosed with TBI.
VI. C ONCLUSIONS
Transfer entropy is an important method to detect the direct
exchange of information between two physiological signals.
However, the choice of the estimator that best fits the data
to be processed is very important. It’s essential for reducing
both the bias and the computational cost involved. The best
estimator is the one which can emphasize the properties of the
signals and thus guarantee a good measure. In this case, the
best estimator was the one based on KSG technique.
From the tests carried out with the open database,
PhysioNet, it can be observed that the presented information
measure can offer a valuable support for clinical decision in
TBI cases. Patients diagnosed with TBI have transfer entropy
greater in the direction of information flow ABP to ECG,
whereas for healthy individuals the reverse happens.
Therefore, the importance of working with diagnostics is
to explore methods that can simplify and automate medical
procedures.
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Códigos Polares e Puncionamento Baseado em
Polarização para Sistemas 5G
Robert M. Oliveira e Rodrigo C. de Lamare

Resumo— Neste artigo apresentamos uma proposta de puncionamento de Códigos Polares para atender o cenário 5G
Bitpipe. A técnica proposta apresenta um desempenho superior as
demais técnicas de puncionamento por considerar a polarização
de canal de forma explicita. A estratégia de puncionamento consiste em reduzir a matriz geradora de codificação relacionando
seu ı́ndice de linha e coluna puncionada com a polarização do
canal.
Palavras-Chave— Polarização de canal, Puncionamento, 5G,
Códigos Polares.
Abstract— In this article we present a proposal for puncturing
Polar Codes to meet the 5G Bitpipe scenario. The proposed
technique presents a puncture superior performance to the other
techniques because it considers channel polarization explicitly.
The puncture strategy consists in reducing the generating matrix
of coding relating its index of line and column with the index of
polarization.
Keywords— Channel Polarization, Puncturing, 5G, Polar
Codes.

I. I NTRODUÇ ÃO
O aumento exponencial da transmissão de dados nas redes
atuais [1] motiva o desenvolvimento de um novo padrão
de sistemas de comunicações sem fio: o de 5a geração.
Novos requisitos de taxas de transmissão, eficiência energética,
cobertura e latência na transmissão dos dados estão sendo
discutidas para o novo padrão [2]. As novas taxas propostas
são de 10Gbps em baixa mobilidade e 100Mbps para as
demais; com raio de cobertura de até 50Km para cenários
menos densos; com baixo retardo, entre 1ms a 10ms. E como
novidade temos todo um novo conjunto de especificações
para atender a demanda de comunicação máquina-máquina,
quando um grande número de dispositivos poderão trocar
pequenos pacotes de dados de forma persistente em uma
mesma célula de cobertura.
Entre as tecnologias-chaves mais esperadas para a
implementação do novo padrão 5G [3], o massive MIMO [4]
pode melhorar significativamente o desempenho em termos
de eficiência de espectro; aliado ao uso de rádios cognitivos
[5], trará dinamismo no uso de canais ociosos e um gerenciamento mais flexı́vel do espectro; ainda mais se somado ao
aproveitamento da faixa de frequência disponı́vel entre 30300Ghz, chamadas ondas milimétricas; permitindo ainda a
implementação do COMP ou Network MIMO [6][7], que
inclui o processamento digital de sinais em nuvem para mitigar
Robert M. Oliveira e Rodrigo C. de Lamare¸ CETUC - Centro de Estudos em Telecomunicações, PUC-RIO - Pontifı́cia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, E-mails: rbtmota@gmail.com e
delamare@cetuc.puc-rio.br.

os efeitos da interferência nas bordas de cobertura. Por fim,
a proposta de novas formas de onda, em destaque o GFDM
[8], que é um forte canditado devido sua grande flexibilidade
na configuração do quadro de dados, ou seja, personalizável
por aplicação.
A padronização 5G deverá atender a quatro principais
cenários de aplicação. O Bitpipe é dedicado a aplicações
com altas taxas de transmissão de dados para usuários com
baixa mobilidade, com palavra-código de 1920 bits. Este é
mais indicado para aplicações com múltiplos usuários, podendo decodificar a palavra-código de forma independente
de outros usuários. Este cenário é objeto de estudo neste
artigo. O WRAN que é dedicado a aplicações com altas taxas
de dados para usuários com diferentes graus de mobilidade
e também para ambientes rurais. O Internet tátil consiste
em transmissões com baixa latência na qual o tamanho da
palavra-código é de apenas 480 bits. E o último cenário,
da comunicação M2M e IoT, concentra-se nas transmissões
realizadas entre máquinas e dispositivos de Internet das coisas.
A Tabela 1 ilustra os requisitos mencionados para os diferentes
cenários do 5G, na qual Rb é a taxa de transmissão; N é
comprimento da palavra-código c; t é a latência e R é a taxa
de codificação.
TABELA I
R EQUISITOS - CHAVE PARA OS DIFERENTES CEN ÁRIOS

Rb
N
t
R

Bitpipe
Rb >10Gbps
1920
t<10ms
5/6

WRAN
Rb >10Mbps
1920
t<100ms
1/4

Int. Tátil
480
t<1ms
0,53

MCT IoT
1Kbps<Rb <10Mbps
480
1ms<t<100ms
0,53

O Bitpipe tem como requisito a taxa de codificação R =
5/6 com comprimento de palavra-código N = 1920 bits. Para
alcançar N deste cenário é necessário puncionar o Código
Polar, que é originalmente projetado para comprimento de
código N = 2n , com n ≥ 1.
Shin [10] propõe um técnica de puncionamento baseada em
método empı́rico e sub-ótimo, com uso da matriz geradora
GN permutada. Define dois processos: codeword-puncturing
e o information-refreezing. O método consiste em busca
exaustiva da combinação de colunas puncionadas até encontrar
uma matriz geradora com maior Exponent. Descreve ainda
um algoritmo para encontrar as linha da matriz geradora a
serem puncionadas. Zhang [9] apresenta uma técnica de busca
exaustiva para encontrar bons padrões de puncionamento. Tem
como critério uma relação entre o peso das colunas de GN
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e evolução de densidade de polarização por aproximação
gaussiana para definir os canais com bits congelados. Kim
[12] propõe várias melhorias na técnica de puncionamento
baseada na evolução de densidade para tornar a busca mais
eficiente, porem seus resultados não serão comparados devido
a diferença nos métodos de decodificação utilizados. Hof [11]
propõe como estratégia de puncionamento o cortes nos grafos
de codificação e decodificação, e sugere de forma empı́rica
que os cortes correspondentes ao puncionamento de GN sejam
coincidentes com a seguência de decodificação. Este artigo
apresenta uma técnica de puncionamento que faz uso tanto
da redução de matriz descrita em [10] e como da eficiência
de busca descrita em [12]; assim como a forma de restrigir
o espaço de busca exaustiva descrito em [9], porém usando a
polarização do canal como restrição do espaço de busca.
Este artigo está organizado de forma a termos na Seção II
o modelo de sistema; na Seção III os principais conceitos dos
Códigos Polares; na Seção IV uma descrição do puncionamento proposto; na Seção V as simulações obtidas e na Seção
VI a conclusão deste artigo.
II. M ODELO DE S ISTEMA
Na Fig.1 temos o diagrama de blocos que representa o
modelo de transmissão de dados que iremos adotar neste
artigo.

Fig. 1. Modelo de transmissão.

Neste sistema, m é a mensagem binária a ser transmitida,
m ∈ <1xk . É através da matriz geradora G que a mensagem
m é codificada, g erando a m ensagem c odificada c, ou seja,
c = m · G com c ∈ <1xN . A mensagem codificada c é então
transmitida por um canal com ruı́do branco aditivo e gaussiano
(AWGN), produzindo como resultado a mensagem ruidosa r,
ou seja, r = c + n, onde n é a parcela correspondente ao
ruı́do. Na etapa de decodificação, o algoritmo de decodificação
observa r com o objetivo de detectar m. Chamamos m̂ de
mensagem detectada, e se m̂ = m dizemos que a mensagem
foi plenamente recuperada.
III. C ÓDIGOS P OLARES
Os Códigos Polares, introduzidos por E. Arikan em
2009 [13], são baseados no fenômeno conhecido como
polarização de canal, onde um canal W é transformado em
dois tipos de canais sintetizados, mas com diferentes confiabilidades: o b om ( W +) e o r uim ( W −). A o aplicar
continuamente a polarização sobre os canais sintetizados,
grande parte dos canais resultantes tende a dois extremos: os
canais ruidosos e os canais quase-livres de ruı́dos. Portanto, a
estratégia é transmitir os bits de informação sobre os canais
sem ruı́do e fixar e m z ero o s b its s obre o s c anais ruidosos,
chamados bits congelados.
Seja W : X → Y um canal B-DMC (Binary Discrete
Memoryless Channel) com alfabeto de entrada X = {0, 1} e

alfabeto de saı́da Y arbitrário, com probabilidade de transição
dada por W (y|x), x ∈ X e y ∈ Y . W N é o canal formado
por N cópias de W , representado por W N : X N → Y N com
N
Q
probabilidade W N (y1N |xN
W (yi |xi ).
1 )=
i=1

Na notação utilizada, aji é um vetor (ai , . . . , aj ), aji,o é um
subvetor com ı́ndices ı́mpares e aji,e é um subvetor com ı́ndices
pares. O sı́mbolo ⊕ representa a operação soma mod-2. Já o
sı́mbolo ⊗ representa o produto mxn de Kronecker, definido
como:


A11 B

..
A⊗B=
.
Am1 B

···
..
.
···


A1n B

..

.
Amn B

(1)

A. Polarização de canal
No processo de polarização de canal, N canais são sintetizados com N cópias do canal W , através de duas etapas:
a primeira etapa consiste de uma combinação de canais e a
segunda etapa consiste na divisão destes canais. Chamamos
de polarização o fato da capacidade do canal I(W ) convergir
para 0 ou 1 quando N tende ao infinito.
Na primeira etapa, N cópias do canal W são combinadas
de maneira recursiva para produzir o vetor de canal
WN : X N → Y N . Este procedimento recursivo é inicializado
com W1 = W , uma cópia de W . Na próxima recursão são
combinados dois canais W1 , como mostrado na Fig.2, e
construı́do o canal W2 : X 2 → Y 2 com a probabilidade de
transição dada por:
W2 (y12 |u21 ) = W (y1 |u1 ⊕ u2 )W (y2 |u2 )

Fig. 2.

(2)

Canal W2

Procedendo sucessivamente de maneira recursiva, obtemos
canais de maior ordem. De forma geral, o canal WN :
X N → Y N é construı́do através da combinação de duas
cópias independentes do canal WN/2 .
Na etapa de divisão, os canais sintetizados são reagrupados
pelo grau de polarização. Para o canal WN , a probabilidade
de transição é definida como:
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2i
W2N
(y12N , u2i−1
|u2i ) =
1
1 (i) N 2i−2
W (y , u
⊕ u2i−2
1,e |u2i−1 ⊕ u2i )
2 N 1 1,o
(i) 2N
2i−2
· WN (yN
+1 , u1,e |u2i )

(3)
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e
2i−1 2N
W2N
(y1 , u2i−2
|u2i−1 ) =
1
X1
2i−2
(i) N
Wn (y1 , u1,o ⊕ u2i−2
1,e |u2i−1 ⊕ u2i )
2
u

em que Ac é o conjunto dos bits congelados e
(i)

(i)

i−1
LN (yN
1 , u1 ) =

(4)

2i

(i)

2i−2
2N
· WN (yN
+1 , u1,e |u2i )

B. Algoritmo de codificação
Os Códigos Polares possuem codificadores baseados em
simples mapeamentos lineares [14]. Para uma palavra código
de tamanho N a matriz FN é definida como FN = F⊗n , com
N = 2n , n ≥ 1 e Fh⊗n parai o enésimo produto de Kronecker
1 0
para a matriz F = 1 1 .
Dado o vetor de entrada m = uN
1 e o vetor de saı́da
N
c = xN
,
o
mapeamento
u
→
x
é
dado
por xN
1
1 = u1 · GN ,
⊗n
em que GN = B · F
é a matriz geradora, onde B uma
matriz de permutação que guarda a seguência de combinação
da construção do canal e F⊗n = F ⊗ F⊗(n−1) , como pode ser
exemplificado na construção de uma matriz F⊗3 :


F 0 0 0
 ⊗2

 F F 0 0 
F
0
⊗3

F
=
=
⊗2
⊗2
 F 0 F 0 
F
F
F F F F


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


 1 0 1 0 0 0 0 0 


 1 1 1 1 0 0 0 0 


=

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


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

i−1
WN (yN
1 , û1 |0)
(i)

i−1
WN (yN
1 , û1 |1)

(8)

é o valor estimado para cada ı́ndice, calculada de forma
recursiva na forma:
(
f (a, b)
para i ı́mpar (o)
(i) N
i−1
(9)
LN (y1 , u1 ) =
g(a, b, ûi−1 )
para i par (e)
em que
f (a, b) =

a·b+1
a+b

e g(a, b, s) = a1−2s · b

(10)

e
i/2

N/2

i/2

i−1
i−1
N
, ûi−1
1,o ⊕ û1,e ) e b = LN/2 (yN/2 , û1,e )
(11)
onde f (a, b) é aplicado nos ı́ndices ı́mpares, g(a, b, ûi−1 ) é
aplicado nos ı́ndices pares, a e b são resultados parciais, ou
seja, as estimativas das etapas anteriores também de acordo
como os ı́ndices pares e ı́mpares. Na Fig.3 temos o grafo do
(i)
i−1
algoritmo de decodificação, LN (yN
1 , u1 ), para N = 8, com
destaque para os nós pares e ı́mpares onde as Eq.10 e Eq.11
são aplicadas.

a = LN/2 (y1

Para o modelo de sistema, podemos escrever: vetor de
entrada m, vetor de saı́da c, e o mapeamento m → c é dado
por
c = m ~ GN ,
(5)
em que GN = B · F⊗n e F⊗n = F ⊗ F⊗(n−1) , m = [l f], em
que l representa os k bits de informação e f são os n − k bits
congelados. Na Eq.6 temos um exemplo da operação ~ para
um caso com uma mensagem de 2 bits:



G11 G12
c = m ~ GN = [m1 , m2 ] ~
G21 G22
(6)
= [(m1 · G11 ) ⊕ (m2 · G21 ), (m1 · G12 ) ⊕ (m2 · G22 )]
em que ‘·’ é a operação lógica AND e ‘⊕’ é a operação lógica
XOR.
C. Algoritmo de Decodificação
Na decodificação é utilizada a técnica por cancelamento
sucessivo [15], em que os valores m = uN
i são estimados
da forma:

c

ui se i ∈ A
(i)
i−1
û = 0 se i ∈
(7)
/ Ac e LN (yN
≥ 1
1 , û1 )


(i)
i−1
1 se i ∈
/ Ac e LN (yN
,
û
)
<
1
1
1

Fig. 3. Grafo do algoritmo de decodificação
(1)

Por exemplo, observe que o nó L2 é calculado com a
(1)
(2)
função f (a, b), sendo que a = L1 e b = L1 . Para o nó
(2)
L2 é aplicada a função g(a, b, ûi−1 ), sendo que ûi−1 é o
(1)
resultando anterior, ou seja, L2 .
IV. P UNCIONAMENTO DE C ÓDIGOS P OLARES
A. Notação
Seja GN uma matriz geradora de polarização de dimensão
N xN , não singular, com ı́ndice de linhas i = 1, . . . , N e
ı́ndice de colunas j = 1, . . . , N , com regra de formação GN =
B · F⊗n , N = 2n , n ≥ 1 e F⊗n , e o enésimo produto de
Kronecker. Podemos definir:
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•
•

•

GN = [rT1 , . . . , rTN ]T = [c1 , . . . , cN ], matriz representada
pelos vetores ri , ou ainda pelos vetores cj ;
Di = dH [ri , < ri−1 , . . . , rN >], a distância parcial de
GN , que corresponde à mı́nima distância de Hamming
entre o vetor ri e o conjunto dos demais vetores <
ri−1 , . . . , rN >, e DN = dH (rN , 0);
N
P
logn Di , é o Exponent de GN ;
E(GN ) = N1
i

•
•
•

•

wj = P (cj ), é o peso do vetor cj , definido como a soma
dos 1s, é a cardinalidade das colunas da matriz geradora;
p = [p1 , . . . , pN ], é o vetor de polarização, em que cada
elemento pi está associado ao vetor rTi ;
M = [m(p1 ), . . . , m(pN )], é o ı́ndice de polarização,
vetor posto do vetor de polarização, em que m(pi ) é o
operador posto;
B = [b1 , . . . , bN ]T é a ordem dos vetores rTi utilizados
na decodificação;

Após exaustivos testes com as diversas possibilidades de
combinações de puncionamento gerado pelo algoritmo proposto, constatamos que o melhor desempenho tende a ser
obtido com o uso do ı́ndices crescentes de polarização. Ao
compararmos os ı́ndices de polarização do canal puncionado
com a cardinalidade das colunas correspondentes da matriz
geradora, observamos que existe uma correspondencia entre os
ı́ndices de polarização dos canais puncionados com as colunas
de menor cardinalidade da matriz geradora.
C. Exemplo
Como exemplo, para puncionamento de G8 para G6 , pelo
ı́ndice da polarização, considerando M = [8, 5, 7, 6, 3, 4, 2, 1]
as linhas de G8 a serem eliminadas são as 7 e 8, e respectivamente as colunas 7 e 8, como pode ser visto abaixo:







G8 = 







B. Puncionamento Proposto
O puncionamento de uma matriz GN consiste em reduzir
sua ordem, ou seja, obter N 0 tal que N 0 < N , sendo necessário
um critério para eliminar da matriz geradora as linhas e
colunas simultaneamente, onde os ı́ndices eliminados de linha
e coluna são iquais, ou seja, i = j.
Para um puncionamento q, a nova ordem da matriz é dada
por N 0 = N − q. Podemos inferir que existe um conjunto
de matrizes resultantes do puncionamento, {GrN 0 }, todas de
dimensão N 0 xN 0 , que é formado pelas matrizes resultantes das
∗
N
CN
−q combinações possı́veis de puncionamento, sendo GN 0
a matriz puncionada de menor taxa de erro por bits (TEB).
De forma analoga, temos que G∗N 0 ∈ {GrN 0 } e r = 1, . . . , H
N
onde x = C(N
−q) é o total de matrizes. Para obter o conjunto
de matrizes puncionadas pelo método proposto faz-se
GrN 0 ← GN − [M0 ]H
1

(12)

em que [M0 ]H
1 é o subconjunto dos possı́veis H valores de
M usadas como critério de puncionamento. A melhor matriz
puncionada é obtida por
G∗N 0 = arg min
TEB
r
{GN 0 }

(13)

No Algoritmo 1 temos a descrição do método proposto neste
artigo, onde o puncionamento é baseado na redução da matriz
geradora, utilizando como critério o ı́ndice de polarização M.

Algorithm 1 Método de Puncionamento
1: Dado o puncionamento q
2: Dado GN
3: Dado M
4: Indexar cada linha e coluna por {1,2,...,N}
5: for i = 1:q do
6:
Achar menor valor de M e salvar sua posicão em X
7:
Substituir posição X em M com valor N +1
8:
Eliminar linha e coluna com ı́ndice iqual a X
9: end for





G6 = 





1 0 0 0 0 0 | 0 0
1 1 0 0 0 0 | 0 0 

1 0 1 0 0 0 | 0 0 

1 1 1 1 0 0 | 0 0 

1 0 0 0 1 0 | 0 0 

1 1 0 0 1 1 | 0 0 

− − − − − − + − − 

1 0 1 0 1 0 | 1 0 
1 1 1 1 1 1 | 1 1

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

1 0 1 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 

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

(14)

V. S IMULAÇ ÃO
Nesta seção apresentamos os resultados da simulação dos
Códigos Polares, sem e com puncionamento. Medimos a TEB
contra a razão sinal-ruı́do, definida como a razão entre a
energia do bit, Eb , e a densidade espectral de potência, N0 , em
dB. Reduzimos a matriz G2048 para a matriz G1920 usando a
técnica proposta neste artigo, e para efeito comparativo, temos
as curvas simuladas usando o método descrito por Zhang [9] e
por Hof [11]. Incluı́mos também a matriz G2048 com taxa 1/2
e com puncionamento aleatório. Em todos os casos simulados,
a G1920 , já puncionanda, está com taxa R = 5/6 (1600/1920).
Vale observar que as curvas do puncionamento intencional
produzem um desempenho superior ao do puncionmaento
aleatório.
VI. C ONCLUS ÃO
Para o cenário 5G Bitpipe, N = 1920 bis e taxa de
5/6, a técnica proposta de puncionamento demonstrou possuir
um melhor desempenho comparado as demais técnica. Para
um valores de TEB inferior a 10−4 tem-se um ganho de
até 0,5dB na razão sinal-ruı́do. Podemos inferir que ocorre
porque a técnica proposta utiliza de forma explicita a estrutura
de polarização de canal, o que não ocorre com as outras
técnicas de puncionamento. Podemos constatar também que
as técnicas de puncionamento basedas em [9] e [11] possuem
um desempenho equivalente.
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Fig. 4. Comparação de Códigos Polares sem e com puncionamento.
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Decodificação de Viterbi para Codificação Wavelet
de Canal
João Fonseca Neto1 , Leocarlos B. da S. Lima2 e Francisco M. de Assis3

Resumo— A codificação wavelet de canal objetiva reduzir
efeitos deletérios de canal de comunicação sem fio sobre um sinal
transmitido e emprega comumente uma decodificação símbolo a
símbolo. Este trabalho investiga o emprego de decodificador de
Viterbi para códigos wavelet e compara, em termos da taxa de
erro de bits, o desempenho do sistema operando sobre canal
com desvanecimento Rayleigh, quando aplicada a decodificação
de Viterbi, em relação à decodificação tradicional. Os resultados
de simulação demonstraram que a decodificação de sequência
proporciona desempenho superior à decodificação símbolo a
símbolo.
Palavras-Chave— Codificação de canal wavelet, decodificação
de canal wavelet, decodificação de Viterbi, canal com desvanecimento Rayleigh.
Abstract— Wavelet channel coding aims to reduce deleterious
effects of wireless communication channel on a transmitted signal
and ordinarily employs a symbol-by-symbol decoding. This work
examines the employment of Viterbi decoding for wavelet channel
codes and compares the system performance (in terms of bit
error rate) on a Rayleigh fading channel when Viterbi decoding
is applied compared to traditional decoding. Simulation results
demonstrate that sequence decoding provides bether performance
than symbol-by-symbol decoding.
Keywords— Wavelet channel coding, wavelet channel decoding,
Viterbi decoding, Rayleigh fading channel.

Têm-se encontrado na literatura somente trabalhos empregando decodificação símbolo a símbolo de códigos wavelet
[2]–[5], que consiste de banco de correlatores e apresenta
baixa complexidade. Neste trabalho, propõe-se analisar o
desempenho desses sistemas quando aplicada decodificação
de Viterbi, que tem como limitante para seu uso uma alta
complexidade. Para tanto, obteve-se uma treliça equivalente
a um sistema CMWm×mg , cuja matriz de codificação possui
posto m = 2 e gênero g = 4. Objetiva-se verificar se pode-se
obter desempenhos melhores empregando decodificação de
sequência que justifiquem o emprego de decodificadores mais
complexos.
Outrossim, a taxa de codificação da CMW pode ser alterada
por simples mudança na superposição de linhas da tabela
de codificação, o que favorece o emprego desta técnica em
sistemas adaptativos às condições do canal.
A Seção II deste artigo apresenta a matriz wavelet e suas
propriedades. Na Seção III, apresenta-se a técnica CMW. Na
Seção IV, apresenta-se uma treliça equivalente ao código CMW
com posto m = 2, gênero g = 4, taxa de codificação unitária
e codificação de linha {0, 1} → {−1, +1}. Na Seção V, são
apresentados e analisados os resultados obtidos por simulação.
Por fim, a Seção VI apresenta as conclusões do trabalho.

I. I NTRODUÇÃO

II. M ATRIZES WAVELET

A codificação de canal por intermédio de matrizes wavelet
(CMW) foi proposta originalmente por Tzannes e Tzannes
em [7] para o tratamento dos efeitos do desvanecimento em
canais de comunicação sem fio. A técnica é fundamentada
em propriedades de ortogonalidade entre as linhas de uma
matriz de coeficientes wavelet e as vantagens apresentadas
para a utilização dessa técnica decorrem especialmente da
combinação dessa ortogonalidade com o espalhamento da
informação contida nos símbolos (bits) de entrada sobre vários
símbolos codificados [1].
Um codificador CMW mapeia símbolos de entrada em
um conjunto finito de símbolos wavelet denominado alfabeto
do código. A cardinalidade do alfabeto do código aumenta
fortemente com as dimensões da matriz wavelet e os símbolos
desse alfabeto são não equiprováveis se os símbolos de
entrada forem equiprováveis. Todavia, mostra-se que a taxa
de entropia da sequência codificada resultante de uma fonte
binária independente e identicamente distribuída (i.i.d.) é de 1
bit por símbolo, quando a taxa de código é unitária [6].

Considere uma matriz A = [ask ], com m ≥ 2 linhas e mg
colunas, tal que:


a00
a01
· · · a0mg−1
 a10
a11
· · · a1mg−1 


A=
,
..
..
..
..


.
.
.
.
m−1
m−1
m−1
a0
a1
· · · amg−1
sendo ask ∈ R ou C. A é dita matriz wavelet ou matriz de
coeficientes wavelet, de posto m e gênero g, se atender às
condições linear [1]
mg−1
X

(1)

k=0

e quadrática
mg−1
X

0

as[k+mr0 ] as[k+mr] = mδs0 ,s δr0 ,r ,

k=0

0 ≤ s0 , s ≤ m − 1 e 0 ≤ r0 , r ≤ g − 1, (2)

1 Doutorando

pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
– PPgEE da UFCG e professor do Instituto Federal de Sergipe – IFS.
2,3 Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina
Grande – UFCG, Paraíba, Brasil. E-mails: joao.fonseca@ee.ufcg.edu.br¸
leocarlos@dee.ufcg.edu.br e fmarcos@dee.ufcg.edu.br

ask = mδs,0 , 0 ≤ s ≤ m − 1,

em que [k + mr] denota a operação k + mr mod mg, a
é o conjugado complexo de a e δx,y representa o delta de
Kronecker. A Equação 1 garante que a soma dos elementos
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da primeira linha da matriz wavelet é igual ao seu posto m, e
que a soma dos elementos das outras linhas é igual a zero. A
Equação 2 estabelece que os vetores representados pelas linhas
da matriz wavelet, de posto m, são ortogonais entre si, mesmo
se sofrerem deslocamento por um valor múltiplo arbitrário do
parâmetro m. A Equação 2 indica ainda que cada linha dessa
matriz é ortogonal também a si mesma deslocada por um valor
múltiplo do posto m.
Uma matriz wavelet é dita matriz wavelet plana quando
todos os seus elementos têm o mesmo valor absoluto. Se os
elementos dessa matriz pertencem aos números reais, diz-se que
é uma matriz wavelet real plana. Se os elementos pertencem
ao corpo dos número complexos, diz-se que é uma matriz
wavelet complexa plana [1].
As matrizes wavelet reais planas com elementos normalizados satisfazem as condições de escalonamento wavelet
modificadas [1], [7]
mg−1
X

√
ask = m gδs,0 ,

Fonte Binária

Codificação
de linha

x

Codificação
Wavelet
Desvanecimento
Ruído gaussianao

Destino

ˆ
bits

Decodificação
de linha

x̂

Decodificação
Wavelet

y

o
ŷ

Modulador
s
Canal
r
Demodulador

Fig. 1. Diagrama em blocos de um sistema de comunicação com codificação
wavelet.

A operação de codificação pode ser representada matricialmente na forma
y = xA,
em que x é uma sequência de símbolos de entrada e y a
sequência de símbolos wavelet resultante. O n-ésimo símbolo
wavelet é obtido pela combinação dos mg últimos símbolos
de entrada ponderados por coeficientes da matriz A, ou seja,

(3)

k=0
mg−1
X

bits

yn =

n
X

xi aki ,

(4)

i=n−mg+1
0

as[k+mr0 ] as[k+mr] = mgδs0 ,s δr0 ,r .

em que aki representa um elemento de A.
Considere uma sequência de símbolos i.i.d. equiprováveis
{xn } e uma matriz de codificação wavelet Am×mg , de posto
m e gênero g. A CMW dá-se pelo produto de blocos de m
III. C ODIFICAÇÃO WAVELET DE C ANAL
símbolos de entrada por A num processo sequencial cumulativo.
O processo CMW é realizado através de banco de regisA cada m símbolos de entrada novos, a multiplicação é
tradores de deslocamento que atuam sobre uma sequência
deslocada para frente (à direita), com o salto dependendo
de símbolos de entrada. Cada registrador pondera os respecda taxa de codificação R [7]. Um exemplo do processo de
tivos símbolos com uma matriz de coeficientes wavelet. A
codificação é ilustrado na Tabela I e na Figura 2 para matriz
informação contida em cada símbolo de entrada é espalhada
de posto m = 2, gênero g = 4 e taxa de codificação R = 1.
sobre vários símbolos codificados, à semelhança do que
fazem códigos convolucionais [1]. A codificação baseia-se
TABELA I
na ortogonalidade entre as linhas da matriz de codificação, que
C ODIFICAÇÃO DE CANAL WAVELET PARA MATRIZ DE POSTO m = 2,
se mantém mesmo quando há superposição e adição entre elas,
GÊNERO g = 4 E TAXA DE CODIFICAÇÃO R = 1. U M PAR DE SÍMBOLOS
o que possibilita a recuperação da informação utilizando-se de
WAVELET (yn , yn−1 ) É GERADO A PARTIR DO PAR DE SÍMBOLOS DE
banco de correlatores formados a partir das linhas da matriz,
ENTRADA (xn , xn−1 ).
sendo essa simplicidade computacional na decodificação da
0
1
2
3
4
5
6
7
···
informação recebida uma das principais vantagens do uso de
x0 a00 x0 a01 x0 a02 x0 a03 x0 a04 x0 a05 x0 a06 x0 a07
matrizes wavelet na codificação de canal [7].
x1 a10 x1 a11 x1 a12 x1 a13 x1 a14 x1 a15 x1 a16 x1 a17
O número máximo de símbolos wavelet que transportam
x2 a00 x2 a01 x2 a02 x2 a03 x2 a04 x2 a05 · · ·
x3 a10 x3 a11 x3 a12 x3 a13 x3 a14 x3 a15 · · ·
ponderadamente parte da informação de um símbolo de
x4 a00 x4 a01 x4 a02 x4 a03 · · ·
entrada é definido pelo número de colunas da matriz wavelet
x5 a10 x5 a11 x5 a12 x5 a13 · · ·
e é denominado comprimento de restrição do codificador
x6 a00 x6 a01 · · ·
wavelet [1], o qual não causa grande impacto, em termos
x7 a10 x7 a11 · · ·
de complexidade computacional, quando da decodificação do
y0
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
···
sinal transmitido. No entanto, seu aumento tem impacto direto
na cardinalidade da constelação de sinais de transmissão [8].
Na linha superior da Tabela I estão representados os instantes
A Figura 1 apresenta um diagrama em blocos de um sistema de sinalização. Na linha inferior estão representados os valores
de comunicação com codificação wavelet.
dos símbolos wavelet gerados. O primeiro símbolo de entrada,
Os bits de informação passam pelo processo de codificação x0 , multiplica cada elemento da primeira linha de Am×mg .
de linha gerando os símbolos x de entrada. Estes são codifi- O segundo símbolo de entrada, x1 , multiplica cada elemento
cados pela CMW formando os símbolos wavelet, y, que são da segunda linha da matriz, e assim sucessivamente, até o mmodulados e transmitidos através do canal de comunicação ésimo símbolo de entrada multiplicar a m-ésima linha da matriz
ruidoso e com desvanecimento. Na recepção, os símbolos de codificação. A cada m símbolos de entrada novos, uma
wavelet são estimados, ŷ, e decodificados em símbolos do nova multiplicação é deslocada para a direita em km posições,
ˆ de informação gerando km símbolos wavelet na saída, com 1 ≤ k ≤ g, a
codificador de linha, x̂. Finalmente, os bits
estimados chegam ao destino.
depender da taxa de codificação desejada [7]. Os símbolos
k=0
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P

wavelet são formados pela soma dos elementos de cada coluna
da tabela de codificação.
P

···

···

a01

a13

a03

a15

a05

a17

a07

xn

xn−1

xn−2

xn−3

xn−4

xn−5

xn−6

xn−7

a00

a12

a02

a14

P

xˆn

a17

a16

a15

a14

a13

a12

a11

a10

ŷn

ŷn−1

ŷn−2

ŷn−3

ŷn−4

ŷn−5

ŷn−6

ŷn−7

a07

a06

a05

a04

a03

a02

a01

a00

≶

x̂n−1

yn

a11

a10

≶

a04

a16

P

a06

Fig. 3. Decodificador CMW por correlação para posto m = 2, gênero g = 4
e taxa de codificação R = 1.

yn−1

Fig. 2. Codificador CMW para posto m = 2, gênero g = 4 e taxa de
codificação R = 1.

O codificador CMW ilustrado na Figura 2 recebe dois
símbolos na entrada xn−1 e xn e possui seis registradores
com informação
sobre o estado do sistema, xn−7 a xn−2 . As
P
unidades
representam somadores decimais e as unidades
aij representam coeficientes multiplicadores da matriz de
codificação.
O processo de codificação wavelet permite modificar a taxa
de codificação proporcionalmente à superposição entre as linhas
da tabela de codificação, conforme exemplificado na Tabela
I. Quando o deslocamento entre as linhas é mínimo, igual ao
seu posto m, obtém-se taxa de codificação unitária. Pode-se
conseguir taxas de codificação menores do que a unitária, até
o limite de 1/g, reduzindo a extensão da superposição entre as
linhas da tabela de codificação [1]. Com a diminuição da taxa
de codificação, aumenta-se a robustez do sistema aos efeitos do
desvanecimento do canal ao custo de diminuir sua eficiência
espectral. Por exemplo, se m = 2 e g = 4, pode-se obter taxas
de codificação R = 1, 1/2, 1/3 ou 1/4, para deslocamentos de
2, 4, 6 ou 8 posições, respectivamente. No caso extremo, para
R = 1/g, não ocorre mais superposição das linhas na tabela
de codificação e os símbolos wavelet gerados em sequência
deixam de se relacionar pelo processo de codificação.
Para um código de taxa R = 1 e uma codificação
de linha {0, 1} → {−1, +1}, um símbolo yn pode assumir qualquer valor pertencente ao conjunto {−mg, −mg +
2, . . . , −2, 0, 2, . . . , mg − 2, mg}. Quando os símbolos de
entrada são equiprováveis, esses símbolos wavelet apresentam
distribuição de probabilidade dada por [1]
 
mg 1
P (yn = 2k − mg) =
, 0 ≤ k ≤ mg. (5)
k 2mg
Na decodificação tradicional, os símbolos x são estimados
pela correlação dos últimos mg símbolos wavelet ŷ com as
m linhas da matriz de codificação. Cada novos m símbolos
wavelet recebidos produzem m símbolos x̂ na saída do
decodificador. A Figura 3 apresenta um diagrama em blocos
do decodificador CMW por correlação para matriz de posto
m = 2, gênero g = 4 e taxa de codificação R = 1. Uma
descrição detalhada sobre a decodificação serial CMW pode
ser encontrada em [8], [9].

IV. D ECODIFICAÇÃO DE V ITERBI
A codificação wavelet de canal consiste num processo sequencial invariante no tempo, implementado por uma máquina
de estado, que pode ser descrita por uma treliça. A treliça para
um código CMW pode ser obtida por implementação computacional e simulação da máquina de estados do codificador. A
título de exemplo, a Figura 4 apresenta a treliça correspondente
à CMW para matriz de posto m = 2, gênero g = 4, taxa de
codificação R = 1 e codificação de linha {0, 1} → {−1, +1}.
Estando um processo de codificação representado por uma
treliça, o algoritmo de Viterbi, realiza uma decodificação por
máxima verossimilhança pela estimação do caminho mais
próximo à sequência de símbolos transmitida.
O desempenho de um sistema de decodificação em treliça
está associado à probabilidade de decodificação errada de uma
sequência recebida (erro de sequência do código). Considera-se
que um erro de decodificação ocorre quando o decodificador
segue um caminho, na treliça, divergente do caminho correspondente à sequência transmitida.
Quando todas as possíveis sequências de mensagem um
da fonte são equiprováveis e independentes, o algoritmo de
Viterbi procura encontrar a sequência mais verossimilhante à
transmitida pela maximização da função [12]
Y
M (r, um ) = p(r|um ) =
p(ri |umi )
(6)
i

sobre todos os percursos de código através da treliça, sendo
ri a subsequência recebida no i-ésimo ramo e umi a porção
correspondente ao m-ésimo percurso.
A treliça da Figura 4 possui 64 (26 ) estados nominados de
0 a 63. De cada nó derivam quatro ramos ou transições de
estados, correspondentes às variações da entrada de dois bits.
Os ramos de cor vermelha correspondem à entrada binária 00,
os ramos de cor verde resultam da entrada 01, os ramos de cor
azul resultam da entrada 10 e os ramos de cor ciano resultam
da entrada 11.
O processo de codificação principia e termina com o
codificador no estado 0. Do estado 0, ocorrem transições
para os estados 0, 16, 32 e 48, a depender da entrada do
codificador. Cada ramo da treliça apresenta um rótulo que
descreve o par de bits correspondentes aos símbolos de entrada
seguido do par de símbolos wavelet produzidos pelo codificador
naquela transição. Por exemplo, se a entrada binária for 0 e 0,
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00/(−4, 0)

00/(−4, 0)

01/(−2, 2)

que utiliza matriz de codificação de ordem elevada, será
investigado em trabalho futuro o emprego de outros esquemas
de decodificação sequencial, como o algoritmo de Fano e
o algoritmo M, que representam abordagens alternativas, de
menor complexidade, ao algoritmo de Viterbi.
Por limitações computacionais, são apresentadas aqui comparações de desempenhos de sistemas de comunicações empregando codificação wavelet de canal com decodificação por
correlação e com decodificação de Viterbi, sob canal com
desvanecimento Rayleigh, restritas à CMW2×8 (m = 2 e
g = 4), com taxas de codificação R = 1, 1/2, 1/3 ou 1/4.
A Figura 5 apresenta as curvas de desempenho obtidas em
simulação.

01/(−2, 2)
00/(−6, 2)

10/(−2, 2)

10/(−2, 2)
01/(−4, 4)
00/(−2, −2)

11/(0, 4)

11/(0, 4)
10/(−4, 4)
01/(0, 0)
00/(−4, 0)

10−1

11/(−2, 6)
10/(0, 0)

Taxa de Erro de Bit

000000 (0)
000001 (1)
000010 (2)
000011 (3)
000100 (4)
000101 (5)
000110 (6)
000111 (7)
001000 (8)
001001 (9)
001010 (10)
001011 (11)
001100 (12)
001101 (13)
001110 (14)
001111 (15)
010000 (16)
010001 (17)
010010 (18)
010011 (19)
010100 (20)
010101 (21)
010110 (22)
010111 (23)
011000 (24)
011001 (25)
011010 (26)
011011 (27)
011100 (28)
011101 (29)
011110 (30)
011111 (31)
100000 (32)
100001 (33)
100010 (34)
100011 (35)
100100 (36)
100101 (37)
100110 (38)
100111 (39)
101000 (40)
101001 (41)
101010 (42)
101011 (43)
101100 (44)
101101 (45)
101110 (46)
101111 (47)
110000 (48)
110001 (49)
110010 (50)
110011 (51)
110100 (52)
110101 (53)
110110 (54)
110111 (55)
111000 (56)
111001 (57)
111010 (58)
111011 (59)
111100 (60)
111101 (61)
111110 (62)
111111 (63)

01/(−2, 2)

11/(2, 2)
10/(−2, 2)

10−2
10−3
10−4
10−5

11/(0, 4)

10−6

0

5

10

15

20

25

30

Eb /N0 , dB
R = 1, Correlação
R = 1/2, Correlação
R = 1/3, Correlação
R = 1/4, Correlação

Fig. 4. Treliça equivalente à CMW para matriz de posto m = 2, gênero
g = 4, taxa de codificação R = 1 e codificação de linha {0, 1} → {−1, +1}.
O rótulo de cada ramo da treliça indica os bits correspondentes aos símbolos
de entrada e o par de símbolos wavelet de saída decorrentes daquela transição.

o codificador permanece no estado 0 e o ramo correspondente
a essa transição é rotulado com 00/(−4, 0) indicando que foi
gerado na saída do codificador o par de símbolos wavelet −4
e 0, a partir da entrada −1 e −1 correspondente ao par de bits
0 e 0. Após três iterações iniciais, a treliça apresenta todas as
256 transições possíveis e se repete a cada iteração.

R = 1, Viterbi
R = 1/2, Viterbi
R = 1/3, Viterbi
R = 1/4, Viterbi

Fig. 5. Comparação de desempenhos de sistemas de comunicações empregado
CMW2×8 (m = 2 e g = 4), com taxas de codificação R = 1, 1/2, 1/3 e 1/4,
com decodificações por correlação e por Viterbi, sob canal com desvanecimento
Rayleigh.

A Tabela II descreve o ganho de desempenho, em dB, do
sistema referente à Figura 5, para uma BER = 10−3 .
TABELA II
G ANHO DE DESEMPENHO PARA UMA BER = 10−3 DE SISTEMA
CMW2×8 UTILIZANDO V ITERBI EM RELAÇÃO À DECODIFICAÇÃO SÍMBOLO

V. R ESULTADOS
O algoritmo de Viterbi possui complexidade que cresce
linearmente com o número de transições por iteração. Para
um código CMWm×mg , ele desenvolve O(2mg ) operações
aritméticas (multiplicações) por iteração, considerando uma
codificação de linha binária (bits mapeados em símbolos
binários). No exemplo tratado aqui, com matriz de posto
m = 2 e gênero g = 4, o decodificador de Viterbi apresenta
complexidade O(256). Um código CMW4×16 (m = 4 e g = 4)
apresenta complexidade O(65536) e um código CMW2×32
(m = 2 e g = 16) apresenta complexidade O(4, 3 × 109 ).
Assim, em razão do aumento da complexidade computacional
para a realização da decodificação de sequência para sistema

A SÍMBOLO .

Taxa de Codificação R

Ganho de Desempenho (dB)

1

≈ 4, 5

1/2

≈ 1, 1

1/3

≈ 1, 5

1/4

≈0

Observa-se que, para uma mesma taxa de codificação, a
decodificação empregando algoritmo de Viterbi proporcionou
melhor desempenho do que a decodificação serial (Figura 5).
O ganho de desempenho do sistema aplicando Viterbi está
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relacionado à correlação entre os símbolos wavelet gerados, e
esta é diretamente proporcional à quantidade de superposição
entre as linhas da tabela de codificação (Tabela I). Para
uma fonte de símbolos de entrada independentes e taxa
unitária, quando a superposição entre as linhas da tabela
de codificação é máxima (deslocamento igual ao posto m),
obtém-se o ganho máximo. No outro extremo, para R = 1/4,
quando não há superposição entre as linhas da tabela de
codificação (deslocamento igual a 4m), ambas as abordagens
de decodificação resultaram no mesmo desempenho. Esse
resultado ocorreu porque nessa situação não há informação
relacional entre símbolos wavelet sucessivos, e a correlação
entre os símbolos codificados favorece o algoritmo de Viterbi
na busca da sequência mais verossimilhante.

[9] Luiz F. Q. Silveira e Luiz G. Q. Silveira Junior e Francisco M. Assis e
Ernesto L. Pinto Analysis and Optimization of Wavelet-Coded Communication Systems. IEEE Transactions on Wireless Communications, Vol. 8,
No. 2, pp. 563–567, Fevereiro 2009.
[10] B. P. Lathi e Z. Ding, Sistemas de comunicações Analógicos e Digitais
Modernos, LTC, Rio de Janeiro, 2012.
[11] J. A. Viterbi, Error bounds for convolutional codes and an asymptotically
optimum decoding algorithm, IEEE Transactions on Information Theory,
vol.13, 1967.
[12] Kenneth S. Barron e James G. Dunham, The effect of non-equiprobable
source symbols on maximum-likelihood Viterbi decoder performance,
IEEE International Conference on Communications, vol.2, 1995.

VI. C ONCLUSÕES
O presente trabalho investigou o emprego de decodificação de
sequência para códigos wavelet de canal. O algoritmo de Viterbi
foi a abordagem aplicada. Os resultados demonstraram que a
decodificação por algoritmo de Viterbi apresenta desempenho
superior à abordagem convencional de decodificação símbolo
a símbolo. O custo dessa abordagem decorre da alta complexidade do algoritmo de Viterbi, que cresce com o número de
transições da treliça, que, por sua vez, cresce fortemente com o
aumento do posto ou gênero da matriz de codificação wavelet.
Em etapas subsequentes, será investigado o emprego de
outros esquemas de decodificação sequencial, como o algoritmo
de Fano e o algoritmo M, que representam abordagens alternativas, de menor complexidade, ao algoritmo de Viterbi. Desta
forma, espera-se usufruir do melhor desempenho proporcionado
pela decodificação de sequência, com menor complexidade
computacional, e poder analisar o desempenho de códigos
com matrizes de codificação maiores. Trabalhos futuros podem
ainda explorar a variação da taxa de codificação destes códigos
para sistemas adaptativos às condições do canal.
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Grafos de Contextos de Sistemas Dinâmicos
Simbólicos de Memória Infinita
Vilmar Silva, Daniel P. B. Chaves, Cecilio Pimentel

Resumo— A teoria de sistemas dinâmicos simbólicos, que
explora as propriedades de sequências com restrições, é aplicada
em problemas nas áreas de comunicação digital e gravação.
Estes sistemas são especificados por um conjunto mı́nimo de
sequências proibidas O, ou alternativamente, por um grafo
rotulado, denominado de grafo de contextos. Este artigo trata de
um algoritmo para a construção deste grafo quando o conjunto
O é infinito. No melhor conhecimento dos autores, não existe um
procedimento sistemático na literatura para esta construção.
Palavras-Chave— Dinâmica simbólica, expressões regulares,
grafo de contextos, linguagens, sequências com restrições.
Abstract— The theory of dynamic symbolic systems, which
exploits the properties of constrained sequences, is applied to
problems in the areas of digital communication and digital
recording. These systems are specified by a minimal set of
forbidden sequences 0, or alternatively, by a labeled graph, called
the follower set graph. This article deals with an algorithm for
the construction of this graph when the set O is infinite. To the
best knowledge of the authors, there is no systematic procedure
in the literature for this construction.
Keywords— Symbolic Dynamics, regular expressions, follower
set graph, languages, constrained sequences.

I. I NTRODUÇ ÃO
Os sistemas dinâmicos simbólicos formados por conjuntos
de sequências bi-infinitas que podem ser apresentados por
um grafo rotulado com um número finito de estados são
bastante úteis no estudo de codificadores restritivos [1]. Dentre
estes sistemas destacamos os sistemas dinâmicos de memória
finita (SFT, shift of finite type) e os sistemas dinâmicos de
memória infinita (SSS, strict sofic shift). Estes possuem um
único conjunto mı́nimo de palavras proibidas O [1, p.33],
sendo que este conjunto é infinito para um SSS.
O contexto à direita de uma palavra w de uma sistema
dinâmico simbólico é o conjunto de todas as palavras que
podem seguir w. O conjunto dos possı́veis contextos à direita
permite a construção de um grafo, denominado de grafo de
contextos, que tem o menor número de vértices dentre os
grafos determinı́sticos que representam um SFT irredutı́vel.
Em [2], os autores introduziram o conceito de conjunto de
restrições de uma palavra que unicamente caracteriza o seu
contexto à direita. Também foi proposto um conjunto finito de
palavras, denominado de conjunto de representantes dos conjuntos de restrições, que geram todos os possı́veis contextos à
direita. Esta ideia é usada em um novo algoritmo por divisão
de vértices baseado na proposta de Moore [5] para obter o
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.
Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq e FACEPE.

grafo de contextos para a classe de SFT. Para este fim, definese em [2] os conceitos de máscara de restrição e memória de
restrição. Este artigo trata da construção do grafo de contextos
para a classe de SSS. Para o melhor conhecimento dos autores,
esta construção é um problema em aberto na literatura.
Considera-se neste trabalho que um SSS é definido por um
conjunto O descrito por uma expressão regular, uma vez que
toda expressão regular possui, naturalmente, uma linguagem
regular associada [4], [6, Teorema 5.2.1], existindo então uma
representação desta por um grafo rotulado direcionado com
um número finito de estados. Exemplos de SSS definidos por
expressões regulares incluem even shift [1] e S-gap [1], [8].
A contribuição deste trabalho é tripla. A primeira é mostrar
a existência de um conjunto finito de representantes dos conjuntos de restrições das palavras na linguagem de um SSS. A
segunda é determinar a cardinalidade do referido conjunto de
representantes. A terceira é mostrar que o algoritmo proposto
em [2] também pode ser aplicado para a construção do grafo
de contextos para a classe de SSS.
As próximas seções estão organizadas da seguinte forma. Na
Seção II são estabelecidos os conceitos necessários da teoria
de dinâmica simbólica, conjunto de restrições, máscara de
restrição e memória de restrição. Na Seção III caracterizamos
o conjunto O usado neste trabalho. Na Seção IV são apresentadas as principais contribuições deste trabalho que serão
úteis para a construção do grafo de contextos na Seção V. As
conclusões deste trabalho são apresentadas na Seção VI.
II. P RELIMINARES
Nesta seção faremos uma revisão de conceitos sobre
dinâmica simbólica [1], conjunto de restrições, máscara de
restrição e memória de restrição [2], necessários para o desenvolvimento deste artigo.
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 = xi xi+1 · · · xj .
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∗ . Uma dinâmica simbólica X
é um subconjunto de AZ consistindo de todos os pontos não
contendo algum fator do conjunto de palavras proibidas F. A
linguagem de X, denotada por L, é o conjunto de todas as
palavras que ocorrem em pontos de X, incluindo a palavra
vazia ε. O contexto à direita de uma palavra w, denotado por
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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). Uma palavra w = w1 · · · wn é uma proibicão
mı́nima se w ∈
/ L e ambas w1 · · · wn−1 ∈ L e w2 · · · wn ∈
L. Vamos denotar por O o conjunto formado por todas as
palavras proibidas de comprimento mı́nimo de uma dinâmica
simbólica. É importante observar que a minimalidade de O
garante que a linguagem formada por este conjunto é antifatorial [1] e [3]. 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. 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). Uma dinâmica simbólica
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. 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}. Um
subconjunto X de AZ é um sofic shift se é representado por
algum grafo rotulado G. Sofic shifts são dinâmicas simbólicas
[1, Teorema 3.1.4]. SSS é um sofic shift cujo conjunto mı́nimo
de palavras proibidas O é infinito.
B. Conjunto de Restrições
O conjunto de prefixos de uma palavra w = w1 w2 · · · wn ∈
A∗ é representado por P (w) = {w1 · · · wj | 1 ≤ j ≤ n}∪{ε}.
De forma similar, o conjunto de sufixos de w é S (w) =
{wj · · · wn | 1 ≤ j ≤ n} ∪ {ε}.
Seja w ∈ L. O conjunto de restrições de w, denotado por
C (w) é dado por C (w) = {v ∈ L : wv 6∈ L, mas, wu ∈
L∀u ∈ P (v) \ {v}}. Um fato importante a ser considerado
é que o contexto à direita de uma palavra na linguagem é
unicamente caracterizado pelo seu conjunto de restrições [2,
Teorema 1]. Para todo w ∈ L, C (w)
 = C (v) para v o
−1
. Em outras palavras,
sufixo mais
longo
de
w
em
P
OA

P OA−1 constitui a informação necessária e suficiente para
identificar o conjunto de restrições de alguma palavra em
L. Seja w
 ∈ L. Se v é o sufixo mais longo de w em
P OA−1 , então C (wa) = C (va) para algum a ∈ A [2,
Proposição 3]; ou seja, é possı́vel determinar o conjunto de
restrições da extensão de uma palavra a partir da extensão do
seu sufixo mais longo em P OA−1 pelo mesmo sı́mbolo,
que é de fundamental importância para a construção do grafo
de contextos.
C. Máscara de Restrição
Denominamos u ∈ L uma restrição de w ∈ L se wu 6∈
L. As restrições de uma palavra w ∈ L serão melhores
exploradas através da definição seguinte.


Definição 1 (Máscara de Restrição): Seja w ∈ P OA−1 .
A máscara de restrição de w, denotado por M (w) é o subconjunto de A × {, } satisfazendo as seguintes propriedades:
• (a, ) ∈ M (w) ⇔ wa 6∈ L, a ∈ A;
• (a, ) ∈ M (w) ⇔ wa ∈ L, para a ∈ A um prefixo
próprio de u ∈ L satisfazendo wu 6∈ L;
• Se um sı́mbolo não satisfaz as declarações anteriores,
então não existe um par ordenado em A × {, } com
este sı́mbolo.
Como uma extensão da definição da máscara de restrição,
seja B ⊆ A∗ tal que, ∀u, w ∈ B, M (u) = M (w), daı́
definimos M (B) = M (w).
D. Memória de Restrição
Dada uma palavra w ∈ L, a memória de restrição de
w, denotado
por R (w), é o sufixo mais longo de w em

P OA−1 . A importância primordial da memória de restrição
é determinar as restrições de uma palavra w ∈ P OA−1
estendida por um sı́mbolo a ∈ A, que é aplicado no algoritmo

de separação para particionar o conjunto P OA−1 bem
como para determinar as transições de estado do grafo de
contextos. Por fim, como nosso trabalho propõe a utilização
do algoritmo proposto em [2] para obtenção do grafo de
contextos, apresentamos a seguir um breve resumo das etapas
do mesmo.
Etapa 1. Particionamento pela máscara de restrição: Nesta
etapa é obtida a partição inicial, denominada
de P 1 , que

−1
é formada por subconjuntos de P OA
cujos elementos
possuem a mesma máscara de restrição.
Etapa 2. Particionamento pela memória de restrição: Nesta
etapa recursiva o particionamento proposto é empregado para
refinar a partição anterior P k , k > 1.
Etapa 3. Critério de parada: O algoritmo termina quando
refinamentos não são mais possı́veis.
III. C ARACTERIZAÇ ÃO

DO

C ONJUNTO O

Nesta seção apresentamos a caracterização do conjunto de
palavras de comprimento mı́nimo O de um SSS por meio de
expressões regulares.
Seja A um alfabeto finito e v, w ∈ A∗ . Definimos v +
w = {v} ∪ {w} , v · w = vw, v0 = ε e vn = vn−1 v.
Definimos também o operador kleene, denotado por ∗, tal que
v∗ = v0 + v1 + v2 + · · · . Estes operadores são denominados
de regulares. Uma expressão regular sobre A é uma aplicação
finita dos operadores regulares soma, produto e kleene sobre o
conjunto das partes de A∗ . A seguir caracterizamos o conjunto
O utilizado em todo o resto desse trabalho.
Definição 2: O conjunto de palavras de comprimento
mı́nimo O de um SSS é dado pela expressão regular O =
∗
w1 w2∗ w3 · · · wn−1
wn com r ≤ n − 2 operadores kleenes,
onde w1 , . . . , wn são palavras sobre um alfabeto finito A
satisfazendo as seguintes condições:
1) w1 , w2 , wn−1 , wn 6= ε sendo w1 , wn sem operadores
kleenes e w2 , wn−1 com operadores kleenes;
2) O operador kleene só ocorre em palavras wi para i par;
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w1

3) As palavras wj para j ı́mpar podem ser nulas (isto
permite que o conjunto O tenha palavras consecutivas
com o operador Kleene).
Observação 1: A exigência da não existência de operadores
kleenes nas palavras w1 , wn na primeira condição é devida
ao fato que O é anti-fatorial, pois, se por exemplo w1
tiver operador kleene, então w′ = w1 w2 · · · wn ∈ O,
w′′ = w2 · · · wn ∈ O com w′′ fator de w′ o que é uma
contradição.
Exemplo 1: Seja O = ac∗ bd um SSS sobre o alfabeto
A = { a, b, c, d }. Então, n = 3, r = 1, |w1 | = |w2 | =
1, |w3 | = 2.

w2t s

w2

v

x

Fig. 1.

y

Sufixo próprio mais longo iniciando em um sufixo próprio de w1 .

em que x é um prefixo próprio de w1 e u é tal que |u| = |x| e
ru = w2t s. Observe que r é também prefixo próprio de w2t s.
Se colocarmos w1 = xy, podemos escrever (1) na forma:
w = xxyw2 r = xyw2 ru ⇒ xyw2 r = yw2 ru. (2)
Vamos considerar os seguintes casos:

IV. C ONJUNTO

DE

R EPRESENTANTES DOS CONJUNTOS

DE

• |x| > |y|:

RESTRIÇ ÕES

Nesta seção apresentamos os principais resultados deste
trabalho, que possibilita a construção do grafo de contextos
para a classe de SSS.
Definição 3: Seja X um SSS com O dado pela Definição 2.
Um conjunto suficiente de representantes das classes dos conjuntos de restrições
da linguagem L de X é um subconjunto

W ⊂ P OA−1 tal que

Neste caso, observando (2) podemos escrever x = yl e,
substituindo em (2), obtemos:
w = ylyw2 r = yw2 ru.

(3)

Segue de (3) que lyw2 r = w2 ru = w2 w2t s = w2t sns =
runs, onde sn = w2 . Como |ru| > |x| = |yl| e ru = w2t s
segue que ly é prefixo próprio de ru e podemos escrever:

{ C (w) | w ∈ L } = { C (w) | w ∈ W } .

lyw2 r = w2 lym ⇒ lyw2 = w2 ly.

O resultado a seguir é útil na demonstração da Proposição 1.

Aplicando o Lema 1 à (4) podemos concluir que w2 = zp
e ly = zq , com p, q > 1 e z é prefixo e sufixo de w2 e ly.
Daı́, segue que w1 = yly = yzq e utilizando a expressão
regular temos que a palavra w1 (w2 )2q w3 · · · wn = w1
(zq )2p w3 · · · wn
=
w1 (zq )2p−2 zq zq w3 · · · wn
=
q 2p−2
q
w1 (z )
lyz w3 · · · wn = w1 (zq )2p−2 lw1 w3 · · · wn
é proibida e contém a palavra proibida w1 w3 · · · wn como
fator e isto é absurdo, pois O é anti-fatorial.

Lema 1: Sejam v = v1 · · · vm , w = w1 · · · wn ∈ A∗
com |v| = m, |w| = n e n > m. Se vw = wv, então
v = up e w = uq , onde u = v1 v2 · · · vd é prefixo e sufixo de
n
v e w com p = m
d , q = d e d um divisor comum de m e n.
Demonstração: Ver Apêndice A.
A proposição a seguir fornece um limitante para
 os sufixos
próprios mais longos das palavras em P OA−1 e é importante para a prova do Teorema 1 que é o principal resultado
deste artigo.
Proposição 1: Seja O dado pela Definição 2. Se w é uma
palavra em P OA−1 formada pela extensão dos sı́mbolos de
alguma wi com operador kleene, então |v| < |w1 | + |w2 | +
· · · + |wi |, em que v é o sufixo próprio mais longo de w em
P OA−1 .

Demonstração:
Inicialmente considere palavras w em

P OA−1 obtidas pela extensão dos sı́mbolos da palavra
com o primeiro operador kleene, ou seja, w2 . É claro que
se w = w1 s, com s um prefixo de w2 o resultado segue
trivialmente, pois, |v| < |w| = |w1 s| ≤ |w1 | + |w2 |. Daı́,
admita que w = w1 w2 w2t s, com |w2t s| > 1 e suponha que
|v| ≥ |w1 | + |w2 |. Vamos considerar dois casos, em que no
primeiro vamos supor |w1 | > 1, pois o segundo caso inclui a
possibilidade de |w1 | = 1.

Caso 1) v inicia em um sufixo próprio de w1 .
Observe a representação na Fig. 1. Seja v = w1 w2 r, com
r um sufixo próprio de w2t s, então
w = xw1 w2 r = w1 w2 ru,

(1)

(4)

• |x| = |y|:
Este caso é semelhante ao caso anterior bastando fazer
l = ε. Daı́, concluimos que w2 = zp e ly = εy = y = zq ,
com p, q > 1 e z é prefixo e sufixo de w2 e y. Portanto,
w1 = yy = z2q e utilizando a expressão regular temos que
2q
2q
a palavra
w1 (w2 ) w3 · · · wn = w1 (zp ) w3 · · · wn =

p−1
p
2q
(z) w3 · · · wn =
w3 · · · wn = w1 z2q
w1 z2q

2q p−1
w1 z
w1 w3 · · · wn é proibida e contém a palavra
proibida w1 w3 · · · wn como fator e isto é absurdo, pois O é
anti-fatorial.
• |x| < |y|:
Neste caso, ainda observando (2) podemos escrever y =
xm l com |l| < |x| e substituindo em (2) temos xxm lw2 r =
xm lw2 ru o que implica xm xlw2 r = xm lw2 ru. Portanto
xlw2 r = lw2 ru.

(5)

Observe que (5) é equivalente à (2), onde y = l e
|x| > |y| = |l|, ou seja, estamos novamente no primeiro caso.
Fazendo x = lh, segue que w2 = zp e hl = zq , em que z
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w1

w2

w2

w2t−i+1 s

TABELA I
v

R ESTRIÇÕES DE PALAVRAS EM P OA−1



x

w ∈ P OA−1
w11
w11 w12
..
.
w1
w1 w21
w1 w21 w22
..
.
w1 w2

w2i

Fig. 2.

Sufixo próprio mais longo iniciando em um sufixo de w2 .

é prefixo e sufixo de w2 e hl. Logo, w1 = xy = xxm l =
m
m+1
m+1
lh (lh) l = l (hl)
= l (zq )
e utilizando a expressão
qm+2q
regular observamos que a palavra w1 (w2 )
w3 · · · wn =
p qm+2q
q pm+2p
w1 (z )
w3 · · · wn = w1 (z )
w3 · · · wn =
(p−1)m+2p−2 q
m+1
w1 (zq )
z (zq )
w3 · · · wn
=
(p−1)m+2p−2
m+1
q
q
w1 (z )
hl (z )
w3 · · · wn
=
w1 (zq )(p−1)m+2p−2 hw1 w3 · · · wn é proibida e contém
a palavra proibida w1 w3 · · · wn como fator e isto é absurdo,
pois O é anti-fatorial.
Caso 2) v inicia em um sufixo de w2 .
Como foi comentado anteriormente se |w1 | = 1, então
w1 = a com a ∈ A e a 6= ε e, portanto, seu sufixo próprio
mais longo em P OA−1 é ε e podemos admitir que tal sufixo
inicia-se em w2 . Daı́, suponha que v inicia em um sufixo do
i-ésimo w2 para algum i = 1, 2, . . . , t + 1.
Seja v = w1 w2 r, onde r é sufixo de w2t−i+1 s. Observando
a Fig. 2 , podemos escrever:
w = w1 w2 ru = xw1 w2 r

(6)

em que u satisfaz ru = w2t s e x é tal que |x| =
|u| > w1 (w2 )i−1 e daı́ podemos escrever x =
i−1
w1 (w2 )
y. Substituindo em (6), temos que w =
i−1
t−i+2
i−1
w1 (w2 )
(w2 )
s = w1 (w2 )
yw1 w2 r, ou seja,
t−i+2
(w2 )
s = yw1 w2 r. Portanto
w2 (w2 )t−i+1 s = yw1 w2 r.

(7)

t−i+1

De (7) segue que (w2 )
s = |yw1 r|. Como yw1
começa num prefixo de w2 e r é sufixo de (w2 )t−i+1 s, então
(w2 )t−i+1 s = yw1 r e substituindo em (7) segue que,
w2 (yw1 ) r = (yw1 ) w2 r ⇒ w2 (yw1 ) = (yw1 ) w2 . (8)
Aplicando o Lema 1 à (8) segue que yw1 = zp e
w2 = zq com p, q > 1 e z é prefixo e sufixo de
w2 e yw1 . Utilizando a expressão regular temos que
p
p
a palavra w1 (w2 ) w3 · · · wn = w1 (zq ) w3 · · · wn =
p q
p q−1 p
w1 (z ) w3 · · · wn
=
w1 (z )
z w3 · · · wn
=
q−1
w1 (zp )
yw1 w3 · · · wn é proibida e contém a palavra
proibida w1 w3 · · · wn como fator e isto é um absurdo, pois
O é anti-fatorial.
Usando os mesmos argumentos anteriores
temos o resultado

válido para as palavras em P OA−1 obtidas pela extensão
de sı́mbolos da palavra com o segundo kleene. Prosseguindo
desta maneira até a palavra com o r-ésimo kleene, obtemos o
resultado desejado.
Agora podemos enunciar e provar o principal resultado
deste trabalho, pois, apesar de um SSS possuir o conjunto O
infinito, o teorema seguinte garante que podemos particionar



Restrição pela expressão regular
∗
w12 · · · w1s1 w2∗ · · · wn−1
wn
∗
w13 · · · w1s1 w2∗ · · · wn−1
wn
..
.
∗
w2∗ · · · wn−1
wn
∗
w22 · · · w2s2 w2∗ · · · wn−1
wn
∗
∗
w23 · · · w2s2 w2 · · · wn−1
wn
..
.
∗
w2∗ · · · wn−1
wn


P OA−1 em um número finito de classes de conjuntos de
representantes do conjunto de restrições, o que nos permite a
aplicação do algoritmo proposto em [2].
Teorema 1: Seja X um SSS com O dado pela Definição 2.
Então, existe um conjunto suficiente W de representantes das
classes dos conjuntos de restrições das palavras na linguagem
L
 e W =P (B) \B em que B =
 tal que W é finito
 de X
w1 ε, w2 , . . . , w2k1 +1 w3 · · · wn−2 ε, wn−1 , . . . ,
kr +1
wn e os ki ’s são maiores inteiros não negativos tais
wn−1
que ki · |w2i | < |w1 | + |w2 | + · · · + |w2i−1 |, i = 1, . . . , r.
Demonstração:
Seja O dado pela Definição
2. Suponha que w1
= w11 w12 · · · w1s1 , w2
=
w21 w22 · · · w2s2 , . . . , wn = wn1 wn2 · · · wnsn . Os conjuntos
de restrições das palavras em P OA−1 são formados
por restrições destas pela expressão regular juntamente
com as restrições dos seus sufixos próprios mais longos.
Para entender melhor a demonstração,
na Tabela I são

listadas as palavras em P OA−1 até a palavra w1 w2 e
suas restrições pela expressão regular. Observe que após
completar a primeira extensão por sı́mbolos de w2 as
restrições pela expressão regular se repetem. Agora só
nos resta analisar as restrições advindas do sufixo próprio
mais longo. Pela Proposição 1 se v é o sufixo próprio
mais longo de w ∈ P OA−1 , em que w é obtida pela
extensão de sı́mbolos de w2 , então |v| < |w1 | + |w2 |.
Como |w1 |, |w2 | < ∞, existe um maior inteiro k1 tal que
k1 · |w2 | < |w1 | o que implica k1 · |w2 | + |w2 | < |w1 | + |w2 |,
daı́ (k1 + 1) · |w2 | < |w1 | + |w2 |
e, portanto,
(k1 + 2)·|w2 | > |w1 |+|w2 |. Agora, se todos os k1 +1 sufixos
próprios mais longos das palavras w1 w20 , w1 w2 , . . . , w1 w2k1
forem distintos, então a partir daı́ os mesmos se repetem
e, consequentemente, os conjuntos de restrições também
se repetem. Se w for agora obtida pela extensão dos
sı́mbolos de w4 , então |v| < |w1 | + |w2 | + |w3 | + |w4 |.
Sendo |w1 |, |w2 |, |w3 |, |w4 | < ∞, existe um maior inteiro
k2 tal que k2 · |w4 | < |w1 | + |w2 | + |w3 | , ou seja,
(k2 + 1) · |w4 | < |w1 | + |w2 | + |w3 | + |w4 | e temos
(k2 + 2) · |w4 | > |w1 | + |w2 | + |w3 | + |w4 |. Daı́, se
todos os k2 + 1 sufixos próprios mais longos das palavras
w1 w2 w3 w40 , . . . , w1 w2 w3 w4k2 forem distintos, então
apartir daı́ os mesmos se repetem e, consequentemente, os
conjuntos de restrições também se repetem. Repetindo este
processo para os demais kleenes da expressão regular temos a
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b, c, d

TABELA II

P1′

w∈W

ε
a
ab
ac
acb

a

a

M ÁSCARA DE R ESTRIÇÃO PARA W

P2′

d

M (w)

a

∅
{(b, ) , (c, )}
{(d, )}
{(b, ) , (c, )}
{(d, )}

b, c

c, d

a
b

P4′

existência de maiores inteiros não negativos k3 , . . . , kr tais que
k3 ·|w6 | < |w1 |+|w2 |+|w3 |+|w4 |+|w5 |, . . . , kr ·|wn−1 | <
|w
· +|wn−2
 B=
|. Considere ok2conjunto
 2 |+|w3 | +k·1·+1
 1 |+|w
+1
w5 · · ·
ε,
w
,
.
.
.
,
w
w
ε,
w
,
.
.
.
,
w
w
4
3
2
1
4
2



kr +1
wn . O conjunto W =
wn−2 ε, wn−1 , . . . , wn−1
P (B) \ B é um conjunto suficiente de representantes dos
conjuntos de restrições da linguagem L de X e W é finito.
Corolário 1: Para W descrito no Teorema 1, então |W| ≤
1 + |w1 | + (k1 + 1) × |w2 | + · · · + (k1 + 2) × (k2 + 2) ×
· · · × (kr−1 + 2) × (kr + 1) × |wn−1 | + (k1 + 2) × (k2 + 2) ×
· · · × (kr−1 + 2) × (kr + 2) × (|wn | − 1).
Demonstração: O resultado segue pela aplicação do
princı́pio fundamental da contagem [7, p. 09] ao conjunto
W = P (B) \ B.

c

P3′

b
Fig. 3.

Grafo de Contextos obtido da partição P 2 .

VI. C ONCLUS ÕES
Os resultados apresentados neste trabalho abriram uma nova
perspectiva para a construção de grafos de contextos para
a classe de SSS. Foi provada a existência de um conjunto
finito de representantes dos conjuntos de restrições e foi
estabelecido um limitante para tal conjunto. Uma proposta
para a continuidade deste trabalho é a construção de grafos
de contextos para a classe de SSS quando o conjunto O é
representado como união de expressões regulares, pois este
caso engloba algumas dinâmicas simbólicas conhecidas, tal
como o S-gap.
A P ÊNDICE

V. C ONSTRUÇ ÃO

DO

G RAFO

DE

C ONTEXTOS

A. Prova do Lema 1

Nesta seção apresentaremos a construção do grafo de contextos de um SSS utilizando o algoritmo proposto em [2],
detalhando cada passo do mesmo. Como os conceitos de
conjunto de contextos e conjunto de restrições são duais, a
construção do grafo de contextos pode ser realizada a partir
do conjunto {C (w) | w ∈ L}, com uma transição de rótulo a
de C (w) para C (wa).
Exemplo 2: Seja X o SSS sobre o alfabeto A =
{ a, b, c, d } com O = ac∗ bd. Como |w1 | = |w2 | =
1, |w3 | = 2, então k1 = 0. Pelo Teorema 1, B =
{w1 }{ε, w2 }{w3 } = {a}{ε, c}{bd} = {abd, acbd} e W =
P (B)\B = {ε, a, ab, ac, acb}. Vamos utilizar o primeiro passo
do algoritmo para os elementos de W. As respectivas máscaras
de restrição estão listadas na Tabela II. Daı́, a partição inicial
é dada por P 1 = {P1 = {ε}, P2 = {a, ac}, P3 = {ab, acb}}.
Para o segundo passo, ou seja, refinamento pela memória
de restrição, as palavras em P2 podem ser estendidas por
b, c e R (ac) = ac ∈ P2 e R (acc) = ε ∈ P1 . Daı́,
estas palavras devem ser separadas. Como M (P3 ) não possui
letras com bandeira aberta, então suas palavras não podem
ser estendidas e as palavras em P3 não podem ser separadas.
Logo, refinamentos não são mais possı́veis e o critério de
parada para a terceira etapa é estabelecido, sendo P 2 = {P1′ =
{ε}, P2′ = {a}, P3′ = {ac}, P4′ = {ab, acb}} a partição mais
fina. Portanto, o grafo de contextos possui quatro vértices
e existe um ramo com rótulo e do vértice Pi′ para Pj′ se
w ∈ Pi′ , R (we) ∈ Pj′ e (e, ) 6∈ M (w) [2, Proposição
3]. Por fim, o grafo de contextos é mostrado na Fig. 3.

Sejam v = v1 · · · vm , w = w1 · · · wn ∈ A∗ . Se vw = wv
e m = n, então v = w = zp , onde z = v1 v2 · · · vd , d é um
m
divisor de m = n e p = . Por outro lado se n > m, então
d
pelo algoritmo da divisão existem únicos inteiros q e r tais
que:
n − qm = r, com 0 < r < m.
(9)
Seja d um divisor comum de m e n. De (9), d | r. Como
wi = vi , ∀ i = 1, . . .m, m e wm+i n= wi , ∀i = 1, . . . , r então,
basta tomar v = (z) d e w = (z) d , onde z = v1 v2 · · · vd .
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Técnica de Interrogação de LPGs AutoReferenciável por Análise Espectral
V. A. Oliveira, A. Cascardo, A. P. López-Barbero, V. H. N. Silva, e R. M. Ribeiro.
LPG, destacam-se as baseadas na análise espectral, também
chamada de análise harmônica [8-12]. Dentre essas técnicas,
um princípio bastante promissor é o da espectroscopia
derivativa. Esse princípio consiste em realizar a modulação
do comprimento de onda de uma portadora óptica,
transmitindo-a através da banda de atenuação de uma LPG.
O resultado é um sinal óptico demodulado contendo
componentes harmônicas, cujas amplitudes dependem da
inclinação da banda de atenuação da LPG no comprimento
de onda no qual está ocorrendo a demodulação. Tendo em
vista que um parâmetro físico altera a banda de atenuação da
LPG, é possível, então, obter o valor desse parâmetro a
partir das amplitudes dos harmônicos. ALLSOP et al. [9]
demostraram o uso do princípio da espectroscopia derivativa
para a interrogação de uma LPG sujeita a curvaturas. Nesse
caso, o comprimento da curvatura, que está associado a
variações na banda de atenuação da LPG, é calculado a
partir da razão entre a amplitude do primeiro e do segundo
harmônico do sinal demodulado. Entretanto, no modelo
matemático proposto por ALLSOP et al., as equações das
amplitudes dos harmônicos não consideram todos os
parâmetro espectrais da banda de atenuação da LPG, como a
largura de banda e o comprimento de onda de ressonância,
separadamente. CARNEIRO et al. [10] e PRESLEY et al.
[11,12] apresentaram um novo modelo matemático que
considera todos os parâmetros espectrais da banda de
atenuação da LPG na equação das amplitudes dos dois
primeiros harmônicos. Esse modelo é mais simples, robusto
e possui faixa dinâmica superior ao modelo apresentado em
[9]. Porém, em [10-12] foi mostrado o desenvolvimento do
modelo matemático sem dar à técnica uma aplicação
específica. Além disso, as amplitudes dos harmônicos
dependiam da potência da fonte óptica utilizada. Dessa
forma, a interrogação e a consequente obtenção do
parâmetro de interesse exigem o conhecimento prévio da
potência da fonte óptica, acarretando imprecisões do ponto
de vista experimental.

Resumo - Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma
nova técnica de interrogação de sensores à fibra óptica
baseados em redes de período longo (LPG). A técnica é um
modelo matemático simples e robusto, que considera todos os
parâmetros espectrais da LPG, como largura de banda,
comprimento de onda de ressonância e profundidade de
atenuação. A validação dessa técnica é feita por resultados
experimentais obtidos de medidas do índice de refração, com
erro relativo inferior a 0,15%. Foi verificada uma faixa
dinâmica de operação para a obtenção do deslocamento do
comprimento de onda de ressonância da LPG em torno de 18
nm.
Palavras-Chave—Técnica de Interrogação, Redes de Período
Longo (LPG), Índice de Refração.
Abstract— This paper presents the development of a new
interrogation technique for optical fiber sensors based on long
period grating (LPG). The technique is a simple and robust
mathematical model, that considers all the LPG’s spectral
parameters, such as the bandwidth, the resonance wavelength,
and the attenuation depth. The validation of this technique is
done by experimental results obtained from measurements of
the refractive index, with relative error less than 0.15%. A
dynamic operating range to obtain the resonance wavelength
shift of the LPG around 18 nm was verified.
Keywords—Interrogation Technique, Long Period Gratings
(LPG), Refractive Index.

I. INTRODUÇÃO
Em 1996, VENGSARKAR et al. demonstraram o uso de
estruturas denominadas redes de período longo (LPG - Long
Period Grattings) como transdutores ópticos [1]. As LPGs
são estruturas feitas de fibras ópticas que se comportam
como filtros rejeita banda. São dispositivos ópticos passivos
e que partilham das características intrínsecas das fibras
ópticas, como imunidade a interferências eletromagnéticas,
além de características específicas, tais como baixa perda de
inserção e alta sensibilidade [2]. Possuem várias vantagens
devido às suas características físicas, como baixo peso,
pequenas dimensões e elevada resistência à corrosão [3], o
que desperta o interesse da comunidade científica no uso de
LPGs para o desenvolvimento de sensores ópticos. Vários
estudos têm sido publicados neste segmento mostrando o
desempenho das LPGs como sensores de temperatura [4],
tração [5], curvatura [6] e índice de refração [7].

O presente artigo descreve a evolução da técnica
publicada nos trabalhos anteriores [10-12], mostrando como
a razão entre as amplitudes dos harmônicos podem torná-la
auto-referenciável, isto é, independente da potência da fonte
óptica e de perdas no caminho óptico. A técnica será
validada experimentalmente e, adicionalmente, uma
aplicação para medir o índice de refração de diferentes
soluções será apresentada.

O grande desafio no uso de LPGs como sensor é o
desenvolvimento de técnicas de interrogação capazes de
relacionar as alterações na banda de atenuação com a
grandeza mensurada. Dentre as técnicas de interrogação de

II. CONFIGUÇÃO EXPERIMENTAL
A Fig. 1 apresenta a configuração experimental utilizada
para a comprovação da técnica de interrogação de LPG e
para a demonstração da aplicação proposta neste artigo.
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da fonte óptica e todas as perdas de inserção apresentadas na
Fig. 1, tais como do circulador, da reflexão pela FBG e de
perdas da própria LPG. O valor
−
é a profundidade
de atenuação que ocorre no comprimento de onda de
ressonância λ da LPG e 𝑎 = ∙ ln /∆𝐿𝑃 , onde
∆𝐿𝑃 é a largura de banda de meia potência da LPG. A Fig.
2 comprova que a banda de atenuação da LPG é bem
ajustada a uma curva gaussiana, dentro da faixa de
comprimento de onda de 1537 nm a 1573 nm, que
corresponde a uma faixa igual a 36 nm.

Fig. 1.

Devido a não linearidades apresentadas pelo modulador
FBG, deve ser considerada uma distorção adicional 𝐴
sobre o comprimento de onda instantâneo da portadora
óptica modulada
, resultando na equação (2). Uma vez
que não foram observadas distorções de ordem superior nos
experimentos, foi considerada apenas uma distorção no
segundo harmônico.

Configuração experimental.

Como pode ser visto na Fig. 1, uma fonte ASE
(Amplified Spontaneous Emission – Emissão Espontânea
Amplificada), com largura de banda entre 1530 nm a 1610
nm, é acoplada ao circuito óptico através da porta 1 do
circulador óptico e transmitida para a porta 2 onde o
modulador FBG (Fiber Bragg Grating – Rede de Bragg em
Fibras Ópticas) está ligado. A luz da fonte ASE é refletida
pela FBG, que define o comprimento de onda central
λ da portadora óptica. Para modular o comprimento de
onda da portadora óptica λ , é aplicado um sinal elétrico
senoidal nos terminais do PZT (Titanato Zirconato de
Chumbo), promovendo uma deformação axial da FBG. O
sinal elétrico aplicado no modulador FBG gera um
deslocamento de 𝐴 em torno do comprimento de onda
central λ da FBG. A portadora óptica modulada em
comprimento de onda é refletida e transmitida através da
porta 3 do circulador óptico. A portadora óptica modulada
em comprimento de onda é, então, transmitida através da
LPG antes de ser detectada pelo fotodetector. A LPG atua
como um demodulador óptico passivo, convertendo as
variações de comprimento de onda da portadora óptica
modulada em uma portadora óptica modulada em amplitude.
Em seguida, a portadora óptica modulada em amplitude é
detectada pelo fotodetector, que o converte em um sinal
elétrico, cuja amplitude é proporcional à potência óptica de
entrada. Esse sinal elétrico é digitalizado por uma placa de
aquisição (DAQ – Data Acquisition) e as amplitudes dos
harmônicos desse sinal elétrico são obtidas a partir de uma
FFT (Fast Fourier Transform – Transformada Rápida de
Fourier) executada no LabView.
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onde 𝜔 = 𝜋 ,
é a frequência de modulação do
modulador FBG e é o tempo. Conforme ilustrado na Fig. 2
e de acordo com a configuração experimental da Fig. 1, o
comprimento de onda instantâneo da portadora óptica
modulada em comprimento de onda
é transmitido
através da banda de atenuação da LPG, resultando em um
sinal óptico demodulado 𝑃
. Esse sinal óptico
demodulado pode ser obtido substituindo-se
de (2) em
λ de (3) [11,12], resultando em:
𝑃
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onde 𝑆 = λ − λ , que representa o deslocamento do
comprimento de onda de ressonância da LPG λ em relação
ao comprimento de onda central da FBG λ .

III. MODELO MATEMÁTICO
A técnica apresentada neste trabalho é suportada pela
modelagem matemática das amplitudes dos harmônicos. A
sequência matemática para obtenção das equações das
amplitudes do primeiro e do segundo harmônico será
apresentada nessa seção. Primeiramente, a banda de
atenuação da LPG pode ser ajustada a uma curva gaussiana
[13], como:
𝑃

𝜆 =𝑃( −

∙

−𝑎 λ−λ𝑟 2

),

Fig. 2.

Princípio fundamental da técnica proposta.

De acordo com a Fig. 1, o sinal óptico demodulado
, é convertido pelo fotodetector em um sinal elétrico
∝𝑃
. É importante notar, a partir da Fig. 2, que o
sinal óptico demodulado 𝑃
apresenta uma distorção
harmônica devido à não linearidade da banda de atenuação
da LPG, que é função da posição relativa entre λ e λ .
Como
∝𝑃
, então o sinal elétrico
também
apresentará uma distorção harmônica.
𝑃

(1)

onde 𝑃
𝜆 representa a banda de atenuação da LPG em
função do comprimento de onda λ, 𝑃 representa a potência
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A equação (4) mostra a expressão geral do sinal elétrico
, em que
é a componente contínua e 𝐻 é a
amplitude da enésima componente harmônica, em razão da
não linearidade da banda de atenuação da LPG.
+ ∑∞= 𝐻 𝑐

=

𝜔

A equação (8) apresenta a expressão do índice de
refração da solução em função do comprimento de onda
de ressonância da LPG λ , obtida a partir dos dados contidos
na Tabela I.

(4)

λ

Para obter a expressão matemática para a enésima
harmônica em (4), é realizada uma expansão em série de
Taylor em (1) para λ em torno de λ . Após a expansão,
substitui-se λ por (2) e compara-se o resultado com (4),
obtendo-se as equações para as amplitudes do primeiro e do
segundo harmônico, mostradas em (5) e (6),
respectivamente:
𝐻 =
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Fig. 3.
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LPG submersa em soluções com diferentes índices de refração.

TABELA I.
MEDIDA DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO E DO
COMPRIMENTO DE ONDA DE RESSONÂNCIA DA LPG PARA
DIFERENTES SOLUÇÕES.

A razão entre as expressões (5) e (6) resulta na equação
(7), em que 𝐻 = 𝐻 ⁄𝐻 .
𝑑∙

(8)

onde 𝐴 = 1,451 e os parâmetros 𝐴𝑘 , 𝑘 e λ𝑘 são mostrados
na Tabela II. Assim, o valor do índice de refração é
calculado ao substituir o valor de λ na equação (8), cujo
valor é obtido a partir de 𝑆, obtido via solução de (7).

As equações (5) e (6) mostram que as amplitudes do
primeiro e do segundo harmônico dependem de todos os
parâmetros envolvidos, tais como a potência da fonte óptica
e as perdas de inserção apresentadas no experimento 𝑃 , o
parâmetro
relacionado com a profundidade de atenuação
no comprimento de onda de ressonância, a amplitude de
modulação 𝐴 , a amplitude da distorção do modulador FBG
𝐴 , o parâmetro 𝑎 que está relacionado com a largura de
banda espectral de meia potência da LPG ∆𝐿𝑃 e o
deslocamento 𝑆, que é função do comprimento de onda
central do modulador FBG λ e do comprimento de onda de
ressonância da LPG λ .
𝑚 ∙{−
{− 2𝑚 ∙
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−[ − 𝑎∙
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. (7)

A equação (7) demonstra que a razão entre as amplitudes
dos dois primeiros harmônicos consiste em uma expressão
auto-referenciada, uma vez que ela independe de 𝑃 e .
Considerando constantes os parâmetros 𝐴 , 𝐴 e 𝑎, em (7),
tem-se então que 𝐻 é uma função apenas de 𝑆. Isso significa
que o valor de 𝑆 pode ser calculado a partir de 𝐻, via
solução da equação (7).
IV. CALIBRAÇÃO DO SENSOR

A LPG foi sujeita a soluções com diferentes
concentrações de etileno glicol em água destilada, cujos
índices de refração foram medidos usando um refratômetro
de Abbe. A Fig. 3 mostra a variação da banda de atenuação
da LPG, e os respectivos valores de λ , para cada solução.
Esses gráficos da Fig. 3 foram obtidos a partir do analisador
de espectro óptico (OSA – Optical Spectrum Analyzer).
Assim, chegou-se à Tabela I, que mostra o índice de
refração da solução e o respectivo comprimento de onda
de ressonância da LPG λ . Na Tabela I, o valor de 𝑆 = λ −
λ , em que λ = 1541,12 nm é o comprimento de onda
central do modulador FBG.

Solução

Concentração
de Etileno
Glicol (%)

Índice de
refração
( )

Ar

-

≈1

λ (nm)
1560,8

𝑆= λ −
λ (nm)

Água
Destilada

0

1,333

1554,3

13,18

Solução 1

25

1,359

1553,12

12

Solução 2

50

1,384

1551,17

10,05

Solução 3

60

1,394

1550

8,88

Solução 4

66,6

1,400

1549,34

8,22

Solução 5

71,4

1,405

1548,8

7,68

Solução 6

80

1,414

1548,3

7,17

100

1,429

1542,7

1,58

Etileno
Glicol

TABELA II.

k
1
2
3
4

646

19,68

PARÂMETROS PARA A EQUAÇÃO (8).

Ak
0,0125
0,0135
0,0115
0,0034

tk
45,00
4,80
5,70
1,64

λk
1543,54
1547,00
1554,35
1555,00

Fig. 5. O comprimento de onda de ressonância λ , que é
mostrado no eixo vertical à direita da Fig. 5, é obtido
adicionando o valor de λ às raízes, uma vez que 𝑆 = λ −
λ . Outra característica que pode ser observada é a mudança
de fase de 𝜋 radianos que ocorre dependendo de que lado da
banda de atenuação da LPG o sinal é demodulado. As raízes
encontradas em (7) têm relação direta com a fase citada
acima. Assim, temos as raízes 𝑆 para um lado da banda de
atenuação da LPG e 𝑆 para o outro lado, conforme a Fig. 5.
Observa-se na Fig. 5 que não há solução no ponto singular
citado anteriormente.

V. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL
Nesta seção, o modelo matemático proposto será
validado. Para isto as amplitudes do primeiro e do segundo
harmônicos devem ser obtidas experimentalmente, via FFT
do sinal elétrico, executada no LabView. Após calcular a
relação entre as amplitudes dos harmônicos, medidas
experimentalmente, as soluções para 𝑆 podem ser obtidas
via equação (7). Com isso, considerando λ = 𝑆 + λ , o
índice de refração da substância pode ser obtido através da
equação (8).
Os parâmetros espectrais da LPG foram caracterizados a
partir da configuração experimental da Fig. 1, submergindo
a LPG em diferentes soluções, como mostrado na Tabela I.
O modulador FBG, mostrado na Fig. 1, consiste em uma
FBG fixada entre duas cerâmicas de PZT paralelas (PI Physik instrument, modelo P - 289,20). A largura de banda
de meia potência da FBG (∆ ), utilizada em nosso
experimento, foi de 0,25 nm. O sinal elétrico aplicado no
modulador FBG, está na frequência de ressonância do
dispositivo PZT P-289.20 utilizado, que é de 1800 Hz. As
características do modulador FBG são mostradas na Tabela
III. O fotodetector utilizado é um THORLABS PDA10CS.
A conversão analógico-digital é realizada por meio de uma
placa de aquisição, NI-National Instruments, USB-6210, e o
processamento de sinal é feito pelo LabView.
TABELA III

CARACTERÍSTICAS DO MODULADOR FBG

Frequência de Ressonância do PZT
Largura de Banda de Meia Potência da FBG
(∆ )
Comprimento de Onda Central do modulador
FBG (c)

Fig. 4.

Valores simulados para H2 e H1/H2.

1800 Hz
0,25 nm
1541,12 nm

Através de ajustes gaussianos da banda de atenuação da
LPG, mostrados na Fig. 3, foi encontrado 𝒂 = 0,01 nm-2. O
comprimento de onda central da FBG 𝛌𝐜 = 1541,12 nm foi
escolhido de modo a estar dentro da banda de atenuação da
LPG em quaisquer condições experimentais.
Os parâmetros 𝐴 = 0,44 nm e 𝐴 = 0,0519 nm foram
obtidos a partir de análises espectrais, no domínio óptico, do
sinal na porta 3 do circulador, conforme ilustrado na Fig. 1.
Este sinal corresponde à portadora óptica modulada em
comprimento de onda
gerada pelo modulador FBG.
A. Simulações
Para simular as equações (5), (6) e (7), foram adotados
os valores já mencionados de 𝐴 = 0,44 nm, 𝐴 = 0,0519
nm, 𝑎 = 0,01 nm-2 e λ = 1541,12 nm. Para λ será adotado,
na simulação, o intervalo entre 1520 e 1565 nm, que contém
todos os valores de λ da Tabela I. O resultado desta
simulação é mostrado na Fig. 4. Observa-se um ponto de
singularidade, em que 𝐻 tende a infinito, em razão do valor
de 𝐻 tender a zero em λ ≈ 1540,92 nm, conforme foi
discutido na seção 3.8 da referência [12] em presença da
distorção 𝐴 .

Fig. 5.

Valores simulados das raízes da eq. (7) e λ em função de S.

B. Experimentos.

Na LPG escolhida para este experimento, os índices de
refração utilizados fazem com que o λ seja sempre maior
do que λ , ou seja, S > 0. A Tabela IV mostra a comparação
entre os resultados experimentais e os valores calculados
utilizando conjuntamente as equações (7) e (8). Note que os
valores experimentais de λ , obtidos diretamente do OSA,
diferem dos valores calculados pela equação (7) de no
máximo 0,02%. Além disso, os valores dos índices de
refração calculados através da equação (8) diferem dos
valores obtidos diretamente do refratômetro de Abbe em no
máximo 0,15%.

Calculando 𝐻 = 𝐻 /𝐻 a partir das amplitudes dos
harmônicos obtidos e inserindo este valor na equação (7)
encontram-se as soluções (ou raízes) 𝑆 e 𝑆 , mostradas na
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Adicionalmente, e como citado anteriormente, os índices
de refração utilizados neste experimento exploraram
somente as soluções da equação (7) em que S > 0. Ou seja,
neste experimento foi explorada somente a metade da faixa
da curva de ajuste gaussiana, resultando em uma faixa de
operação de aproximadamente 18 nm (19,68 – 1,58).

faixa de operação de 18 nm. Entretanto, caso fosse utilizada
toda a faixa de ajuste gaussiano, a faixa de operação poderia
ser superior a 36 nm. A limitação da técnica pela faixa de
ajuste gaussiana já havia sido prevista em [12], mesmo com
uma LPG diferente da utilizada neste trabalho.

Tabela IV.
COMPARAÇÃO ENTRE VALORES
EXPERIMENTAIS E VALORES CALCULADOS.

Os autores agradecem o CNPq, processo nº 305307/2015-0
e 400577/2013-5, a FAPERJ, o INCT-INERGE, e ANEELELETROSUL, pelo apoio parcial a este trabalho.

Valores Experimentais
Solução

λ

AGRADECIMENTOS

Valores Calculados
𝑆

Raiz de H

λ

REFERÊNCIAS

Ar

1

1560,8

19,68

21,92

1562,04

≈1

Água

1,333

1554,3

13,18

13,31

1554,43

1,335

25%

1,359

1553,12

12

12,06

1553,18

1,357

50%

1,384

1551,17

10,05

9,89

1551,01

1,384

60%

1,394

1550,04

8,88

9,23

1550,35

1,395

66,66%

1,4

1549,34

8,22

8,23

1549,35

1,401

71,40%

1,405

1548,8

7,68

7,54

1548,66

1,405

80%

1,414

1548,3

7,17

7,13

1548,25

1,408

100%

1,429

1542,7

1,58

1,49

1542,61

1,430

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

VI. CONCLUSÕES.
Este trabalho demonstrou o aperfeiçoamento da técnica
de interrogação apresentada em [10, 11 e 12] para sensores
baseados LPG, usando o princípio de espectroscopia
derivativa. O aperfeiçoamento aqui demonstrado permitiu
que a solução matemática do problema independesse da
potência óptica da fonte, tornando a técnica autoreferenciada. Foi demonstrado que o modelo matemático
apresentado é mais simples e robusto quando comparado
com o previamente publicado [9]. A razão disso é que as
expressões matemáticas das amplitudes dos harmônicos são
obtidas por funções simples, facilitando sua integração em
sistemas eletrônicos embarcados. As amplitudes do primeiro
e do segundo harmônico dependem das características não
lineares da banda de atenuação da LPG, bem como das
distorções introduzidas no segundo harmônico pelo
modulador FBG. Apresentou-se neste trabalho uma
aplicação para a técnica aqui desenvolvida em que o índice
de refração de uma mistura de etileno glicol com água
destilada foi medido. Um erro máximo de 0,15% foi
observado quando comparados os valores dos índices de
refração medidos diretamente com aqueles calculados com a
técnica aqui apresentada. Por outro lado, o cálculo do
comprimento de onda de ressonância da LPG usada como
elemento sensor apresentou um erro inferior a 0,02%
quando comparada com a medida direta a partir do OSA. O
erro relativo de 0,02% na obtenção do comprimento de onda
de ressonância pode ser atribuído, entre outros motivos, à
modelagem da banda de absorção da LPG como uma curva
gaussiana com características independentes em todo o
deslocamento espectral. Por outro lado o erro relativo de
0,15%, observado no cálculo do índice de refração da
mistura, pode ser atribuído à modelagem matemática feita
para representar a equação do índice de refração em função
do comprimento de onda de ressonância da LPG. Os
experimentos comprovaram a eficácia da técnica dentro da

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
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Estratégias de perturbação para metaheurı́stica VNS
aplicada ao problema RSA em Redes Ópticas
Elásticas
Carlos Magno de O. Araújo, Iguatemi Eduardo da Fonseca e Lucı́dio A. F. Cabral

Resumen— O RSA é um problema de otimização na alocação
de rota e espectro que objetiva atender demandas de tráfego
em uma rede óptica sobre algum critério de eficiência. Nesse
estudo foi abordada a versão offline, ou estática, desse problema
no contexto de redes ópticas elásticas e analisada a variação
no desempenho de uma metaheurı́stica VNS através do uso de
diferentes estratégias de perturbação orientadas ao problema
assistidas por método aleatório em comparação a métodos puramente orientados ou puramente aleatório. Os testes mostram que
diferentes tipos de melhorias de desempenho vêm com diferentes
tipos de métodos de perturbação.
Palabras-Clave— Problema RSA, Redes Ópticas Elásticas,
Metaheurı́stica.
Abstract— The RSA(Routing and Spectrum Allocation) is an
optimization problem that aims at to attend traffic demands
in a optical network under a given performance criterion. In
this paper we address the static version of this problem in the
flex-grid optical networks context and analyse the performance
improvement of a VNS metaheurisc by using different biased
perturbation strategies aided by aleatory method in comparation
with pure biased or aleatory perturbation methods. The tests
show that different kinds of performance improvements comes
with different kinds of perturbation methods.
Keywords— RSA Problem, Elastic Optical Networks, Metaheuristic.

I. I NTRODUÇ ÃO
Redes elásticas têm ganhado espaço como consequência da
eficiência no uso do espectro óptico e elasticidade de granularidade comparada às tradicionais redes WDM de espectro
estático [3].
Nesse trabalho foi abordada a versão estática do problema RSA, em que uma matriz de demandas pré-definidas
é fornecida. As versões estáticas, também conhecidas como
offline, dos problemas de roteamento e alocação de recurso são importantes em etapas de planejamento de redes de transmissão. Modelos ILP(Integer Linear Programming)/MIP(Mixed-Integer Programming) [11] do problema
RSA mostram eficiência no uso do espectro óptico em redes
OFDM elásticas em comparação às tradicionais redes WDM.
Os autores em [9] desenvolveram um algoritmo baseado
em Otimização por Colônia de Formiga (ACO - Ant Colony
Optimization) para solucionar a versão online do problema
RSA. Os resultados desse trabalho comparam a probabilidade
Carlos Magno de O. Araújo e Iguatemi Eduardo da Fonseca e Lucı́dio A. F.
Cabral Centro de Informática, Universidade Federal da Paraı́ba (UFPB), João
Pessoa - PB, Brasil, E-mails: ca.magno00@gmail.com, iguatemi@ci.ufpb.br,
lucidio@ci.ufpb.br.

de bloqueio de cinco algoritmos e, por meio de experimentos,
conseguiram demonstrar que o algoritmo proposto alcançou
baixas taxas de probabilidade de bloqueio, baixa complexidade
e alta adaptação.
Em [5], os autores propõem um algoritmo baseado na
metaheurı́stica ILS (Iterated Local Serach) para resolver a
versão off-line do problema RSA. No algoritmo proposto,
quatro estratégias de perturbação são utilizadas. Além disso,
um modelo matemático é usados na fase de busca local.
Os resultados desse trabalho demonstraram que o algoritmo
proposto conseguiu tempos aceitáveis e soluções de boa qualidade. Em [4], a metaheurı́stica ILS também é utilizada, mas
nesse trabalho dois modelos matemáticos são usados na fase
de busca local.
No contexto de metaheurı́sticas, a eficiência das estratégias
de perturbação usadas está diretamente relacionada à eficiência
da própria heurı́stica. Em [2] foram estudadas as eficiências
independentes das estratégias de perturbação propostas em [5]
mostrando uma relação de compromisso entre o método de
perturbação aleatória com alto poder de perturbação, em outras
palavras, capacidade de sair de regiões de ótimos locais, e as
perturbações orientadas ao problema com boa qualidade de
salto, ou seja, capacidade de guiar o salto sobre uma região
com soluções promissoras.
Neste artigo foi usada uma metaheurı́stica VNS (Variable
Neighborhood Search) [6], explicada na Seção 3, com busca
local por método exato (Matheuristic) para avaliar a eficiência
de diferentes combinações de estratégias de perturbação propostas em [5] levando em consideração a análise de diferentes
qualidades individuais de cada estratégia apontadas em [2].
Uma contribuição direta desta análise é responder questões
como: (i) Vale a pena usar pertubações sensı́veis ou relacionadas ao contexto do problema RSA? (ii) É possı́vel estabelecer relacionamentos entre diferentes tipos de pertubações?
(iii) Em que condições pode ser mais vantajoso usar diferentes
técnicas de pertubação concomitantemente?
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma.
A Seção 2 apresenta o problema RSA no contexto de Redes
Ópticas Elásticas e o modelo ILP usado no processo de busca
local. A Seção 3 descreve a implementação e parâmetros da
metaheurı́stica VNS, e as estratégias de perturbação básicas.
Na Seção 4 são esclarecidas as métricas e os cenários usados
na avaliação, e expostos os resultados de desempenho da
heurı́stica sob as diferentes configurações de perturbação, bem
como analisados e discutidos os resultados obtidos. Por último,
na Seção 5 são apresentadas as considerações finais.
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II. O P ROBLEMA RSA OFFLINE EM R EDES Ó PTICAS
E L ÁSTICAS
Ao contrário da divisão de espectro por WDM, as redes
ópticas elásticas baseadas em modulação OFDM [7] não
possuem largura de banda óptica estática predefinida. Para
cada nova demanda é alocado na rede um canal óptico, ou
lightpath, contı́nuo ao longo da rota com a largura ajustada
para atendê-la. O passo de variação das larguras que podem
ser alocadas numa rede elástica é definido pelo grau de
granularidade estabelecido.
Na alocação elástica, as demandas recebem um intervalo
do espectro ajustado ao volume do tráfego exigido, diferente
das tradicionais redes ópticas WDM, em que as demandas
são alocadas dentro de intervalos do espectro de tamanho fixo
pré-estabelecido. Esse método fixo de alocação pode gerar
desperdı́cio de capacidade de transmissão [11].
A versão off-line do problema RSA tem como dados de
entrada, de acordo com [8], os seguintes parâmetros:
• Uma rede óptica representada por um grafo G(V, E),
V sendo o conjunto de nós ópticos e E o conjunto de
enlaces de fibra conectando dois nós {vs , vt } ∈ V ;
• Um conjunto ordenado S de slots de frequência em cada
enlace em E; S = {s1 , s2 , ..., s|S| };
• Uma banda de proteção B (número de slots) é necessária
entre duas alocações de espectro contı́guas;
• Um conjunto D de demandas a serem transportadas. Cada
demanda d é representada por uma tupla (sd , td , bd , nd ),
em que sd e td são os nós de origem e destino, respectivamente, bd é a banda requerida, e nd é o número de
slots requeridos.
O problema tem como objetivo minimizar o somatório de
bandas rejeitadas, ou seja, maximizar o volume de tráfego
atendido admitindo bloqueio de demandas.
Cada demanda alocada deve ter definida uma configuração
de alocação, ou seja, uma rota e um conjunto de slots obedecendo as restrições de contiguidade e continuidade. A restrição
de contiguidade estabelece que o conjunto de slots atribuı́dos a
uma demanda devem ser contı́guos no espectro. A restrição de
continuidade estabelece que o mesmo conjunto de slots deve
ser usado em cada enlace ao longo da rota.
Para o problema RSA, são apresentados na literatura alguns
modelos ILP para a solução através de programação inteira.
Para esse trabalho abordaremos o modelo LP-CA [8].
A. O Modelo LP-CA
A formulação LP-CA faz uso do conceito de canais, retirando do modelo matemático a complexidade associada à
restrição de contiguidade [8]. Um canal consiste num conjunto
de slots contı́guos.
Sejam:
- S : conjunto de slots ópticos;
- D : conjunto de demandas;
- P (d) : conjunto de caminhos candidatos para a demanda
d;
- B : banda de proteção em número de slots;
- bd : banda requerida pela demanda d;
- C(d): conjunto de canais para a demanda d;

- ypc : variável de decisão binária. Igual a 1 se o canal c é
alocado ao longo da rota p, 0 do contrário;
- δpe : conjunto de valores binários. Igual a 1 se a rota p
utiliza o enlace e, 0 do contrário;
- γcs : conjunto de valores binários. Igual a 1 se o canal c
contém o slot s, 0 do contrário.
- xd : variável de decisão binária. Igual a 1 se a demanda
d foi rejeitada, 0 do contrário.
O modelo LP-CA deve minimizar:
X
ϕ=
bd xd
(1)
d∈D

Sujeito a:
X

X

∀d ∈ D

ypc + xd = 1

(2)

p∈P (d) c∈C(d)

X X

X

γcs δpe ypc ≤ 1

∀e ∈ E, s ∈ S

(3)

d∈D p∈P (d) c∈C(d)

xd ∈ {0, 1}
ypc ∈ {0, 1}

d∈D

(4)

p ∈ P, c ∈ C

(5)

A Restrição (2) garante a exclusão mútua entre alocação e
rejeição para cada demanda. A Restrição (3) garante atribuição
de única demanda para cada slot de cada enlace.
III. M ETAHEUR ÍSTICA VNS
A ideia básica da metaheurı́stica VNS é explorar sucessivamente um conjunto de vizinhanças pré-definido para fornecer
uma solução melhor. No contexto de metaheurı́sticas, soluções
vizinhas são definidas como soluções diferentes em um grau de
modificação estabelecido e vizinhança de busca é o conjunto
de soluções vizinhas obtidas a partir de uma solução inicial.
De modo geral, quanto maior o grau de modificação tolerado,
maior o tamanho da vizinhança de busca.
A metaheurı́stica VNS implementada para esse estudo possui busca local por método exato, o que implica possuir
como vizinhança o conjunto de soluções viáveis a partir da
formulação dada dado com entrada. De acordo com a estratégia de perturbação, a formulação do modelo é alterada em
tempo de execução bloqueando previamente um subconjunto
de demandas.
Para a implementação do processo busca local por método
exato foi usado o modelo LP-CA, descritos na Seção 2.1,
tendo como solver o IBM ILOG CPLEX (disponı́vel em [1]).
O modelo e a metaheurı́stica VNS foram implementadas nas
linguagens OPL e IBM ILOG Script de controle de fluxo,
respectivamente.
Foram usadas três variações de tamanho de vizinhança
para a busca local: 65%, 80% e 95% da quantidade total de
demandas da instância.
No pseudocódigo 1 descrevemos o funcionamento da metaheurı́stica VNS implementada nesse estudo. O método de
construção de solução inicial(linha 2) seleciona aleatoriamente
um conjunto de demandas com cardinalidade definida pelo
tamanho inicial de vizinhança de busca.
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Algorithm 1 Variable Neighborhood Searh
1: V ← V0 ← Tamanho de vizinhança inicial;
2: S 0 ← S ← SOLUÇ ÃO INICIAL ();
3: S 0 ← PERTURBAÇ ÃO (S 0 );
4: C ← 0;
. Contador de insucessos
5: while C ≤ Quantidade máxima de insucessos do
6:
S 00 ← BUSCA LOCAL(S 0 , V ); . CPLEX limitado por
tempo
7:
if S 00 melhora a função objetivo then
8:
S ← S 00 ;
9:
S 0 ← PERTURBAÇ ÃO(S 00 );
10:
V ← V0 ;
11:
else
12:
if V = Maior tamanho de vizinhança then
13:
S 0 ← PERTURBAÇ ÃO(S 00 );
14:
V ← V0 ;
15:
C ← C + 1;
16:
else
17:
V ← Próximo tamanho de vizinhança;
18:
end if
19:
end if
20: end while
21: return S;

As estratégias de perturbação combinadas foram usadas a
fim de verificar-se o potencial de escape de mı́nimos locais
do espaço de busca. A chamada do processo de perturbação
após uma busca local com vizinhança V reduz o espaço
combinatório ao tamanho da vizinhança inicial rejeitando
V |D| − V0 |D| demandas de acordo com as estratégias empregadas. As demandas rejeitadas fica excluı́das do conjunto
de demandas alocadas da solução gerada pela próxima busca
local. O processo de aumento de vizinhança seleciona aleatoriamente uma quantidade complementar de demandas dentre
as demandas arbitrariamente rejeitadas na solução corrente
tornando-as aptas a estarem na solução da próxima busca local.
A condição de parada foi definida como a quantidade
máxima de três insucessos. Um insucesso é definido por uma
busca exata sob o espaço de busca máximo sem melhora do
valor da função objetivo.
A. Estratégias de Perturbação
Nesse estudo foram usadas quatro estratégias de perturbação
básicas, inicialmente propostas em [5]. Três dessas estratégias
são orientadas ao problema, ou seja, apresentam critérios de
modificação de solução baseados suas caracterı́sticas. A quarta
estratégia tem caráter meramente aleatório.
As perturbações atuam escolhendo um subconjunto de demandas do conjunto de demandas alocadas na solução corrente, tornando-as não elegı́veis na próxima busca local e, consequentemente, impedindo-as de estarem na próxima solução
gerada. O processo de escolha desse subconjunto de demandas
evidencia a estratégia usada. As perturbações básicas usadas
nas avaliações foram: (i) a perturbação por menor caminho;
(ii) por maior caminho; (iii) por balanceamento de carga; e
(iv) a perturbação aleatória.

Algorithm 2 Perturbação Maior/Menor Caminho
1: V ← Nı́vel de Vizinhança Atual;
2: N ← |D| ∗ (V − V0 );
. Quantidade de demandas a
rejeitar
3: C ← 0;
. Contador
4: while C ≤ N do
5:
d ← Demanda alocada na maior/menor rota;
6:
xd = 1; . Rejeita demanda na variável de decisão do
modelo
7:
C ←C +1
8: end while
Algorithm 3 Perturbação Balanceamento de Carga
1: V ← Nı́vel de Vizinhança Atual;
2: N ← |D| ∗ (V − V0 );
3: C ← 0;
4: while C ≤ N do
5:
d ← Demanda alocada na rota com enlaces mais
congestionados;
6:
xd = 1;
7:
Decrementa grau de congestionamento dos enlaces
usados na rota alocada para d;
8:
C ←C +1
9: end while

A perturbação por maior caminho seleciona em ordem
decrescente demandas alocadas nas maiores rotas. De forma
oposta, a perturbação por menor caminho seleciona em ordem
crescente as demandas alocadas nas menores rotas como
mostrado no pseudocódigo 2. A perturbação por balanceamento de carga seleciona demandas alocadas em rotas que
possuem os enlaces mais congestionados em ordem decrescente, atualizando a cada escolha o grau de congestionamento
dos enlaces ao longo da rota da demanda selecionada conforme
o pseudocódigo 3.
IV. R ESULTADOS
A. Métricas e Cenários de Avaliação
Para avaliar o impacto dos processos de perturbação no
desempenho da heurı́stica foram usadas quatro métricas: valore
médio da função objetivo, tempo médio de execução, taxa de
sucesso e taxa de melhora.
As métricas de taxa de sucesso e taxa de melhora foram
propostas em [2] e estimam especificamente o desempenho
do processo de perturbação referente ao poder de perturbação
e qualidade da perturbação respectivamente.
A taxa de sucesso refere-se à proporção de buscas locais que
resultaram em soluções melhores após a chamada do processo
de perturbação. Denotando T S(p) a taxa de sucesso de um
método de perturbação p, Lp a quantidade de buscas locais
executadas depois da chamada do processo de perturbação p
e a quantidade de buscas locais que resultaram em melhor
solução após a chamada da perturbação p de Ip , tem-se que
I
T S(p) = Lpp .
A taxa de melhora corresponde à diferença proporcional
entre o valor da função objetivo da solução anterior e o
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valor da nova solução melhorada resultante de busca local em
algum nı́vel de vizinhança após a chamada do processo de
perturbação. Definindo como T M (p) a melhora proporcional
da solução trazida por uma busca local após a chamada da
perturbação p, S o valor da solução anterior à melhora e S 0
0
o valor na nova solução melhorada, tem-se T M (p) = 1 − SS .
Dessa forma, T M (p) = 0.5, por exemplo, significa diminuir
pela metade a quantidade de banda não alocada.
Foram usados três cenários diferentes. Esses cenários definem a quantidade de demandas requisitadas e a capacidade(em slots) dos enlaces. O primeiro cenário é composto
por 36 demandas e capacidade |S| = 30 slots por enlace. O
segundo cenário é composto por 50 demandas e capacidade
|S| = 30 slots por enlace. O terceiro cenário é composto por
100 demandas e capacidade |S| = 40 slots por enlace.
Para as topologias ABILENE e RNP foi usado o primeiro
cenário. Para a topologia ARPANET foram usados o segundo
e terceiro cenário. Para a topologia ESPANHA foi usado o terceiro cenário apenas. Na Figura 1 estão ilustradas, em grafos,
as topologias citadas. Cada uma das topologias foi testada com
cinco instâncias do(s) seu(s) respectivo(s) cenário(s). Cada
instância refere-se à uma matriz aleatória de demandas. Cada
demanda possui uma largura de banda solicitada, variando
entre 10, 40 ou 100 Gbit/s (1, 2 ou 4 slots).
Para cada uma das configurações K-topologia-cenárioinstância foram realizadas 10 iterações, em que K representa
a quantidade de menores rotas calculadas para cada demanda
usando o algoritmo Yen [10].

Fig. 1.

Topologias de rede utilizadas.

B. Confronto dos Métodos de Perturbação
Nesse trabalho foram avaliados processos de perturbação
compostos por combinações das estratégias de perturbação
básicas, descritas na Seção 3.1. Em [2] são apontadas duas
estratégias de perturbação com melhores desempenho nas
taxas de sucesso e melhora.
A perturbação aleatória apresentou o melhor desempenho
em relação a taxa de sucesso, em contrapartida a perturbação
por maior caminho apresentou melhor desempenho em relação
a taxa de melhora. Por esse motivo, foram avalidas nesse
trabalho dois processos mono-estratégicos e três combinações
de estratégias de perturbação. Processos de perturbação multiestratégicos possuem uma distribuição de probabilidade, informados na Tabela I, que define a escolha de uma estratégia
básica a cada chamada.

TABELA I
D ISTRIBUIÇ ÃO DE PROBABILIDADES EM

PROCESSOS DE PERTURBAÇ ÃO

MULTI - ESTRAT ÉGICOS .

Estratégias
Combinadas
Aleatória e
Maior Caminho
Uniforme
Ponderada

Aleatória

Probabilidades de Escolha
Maior
Menor
Balanceamento
Caminho
Caminho
de Carga

0.3

0.7

0

0

0.25
0.227

0.25
0.28

0.25
0.253

0.25
0.24

TABELA II
D ESEMPENHO DOS M ÉTODOS DE PERTURBAÇ ÃO TESTADOS EM
AO TEMPO DE EXECUÇ ÃO ( S ) EM FUNÇ ÃO DE

Estratégias
de Perturbação
Maior Caminho
Aleatória e
Maior Caminho
Aleatória
Ponderada
Uniforme

RELAÇ ÃO

K.

1
190,08

K
2
517,06

3
884,23

204,46

536,87

911,97

202,36
198,25
186,76

548,41
546,32
440,49

941,63
930,94
688,40

Os processos de perturbação avaliados foram: perturbação
aleatória apenas, perturbação por maior caminho apenas,
perturbação aleatória e por maior caminho com distribuição
ponderada, todas as estratégias de perturbação básicas com
distribuição uniforme e todas as estratégias de perturbação
básicas com distribuição ponderada.
Nas Tabelas II, III, IV e V tem-se os valores de desempenhos obtidos em função de K de cada processo de perturbação
em relação à tempo médio de execução, valor médio da função
objetivo, taxa de sucesso e taxa de melhora respectivamente.
Para a Tabela de valor de função objetivo, dado que a função
objetivo do modelo LP-CA é de minimização, valores menores
correspondem a melhores resultados. As tabelas evidenciam
alguns aspectos interessantes a respeito do desempenho dos
processos de perturbações sob as métricas avaliadas. Mais uma
vez é observada uma relação de compromisso em que não há
uma melhor opção de escolha absoluta.
Observando a Tabela II nota-se que o processo de
perturbação com probabilidade uniforme se destaca em termos
de tempo de execução. A métrica de tempo é diretamente
proporcional ao esforço de busca, ou seja, a quantidade de
buscas locais efetuadas durante a execução da heurı́stica.
Entretanto, realizar menos buscas locais pode significar que
ou a perturbação propicia boas soluções nas primeiras buscas
TABELA III
D ESEMPENHO DOS M ÉTODOS DE PERTURBAÇ ÃO TESTADOS EM RELAÇ ÃO
AO VALOR DA FUNÇ ÃO OBJETIVO (GB/ S BLOQUEADOS ) EM FUNÇ ÃO DE
K.
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Estratégias
de Perturbação
Maior Caminho
Aleatória e
Maior Caminho
Aleatória
Ponderada
Uniforme

1
249,48

K
2
208

3
186,16

253,68

202,64

184,76

227,32
236
236,28

193,08
197,56
200,48

174,64
183,68
183,28
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TABELA IV
D ESEMPENHO DOS M ÉTODOS DE PERTURBAÇ ÃO TESTADOS EM
A TAXA DE SUCESSO (%) EM FUNÇ ÃO DE

Estratégias
de Perturbação
Maior Caminho
Aleatória e
Maior Caminho
Aleatória
Ponderada
Uniforme

RELAÇ ÃO

K.

1
18,24

K
2
19,21

3
19,68

20,45

20,45

20,48

22,39
20,05
19,83

22,11
20,51
20,22

22,57
20,52
20,22

TABELA V
D ESEMPENHO DOS M ÉTODOS DE PERTURBAÇ ÃO TESTADOS EM
A TAXA DE MELHORA (%) EM FUNÇ ÃO DE

Estratégias
de Perturbação
Maior Caminho
Aleatória e
Maior Caminho
Aleatória
Ponderada
Uniforme

RELAÇ ÃO

K.

1
29,31

K
2
32,25

3
32,33

26,69

31,22

33,21

24,08
27,95
28,04

28,45
31,60
32,92

29,14
32,76
33,23

locais ou não consegue soluções muito melhores do que a
solução inicial desde as primeiras buscas locais.
Analisando, os valores da Tabela III pode-se ver que o
método de perturbação uniforme apresenta resultados satisfatórios. Isso indica que o método uniforme consegue guiar as
primeiras buscas locais para regiões com soluções razoáveis,
porém não apresenta bom poder de perturbação capaz de
fugir para regiões com soluções melhores, o que pode ser
reforçado pelo seu baixo desempenho em taxa de sucesso,
mostrado na Tabela IV. Ainda na mesma Tabela, pode-se
observar que o método de perturbação puramente aleatório
apresentou, no geral, melhores soluções em contrapeso ao seu
baixo desempenho em relação ao tempo médio de execução,
como mostrado na Tabela II. Isso implica dizer que, apesar
de a perturbação aleatória possuir um salto mal guiado, uma
vez que necessita de mais buscas locais e apresenta mal
desempenho na taxa de melhora como percebe-se na Tabela V,
eventualmente os saltos decaem sobre uma região com boas
soluções.
Enquanto o método aleatório fornece soluções que, em
média, apresentam quase 10 Gbit/s a mais de banda alocada,
o método uniforme apresenta um tempo de execução, no caso
K = 3, com pouco mais de 200 segundos de vantagem. É convincente afirmar então que o uso de perturbações orientadas ao
problema tendem a diminuir o tempo de execução da heurı́stica
com um grave efeito colateral de tornar as buscas locais inflexı́veis fazendo com que haja, em média, uma diminuição da
qualidade das soluções. De maneira oposta pode-se reconhecer
que métodos de perturbação com caráter aleatório delongam
a execução da heurı́stica, porém permitem buscas locais em
regiões mais diversificadas, onde eventualmente encontram-se
boas soluções, o que, no geral, melhora a média da qualidade
das soluções finais. Dadas tais análises é possı́vel dizer que a
relação de compromisso acontece entre os métodos aleatório e
uniforme fornecendo destaque de desempenho sob os aspectos
de qualidade de solução e tempo de execução respectivamente

de forma contrabalanceada.
Curiosamente, nota-se que os desempenhos em taxa de
melhora e tempo de execução são sutilmente proporcionais,
bem como os desempenhos em taxa de sucesso e qualidade
da soluções, no caso, valores menores para função objetivo.
É possı́vel então que, uma vez que exista essa relação entre
as métricas de heurı́stica e perturbação, seja possı́vel construir
um processo de perturbação dinâmico, ou seja, adaptável em
tempo de execução, uma vez que as taxas de sucesso e melhora
podem ser obtidas e atualizadas durante as iterações de busca
local.
V. C ONCLUS ÕES
Nesse trabalho foram avaliadas combinações de estratégias
de perturbação para o problema RSA sob métricas de desempenho de heurı́stica e perturbação. Para isso foi usada
uma metaheurı́stica VNS com busca local por método exato,
na qual se percebeu a existência de uma relação de compromisso entre qualidade de solução e tempo de execução.
Esse direcionamento se faz importante para a construção de
uma boa metaheurı́stica baseada em busca local iterativa com
perturbação.
Partindo desse princı́pio, como trabalho futuro pretende-se
implementar uma metaheurı́stica VNS para o problema RSA
em redes ópticas elásticas que dispense o pré-processamento
de rotas e canais, necessários para o modelo, e possua etapa de
perturbação dinâmica, explorando o alto poder de perturbação
do método aleatório e aceleração do processo de busca por
meio de métodos de perturbação orientados ao problema.
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[6] Pierre Hansen, Nenad Mladenović, and Dionisio Perez-Britos. Journal
of Heuristics, 7(4):335–350, 2001.
[7] Arthur James Lowery and Jean Armstrong. Orthogonal-frequencydivision multiplexing for optical dispersion compensation. mar 2007.
[8] L. Velasco, M. Klinkowski, M. Ruiz, and J. Comellas. Modeling the
routing and spectrum allocation problem for flexgrid optical networks.
Photonic Network Communications, 24(3):177–186, apr 2012.
[9] Y. Wang, J. Zhang, Y. Zhao, J. Wang, and W. Gu. Aco-based routing
and spectrum allocation in flexible bandwidth networks. 25:135–143,
2013.
[10] Jin Y. Yen. Finding the k shortest loopless paths in a network.
Management Science, 17(11):712–716, jul 1971.
[11] Wei Zheng, Yaohui Jin, Weiqiang Sun, Wei Guo, and Weisheng Hu. On
the spectrum-efficiency of bandwidth-variable optical OFDM transport
networks. In Optical Fiber Communication Conference. The Optical
Society, 2010.

658

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Discrete Multi-Tone Transmission over Step Index
PMMA optical fibre for Short-Range Optical
Communication
Flávio André N. Sampaio, Vinicius N. H. Silva, Luiz Anet Neto, Tadeu N. Ferreira, Andrés Pablo L. Barbero, Ricardo
M. Ribeiro
already demonstrated over POF prove that WDM for POF is
still an open research field.

Abstract— In this article we present high spectral efficiency
DMT transmissions over 20 m of Step-Index polymethyl
methacrylate optical fiber in the visible range. We demonstrated
that using illumination light emitting diodes at 450, 520, 560 and
650 nm it is possible to achieve as high as 6.39 bits/s/Hz for a preForward Error Correction target Bit Error Rate of 10-3. The 560
nm optical source was developed in our lab and it can be used as
a new channel in WDM system.

As a matter of fact, increasing the capacity of a WDM
system can be achieved by either improving the single channel
transmission, or adding new wavelength channels. Thus, since
the attenuation profile in PMMA POF depends on its inherent
characteristics, the solution to make higher bit-rates per
wavelength is changing the modulation or multiplexing
technique to mitigate the modal dispersion. On the one hand,
Discrete Multitone (DMT) is a good candidate to increase the
spectral efficiency [7]. On the other hand, a new wavelength
optical carrier can be added to a WDM system if new optical
sources and filters are developed. Many WDM techniques can
have been reported in the literature recently [8]. However, none
of them explore the yellow/orange transmission window (560600 nm) because semiconductors compounds such as GaAsP,
AlGaInP and GaP:N are not interesting materials allowing to
develop fast, efficient and fiber-integrable sources at such
window [6].

Keywords—Discrete Multi-Tone Transmission, Plastic Optical
Fiber, Wavelength Division Multiplexing.

I.

INTRODUCTION

The worst disadvantages of step-index polymethyl
methacrylate (SI-PMMA) optical fibers are its high attenuation
profile and high modal dispersion limiting the distance and
capacity of the communication link [1]. However, plastic
optical fiber (POF) has several advantages such as low cost,
immunity to electromagnetic interference (EMI) and easy
handling. These characteristics put the POF as an excellent
solution for short range communication. Indeed, this
technology is already used in vehicles to provide
communication between sensors, radio, GPS and in home
networks to provide high communication data rates [2-3]. It is
important to highlight that POF is not merely a promising
solution; it is already in the market and being used in the
development of new device and applications.

In this paper, we experimentally demonstrate high spectral
efficiency transmissions using DMT in SI PMMA plastic
optical fiber at 450, 520, 560 and 650 nm. The 560 nm channel
uses a light source developed in our lab [9]. It consists of a
commercial fluorescent plastic optical fibre pumped by a green
LED at 520 nm. This device is lightweight, eye-safe, compact
and we show that can be used as a new optical carrier to
increase the capacity of WDM communication system. We
have shown data rates up to 127 Mbps for a pre forward error
correction(FEC) target bit error rate (BER) of 10-3 over 20 m of
SI-POF by means of simple direct intensity modulation with
direct detection. Transmission spectral efficiencies as high as
6.39 bits/s/Hz and aggregate data bit rates up to 455 Mbps are
demonstrated.

Several articles demonstrating data transmission in POF up
to Gbps over 20, 50 and 100m [4] have been published in the
literature. These articles have shown the possibilities of
communication systems and links with different types of
modulation and multiplexing techniques, light sources and
filters [x]. Furthermore, laser diodes (LD), light emitting diodes
(LED) and optical filters at different wavelengths became
accessible in the market allowing an improvement on
transmission capacity by means of wavelength division
multiplexing (WDM), which is a consolidated technology for
silica fibers [5]. However, the use of WDM in POF has not yet
been widespread for data communication due to the high
insertion losses caused by the light multiplexers and
demultiplexers [6]. The very high single-wavelength bit-rates

II.

PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE EMITTERS

Figure 1 shows the spectral characteristics of the optical
sources used in the transmissions experiments. Their full width
at half maximum (FWHM) are 34 nm, 40 nm, 31 nm and 22
nm for blue, green, yellow and red, respectively.

Flávio André N. Sampaio, Vinicius N. H. Silva, Tadeu N. Ferreira, Andrés
Pablo L. Barbero and Ricardo M. Ribeiro¸ Universidade Federal Fluminense (UFF),
Niterói-RJ, Brazil, E-mails: vinicius.nhs@gmail.com.
Luiz Anet Neto, Orange Labs, Lannion, France.
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Fig. 3 – DMT transmission block diagram.

The digital signal is then time synchronized and converted
from serial to parallel (S/P) before direct Fourier
Transformation (FFT). The CP is removed, and the signal is
frequency synchronized and equalized. Error vector magnitude
(EVM) and signal-to-noise (SNR) are measured on the
received symbols and finally the QAM symbols are demapped
to provide actual BER measurements.
The bit and power optimization per subcarrier of the DMT
signal is implemented in two steps. First, a probe signal is
transmitted in which all subcarriers have the same power and
are QPSK modulated. The first step allows measuring the
signal-to-noise ratio (SNR) of the channel, which will be used
by the rate-adaptive version of the Levin-Campello algorithm.
The basic idea of this algorithm is to maximize the overall bitrate of the transmission as a function of a global signal power
constraint and a target mean BER over all subcarriers. It is a
greedy algorithm whose principle is to fulfill with more
information (higher QAM modulation levels) the subcarriers
with better SNR so that the overall bit-rate can be maximized.
It then compensates the SNR fluctuations on subcarriers with
the same modulation levels by changing the relative power
coefficient of each subcarrier individually. In the second step
of the transmission, a signal with the proper modulation and
power coefficient per subcarrier is sent and a mostly constant
BER over all subcarriers equal to the target BER is found.
The Levin-Campello algorithm itself has two phases.
Starting from the initial two bits per QAM symbol (QPSK) on
all subcarriers, the algorithm first “efficientizes” the bitdistribution. A bit-distribution is said to be efficient when there
is no movement of a bit from one subcarrier to another that
reduces the total energy of the DMT symbol. This replaces one
bit-distribution with another closer to the efficient through
single-information unit changes between subcarriers until no
more changes can be done. An additional step is then necessary
in order to adapt the total DMT symbol bit-rate with respect to
the energy constraint. The second phase of the algorithm is
known as “E-tight”. E-tightness implies that no additional unit
of information can be carried by the DMT signal without
violating the total energy constraint.

Fig. 1 – Spectrum of the used LEDs.

In Fig. 2 we show back-to-back frequency domain channel
measurements obtained with a network analyzer. They allow us
to measure the emitters’ bandwidths at -3 dB, which will serve
as reference values for choosing the DMT signal bandwidths.
Respectively 24 MHz, 17 MHz, 10 MHz and 9 MHz are found
for blue, green, yellow and red.

Fig. 2 – Bandwidth characteristics the LEDs.

I.

DMT TRANSMISSION BLOCK

The offline transmissions for all the optical carriers were done
following the diagram in Figure 3. At the transmitter, a
Pseudorandom Binary Sequence (PRBS) sequence is
parallelized into lower bit-rate sequences. After that, they are
mapped into M-ary quadrature amplitude modulation (QAM)
symbols (M= 1, 4, 8, …, 64) forming a subcarrier matrix (SM).
In order to have a real discrete signal for direct intensity
modulation and direct detection, the SM should be rearranged
to satisfy the Hermitian symmetry [10]. Then, each subcarrier
into SM are multiplexed by applying the inverse fast Fourier
transform (IFFT). A cyclic prefix (CP) is added to each timedomain DMT symbol to increased robustness against
intersymbol interference (ISI) and to make the channel
estimation, equalization and time synchronization as simple as
possible. The signal is serialized (P/S) and then converted to
analogic by a digital-to-analog converter (DAC). The electrical
signal modulates the LEDs optical carriers, which are biased to
operate in the linear region, at 450 (blue), 520 (green), 560
(yellow) and 650 (red) nm.

DieMount, a fluorescent optical source (560 nm) [9], 20 m
of SI-POF, a photodetector (Thorlabs PDA10A) and an
oscilloscope (Rohde&Schwarz RTO 1002) to digitize the
received signals.

The signal propagates through SI-POF and at the receiver
side an analog-to-digital converter (ADC) digitizes the signal.

Fig. 4 –Block diagram of the experimental setup.
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All the transmissions were adjusted to have the same mean
optical power at the photodetector for all operating
wavelengths so that a fair comparison can be made between
among all emitters. All the baseband signals consisted of a
20 MHz real-valued DMT signal with 491 useful subcarriers
(IFFT size = 984 considering DC and Nyquist null subcarriers).
16 samples per symbol are used as CP. The total DMT symbol
duration is 25 µs, of each 24.6 µs are the useful data and 0.4 µs
represent the guard interval. The DAC and ADC operate at
100 MSa/s and 400 MSa/s respectively. SNR, root-mean
square error vector magnitude EVM (EVMRMS) and BER per
subcarrier are finally assessed over 1000 DMT symbols.
III.

In Fig. 6, from top to bottom, are the relative power
coefficient (ρ) in dB, the number of bits per QAM symbol
(log2(M)=2 for QPSK), the measured EVMRMS, the SNR
estimated from the EVM and the estimated BER for all
subcarriers found with the probing signal. For concision
matters, only the result for 450 nm is shown in Fig. 6. The
others optical sources have the same behavior and follow the
frequency profiles of Fig. 5 (bottom).

RESULTS AND DISCUSSIONS

As previously mentioned, the first step of the transmission
is to send the probe signal to characterize the channel (SIPOF). The resulting received spectra and performance
indicators are respectively shown in Figure 5 (bottom) and
Figure 6 for all the sources. Figure 5 (top) also shows an
example of received signal in the time domain with 80 DMT
symbols.
It can be seen from Figure 5 (bottom) that the channel acts
as a low pass-filter and that for frequencies below 1.5 MHz
some degradation can be seen due to the bias-t response. This
confirms the preliminary bandwidth assessment of Fig. 2. The
difference between the roll-offs in Figure 5Fig. 5 (bottom) for
each optical source is due to the frequency response of the
LEDs themselves.
IV.

Fig. 6 – DMT probe signal results with the LED at 450 nm showing the
relative power coefficient, the number of bit per QAM symbol, the EVM, the
SNR and BER per subcarrier.

After sending the probe signal to evaluate the channel for
each optical source (450, 520, 560 and 650 nm), several
transmissions were done for different pre-FEC targets BER
(10-3, 10-6, 10-9 and 10-12) using the bit and power-loading
algorithm. It can be seen in Fig. 7 that the highest spectral
efficiency achieved was 6.39 bits/s/Hz for a pre-FEC target of
10-3 at 450 nm leading to a bit rate of 127 Mbps. After the
demapping of the symbols, it is observed that the estimated
BER from the SNR (green points) is in very good agreement
with the measured BER (purple points) and that the target
BER has been achieved. Indeed, a mean BER of 8.4·10-4 is
achieved. Besides, modulation levels as high as 128QAM (7
bit/symbol) were reached in 320 of 491 subcarriers (65%).

EXPERIMENTAL SETUP

The experimental setup (Figure 4) consists of personal
computer (PC) that performs DMT modulation/demodulation,
an arbitrary function generator (Tektronik AFG3251), which
works as a DAC, a bias-T (Mini-Circuits ZG85-12G+), a DC
source, illumination LEDs (450, 520 and 650 nm) from

Fig. 5 - Received time domain signal and frequency domain power after 20 m
of SI-POF, respectively.

Fig. 7 – Performance indicators per subcarrier after bit and power loading
with the optical source at 450 nm after 20 m of SI-POF.
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14.77 Gb/s Using DMT Modulation," in IEEE Photonics Technology
Letters, vol. 26, no. 13, pp. 1328-1331, July1, 2014.
[9] R. M. Ribeiro, V. N. H. Silva, A. P. L. Barbero, C. M. Alves and C. R.
L. Rodrigues, "Fast wavelength conversion to generate 560 nm
fluorescence for data transmission in polymer optical fibres,"
in Electronics Letters, vol. 51, no. 2, pp. 168-170, 1 22 2015.
[10] J. Armstrong, "OFDM for Optical Communications," in Journal of
Lightwave Technology, vol. 27, no. 3, pp. 189-204, Feb.1, 2009

Fig. 8 - Spectral efficiencies of the transmission in the blues, green, yellow
and red channels for different pre-FEC target BER.

From Fig. 8 it can be seen that higher than 3 bits/s/Hz is
obtained for target BER of 1·10-12, which could allow avoiding
the use of any error correcting scheme. Also, a close
estimation of an aggregate bit rate that could be obtained in a
WDM system can be performed. For pre-FEC target BER of
10-3, 10-6, 10-9 and 10-12 the transmission would allow 450,
357, 317 and 263 Mbps, respectively.
V.

CONCLUSIONS

We have experimentally demonstrated transmissions over
20 m of SI-POF using different illumination LEDs and a
fluorescent optical fiber at 560 nm, which has never been
implemented in a WDM system. Furthermore, we also have
demonstrated DMT transmissions using a wavelength
converted source emitting in the “yellow” wavelength. The
results show that the use QAM plus DMT on these LEDs and
on the fluorescent source is a good solution to increase the
capacity of vehicle or in-home networks and thus that WDM
systems with potentially high spectral efficiency could be
developed. Up to 450 Mbps of aggregate bit-rate for a preFEC target BER of 10-3 was demonstrated. Also, 3 bits/s/Hz
could still be achieved while reducing the target BER to 10-12.
Further research will focus on the transmission of all the
signal at the same time by using a POF multiplexer and
demultiplexer.
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Fibrações Hopf e Modulações 4D
Fernando Alves Rodrigues 1 , Guilherme Penello Temporão 2 , Jean Pierre von der Weid

Resumo— Neste artigo demonstrou-se que o projeto e escalonamento de constelações de sinais para modulações 4D podem ser
parametrizados por meio de fibrações de Hopf discretas. Através
de exemplos, verificou-se que a amostragem destas fibrações
provê importantes informações complementares sobre os espaço
de sinais destas modulações.
Palavras-Chave— Comunicações ópticas coerentes, modulações
4D, fibrações de Hopf, espaço de sinal multidimensional.
Abstract— In this paper is demonstrated that the design
and scaling of signal constellations for 4D modulations can be
parameterized using discrete Hopf fibration. Through examples,
the sampling of discrete Hopf fibers provided important complementary information about the signal space of these modulations.

II. O FORMALISMO DA FIBRAÇ ÃO H OPF
Denota-se uma fibração de Hopf como (S 1 x S 2 ) → S 3 . Isso
significa que o espaço S 3 é fibrado por grandes cı́rculos S 1 e
um espaço base S 2 [11], [13]. O espaço esférico S 3 descrito
pela equação x21 + x22 + x23 + x24 = r2 é o local geométrico
de vetores de quatro dimensões, onde xi são coordenadas
cartesianas e r é o raio da hiperesfera. Para nosso propósito é
também conveniente descrever o espaço S 3 em coordenadas
toroidais com três ângulos independentes θ, φ e ψ. [13].
x1 = r sin (θ) cos (φ) ;
x2 = r sin (θ) sin (φ) ;
x3 = r cos (θ) cos (ψ) ;

Keywords— Coherent fiber optic communications, 4D modulations, Hopf fibration, multidimensional signal space.

I. I NTRODUÇ ÃO
No cenário atual das comunicações ópticas coerentes, o projeto
de modulações de alta ordem pode ser otimizado através de
operações de rotação e translação de sı́mbolos de constelações
definidas por politopos [1], [2], [3]. Dentro deste contexto, as
modulações 4D baseadas na permutação de coordenadas de
vetores ganharam grande notoriedade, impulsionadas principalmente pelo desenvolvimento dos sistemas ópticos baseados
em multiplexação de polarização [4], [5], [6], [7]. É importante notar, entretanto, que diversas abordagens no projeto de
modulações 4D tem sido realizadas por décadas [8], [9], [10].
Relevantes avanços foram obtidos. Contudo, quando consideramos requisitos integrados nos domı́nios óptico e elétrico
dos sistemas de transmissão a complexidade dos formalismos
algébricos e geométricos envolvidos torna-se evidente. Para
fazer frente a estes desafios, apresenta-se neste artigo um
método construtivo para o projeto de constelações 4D. A
principal ferramenta do método apresentado é o formalismo
matemático da Fibração de Hopf [11], [12], [13]. A fibração
de Hopf foi descoberta em 1931 por Heinz Hopf e pode ser
considerada como uma decomposição do espaço geométrico
em subespaços denominados fibras de Hopf. Nas Seções
(II) e (II-A) são demonstradas propriedades básicas deste
formalismo no contexto das comunicações ópticas coerentes
clássicas [14]. As exposições apresentadas neste trabalho evidenciam que fibrações Hopf são adequadas para a descrição
de modulações quando consideramos requisitos integrados nos
domı́nios óptico (polarização) e elétrico (amplitude e fase) dos
sinais transmitidos. Para demonstrar esta premissa apresentase nas seções (III) e (IV) exemplos de aplicação do método
construtivo aqui apresentado realizando-se a expansão da
modulação 6PolSK-QPSK para um arranjo 14PolSK-8QAM.

3

(1)

x4 = r cos (θ) sin (ψ) ;
em que θ ∈ [0, π/2], φ ∈ [0, 2π] e ψ ∈ [0, 2π].
Para valores fixos de θ a Equação (1) descreve a superfı́cie de
um toro [15]. Conforme descrito em [13], se impusermos uma
relação linear entre os dois parâmetros φ e ψ restará apenas
um valor independente, que irá parametrizar uma curva sobre
o toro S 3 . Se a relação linear entre φ e ψ resultar em valores
constantes, então ψ definirá um conjunto de grandes cı́rculos
que nunca se cruzam. Desta forma, se escolhermos θ para ser
o ângulo de latitude de uma esfera S 2 , a esfera S 3 será fibrada
por grandes cı́rculos paralelos. Um exemplo da fibração que
acabamos de descrever está ilustrado na Figura (1), onde uma
projeção estereográfica foi usada para visualizar a pré-imagem
da fibração de Hopf [12].

(a)

(b)

(a) 36 pontos (fibras Hopf) sobre o equador de uma esfera
S 2 (b) Projeção estereográfica da fibração de Hopf resultante (toro
de Hopf ) sobre a esfera S 3 .
Fig. 1.

A capacidade de preencher um espaço geométrico com
subespaços definidos está relacionada ao problema do empacotamento de esferas [16], [15]. No caso especı́fico da fibração
(S 1 x S 2 ) → S 3 , as fibras de Hopf S 1 são hiperesferas de
dimensão 1 que preenchem o espaço geométrico da hiperesfera de dimensão 3. Este empacotamento de hiperesferas
estabelece uma relação entre as fibras de Hopf e a teoria da
informação. Para reforçar este conceito, serão apresentadas na
sequência algumas referências que contextualizam fibras de
Hopf, polarização da luz e modulações 4D.
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A. A fibração de Hopf como um ferramenta de Engenharia
Em nosso contexto estamos interessados na fibração do espaço
S 3 . O espaço base S 2 será a esfera de Poincaré [17] e, com o
objetivo de harmonizar a notação, os parâmetros de Stokes (s1 ,
s2 , s3 ), serão associados à coordenadas esféricas na forma:
s1 = r sin(θ) cos(φ);

π π
θ = [− , ]; φ = [0, π];
2 2

s2 = r sin(θ) sin(φ);

(2)

s3 = r cos(θ);
em que r denota o raio da esfera e o par (θ, φ) representa,
respectivamente, os ângulos de latitude e longitude na esfera
unitária.
De posse dos parâmetros de Stokes (s1 , s2 , s3 ) na forma da
Equação (2), pode-se extrair os ângulos (θ, φ) utilizando as
seguintes relações:


 s i
1h
3
sgn(s1 ) arccos
,
θ=
2
r

φ = arctan

s2
s1



Estabelecidas as convenções matemáticas para as diferentes
representações de vetores na base S 2 , pode-se agora introduzir
o formalismo de Hopf no mapeamento da esfera de Poincaré
para o espaço S 3 . O objetivo é mapear vetores de Stokes que
representam o estado de polarização da luz para o espaço de
fase clássico onde residem os vetores 4D [14]. Neste contexto,
a esfera S 3 é definida da seguinte forma:
S 3 = {z = (z1 , z2 ) ∈ C 2 : |z1 |2 + |z2 |2 = 1}

(4)

Em que z1 e z2 são dois números complexos da forma:
z1 = (x1 + ix2 );

(5)

z2 = (x3 + ix4 )

Com base na definição da Equação (4) e utilizando
os parâmetros angulares descritos na Equação (1), as
quantidades z1 e z2 podem ser expressas pelas seguintes
equações trigonométricas:



θ
2

 

z2 = sin

θ
2


cos ψ +


cos ψ −

φ
2



φ
2



 
, cos

θ
2

 
, − sin

θ
2


sin ψ +


sin ψ −

for [θ = 0, φ = ±π]

s0 = x21 + x22 + x23 + x24 ;

(6)

φ
2



φ
2



;

(7)

As Equações (5) e (7) nos conduzem ao mapa inverso de
Hopf, o qual será denotado neste artigo por IHM. Este mapa

(9)

Aplicando IHM (θ, φ, ψ), é possı́vel identificar as coordenadas de todos os vetores 4D coplanares que residem num
grande cı́rculo especı́fico. Este procedimento é equivalente,
portanto, em amostrar os vetores 4D a partir dos cı́rculos discretos de Hopf. O mapeamento depende contudo da convenção
de parametrização adotada. Utilizando as parametrizações da
Equação (8), define-se um grupo de n pontos base na esfera de
Poincaré e um grupo de m valores discretos do ângulo ψ. Esta
parametrização permite a construção de modulações do tipo
nPolSK-mQAM e conforme veremos a seguir na Seção (III)
pode-se realizar, a partir deste mapeamento, operações equivalentes a rotações e escalonamento de arranjos de modulação.
Até aqui definiu-se o mapeamento da esfera S 2 para a esfera
S 3 . Um ponto forte do método de fibrações Hopf é que
pode-se, de forma inversa ao procedimento da Equação (8),
mapear S 3 para S 2 utilizando o mesmo formalismo. Para esta
finalidade é conveniente seguir a notação utilizada por [14].
Isto significa que de posse das coordenadas de quatérnios
unitários (x1 , x2 , x3 , x4 ) em (8), o mapa S 3 para S 2 pode
ser realizado por meio de uma formulação simples:

s2 = 2(x1 x3 + x2 x4 );

Expandindo os termos da Equação (6), tem-se o seguinte
resultado:
 

π
;
4

s1 = x21 + x22 − x23 − x24 ;

 
 

θ
φ
z1 = cos
exp i ψ +
;
2
2
 

 
φ
θ
exp i ψ −
z2 = sin
2
2



ψ→ψ−

(3)

em que sgn(s1 ) indica o sinal do parâmetro s1 , para s1 6= 0.

z1 = cos

é realizado através das seguintes equações paramétricas:
 


θ
φ
x1 = cos
cos ψ +
;
2
2


 
φ
θ
sin ψ +
;
x2 = cos
0 6 ψ 6 2π;
2
2
(8)
 


π
π
− <φ6
θ
φ
2
2
x3 = sin
cos ψ −
;
2
2
 


θ
φ
x4 = − sin
sin ψ −
;
2
2
Em que (x1 , x2 , x3 , x4 ) representam as coordenadas do vetor
4D. Os parâmetros angulares (θ, φ) em (8) são obtidos da
equação (3). O ângulo ψ define, para valores fixos de (θ, φ),
as coordenadas de um grande cı́rculo que é o lugar geométrico
da respectiva fibra de Hopf S 1 . Os pontos de latitude (0, 0, 1) e
(0, 0, −1) apresentam singularidades que requerem uma regra
própria para ψ.

(10)

s3 = 2(x2 x3 − x1 x4 )
A Equação (10) é conhecida como mapa de Hopf, em que (s0 ,
s1 , s2 , s3 ) são parâmetros de Stokes.
Através de manipulações algébricas é possı́vel relacionar esta
equação com a função de transferência simplificada de moduladores PMQ-MZM (Polarization Multiplexed Quadrature
Mach-Zehnder) [18], [19], [20]. Desta forma, se mantidas as
condições de bias em modo push-pull e de que os sinais
elétricos (x1 , x2 , x3 , x4 ) são vetores unitários, as relações
apresentadas na Equação (10) podem representar o estado
de polarização de sinais modulados por dispositivos PMQMZM. Esta caracterı́stica dá um significado fı́sico para a
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Equação (10). Na próxima seção um exemplo de aplicação
do formalismo já apresentado será utilizado na construção
de uma modulação 14PolSK-8QAM. Conforme será demonstrado, a 14PolSK-8QAM reúne os sı́mbolos da 6PolSK-8QAM
e 8PolSK-8QAM no mesmo arranjo de modulação. Uma caracterı́stica particularmente interessante que será evidenciada
é o fato de que o arranjo 6PolSK-8QAM é na verdade a
realização rotacionada de dois arranjos 6PolSK-QPSK congruentes [21]. Isto significa que uma rotação rı́gida de todos
os sı́mbolos 6PolSK-QPSK (vértices do politopo 24-Cell) gera
a constelação 6PolSK-8QAM.
III. 14P OL SK-8QAM USANDO FIBRAÇ ÃO H OPF DISCRETA
Uma forma de construir uma modulação adaptativa consiste
na definição de um arranjo de sinais como uma união de
politopos [1], [2]. Um exemplo importante é a modulação
6PolSK-QPSK. A geometria desta modulação é fortemente
associada ao politopo 24-Cell e este politopo por sua vez
pode ser considerado como a união de outros dois politopos: o hipercubo 4D (tesseract) e o politopo 16-Cell. Se a
Equação (10) for utilizada para realizar o mapa de Hopf dos
24 sı́mbolos da modulação 6PolSK-QPSK, será observado
que estes 24 quatérnios projetam um octaedro na esfera de
Poincaré. Os seis vértices deste octaedro representam seis
estados de polarização do sinal modulado através dos seguintes
vetores de Stokes:
s ∈ S 2 = [ (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 0, −1),
(0, −1, 0), (1, 0, 0), (−1, 0, 0) ]

(11)

Os vetores da Equação (11) podem ser representados como
pontos na esfera de Poincaré, conforme ilustra a Figura (2a).
Com base no método de fibração Hopf apresentado, a
construção de uma modulação adaptativa pode ser realizada
através da expansão do arranjo 6PolSK-QPSK concatenandose novos vértices ao octaedro ilustrado. Uma possibilidade
viável é utilizar os vértices do politopo convexo denominado
Hexaedro Tetrakis [22]. O Hexaedro Tetrakis tem 14 vértices
e 24 faces, suas 36 arestas formam 06 grandes cı́rculos na
esfera S 2 . A forma geométrica padrão deste politopo pode
ser representada como a união de dois subpolitopos disjuntos,
um octaedro e um hexaedro (cubo). Estes dois subpolitopos
disjuntos estão inscritos numa esfera unitária tridimensional
conforme ilustrado na Figura (2b).

(a) Sı́mbolos 6PolSK formam um Octaedro na esfera de
Poincaré (b) Sı́mbolos 14PolSK formam um Hexaedro Tetrakis na
esfera de Poincaré.

Fig. 2.

Em outras palavras, se tomarmos os 06 vértices resultantes
da projeção da 6PolSK-QPSK e concatenarmos 08 vértices de
um hexaedro regular, obteremos o Hexaedro Tetrakis conforme
mostrado na Figura (2b). A realização do mapa inverso de
Hopf dos 14 vértices do Hexaedro Tetrakis projeta o arranjo
da modulação 14PolSK-mQAM, onde m denota o número de
amostras do ângulo ψ na Equação (8). Utilizando as equações
(2, 3 e 8), fibrações Hopf discretas foram amostradas em 08
valores igualmente discretos do ângulo ψ. Por conta destas
caracterı́sticas este método foi denominado fibração de Hopf
amostrada, aplicada ao espaço de sinais 4D. A projeção
estereográfica e o mapa de Hopf deste arranjo 14PolSK-8QAM
podem ser visualizados na Figura (3).

14-PolSK-QPSK - Hopf map
(a)

(b)

Fig. 3. (a) Fibração Hopf discreta para 14 pontos (vetores de Stokes)

com 04 amostras cada e (b) Constelação 14PolSK-8QAM na esfera
de Poincaré resultante do mapa de Hopf da fibração discreta.

Os valores da Equação (8) foram obtidos através de amostras
para os seguintes valores de ψ:
π
3π
, π,
2
2 o
n π 3π 5π 7π
,
,
,
=
4 4 4 4

n

ψamostra1 = 0,
ψamostra2

o

(12)

cada conjunto ψamostra gera sı́mbolos de arranjos QPSK
(4QAM) congruentes [21], a união destes conjuntos de amostras gera arranjos 8QAM. A 14PolSK-8QAM resulta, portanto, na união da 6PolSK-8QAM e da 8PolSK-8QAM. Seus
112 sı́mbolos estão dispostos sobre 14 fibras de Hopf discretas e em cada fibra estão dispostos 08 sı́mbolos numa
distribuição angular uniforme. Assim, as distâncias entre os
grandes cı́rculos mostrados na Figura (3a) são definidas pelas
distâncias entre os pontos de base relacionados (vértices do
Hexaedro Tetrakis mostrados na Figura (2b) ). Estas distâncias
também são as mesmas na projeção do mapa de Hopf representado na Figura (3b). Conforme antecipado na Seção (II-A),
se apenas os sı́mbolos 6PolSK-8QAM forem considerados e
selecionar-se alternativamente os vetores obtidos do conjunto
ψamostra1 e do conjunto ψamostra2 , ter-se-á como resultado
dois arranjos 6PolSK-QPSK congruentes, rotacionados do
ângulo π/4. Este ângulo de deslocamento entre os arranjos de
amostras é equivalente ao ângulo de rotação da matriz utilizada
em [1] e [23] para rotacionar o politopo 24-Cell. Com base na
parametrização utilizada, pode-se estender este raciocı́nio para
todo conjunto de sı́mbolos nPolSK-mQAM obtidos a partir do
método construtivo apresentado.
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IV. PARTIÇ ÕES QAM E A REPRESENTAÇ ÃO DE
C AYLEY-D ICKSON PARA QUAT ÉRNIOS
Quando o arranjo 14PolSK-8QAM é considerado como uma
constelação única, pode-se retomar os sinais (x1 , x2 , x3 , x4 )
obtidos a partir da Equação (8) e relembrando a Equação
(5) podemos representá-los como dois números complexos da
forma:
(x1 + i x2 ), (x3 + ix4 )j
(13)
Esta representação é conhecida como a forma de CayleyDickson dos quatérnios [24], [25] e através dela é
possı́vel realizar o mapeamento dos sı́mbolos 4D em
duas partições bidimensionais (QAM). A representação
gráfica da constelação 14PolSK-8QAM particionada em dois
arranjos QAM é mostrada na Figura (4).
1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0

- 0.5

- 0.5

- 1.0
- 1.0

foi reportada por [28]. Conforme notado por [9], a diferença
entre esquemas de transmissão PolSK e PDM é definida
com base na forma como as partições de polarização são
transmitidas. Se transmitidas de forma alternada teremos
um esquema (PolSK), se transmitidas de forma simultânea
teremos um esquema (PDM). Conclui-se portanto que a
14PolSK-8QAM pode ser utilizada como uma modulação
adaptativa hierárquica que pode ser organizada de várias
formas. Este arranjo pode ser composto, por exemplo, das
seguintes modulações: PS-QPSK, PDM-QPSK, 6PolSKQPSK, 6PolSK-8QAM, 8PolSK-QPSK, 8PolSK-8QAM e a
própria 14PolSK-8QAM.
Sobre o método de fibração Hopf e suas propriedades
aplicadas no projeto de modulações 4D ressalta-se as
seguintes caracterı́sticas:
•

As distâncias entre os planos geométricos (grandes
cı́rculos) onde residem as fibras Hopf são definidas pelas
distâncias entre os vetores de Stokes utilizados como
pontos base. Logo se um código esférico uniforme for
utilizado como base em S 2 [29], [30], ter-se-á como
resultado uma modulação 4D em que a fibração estará
uniformemente espaçada;

•

O projeto de modulações 4D utilizando fibrações Hopf
é um método construtivo que difere de outras abordagens baseadas na permutação de coordenadas de vetores
[8], [9], [5]. Como vantagem convém citar a relação
direta entre os vetores sı́mbolos das modulações e as
caracterı́sticas fı́sicas do sinal a ser transmitido. Esta
relação direta ocorre tanto no domı́nio óptico (esfera de
Poincaré), quanto no domı́nio elétrico (vetores na esfera
S 3 ). Um exemplo importante é o fato de que a escolha de
determinados vetores de Stokes define a priori o espectro
de polarização do sinal [31].

•

Os vértices embutidos das fibras de Hopf refletem em
vértices embutidos nas fibrações [2]. Logo um politopo
composto de subpolitopos na esfera S 3 tende a gerar um
politopo composto de subpolitopos na esfera S 2 ;

•

Uma desvantagem observada no método de fibração Hopf
é a forte dependência na parametrização utilizada;

- 1.0

- 0.5

0.0

0.5

1.0

- 1.0

- 0.5

0.0

0.5

1.0

(x3+ ix4)

(x1+ ix2)

Fig. 4. Partição QAM da constelação 14PolSK-8QAM obtida diretamente da representação de Cayley-Dickson dos quatérnios unitários.

Seguindo a métrica de desempenho de constelações descrita
em [26], a eficiência espectral da 14PolSK-8QAM é 3,4, a
eficiência de potência é 0,4 e o valor de mérito da constelação
é 0,478. Entretanto, esses resultados podem ser vistos de uma
maneira diferente se a 14PolSK-8QAM for considerada como
um arranjo adaptativo de constelações disjuntas. No diagrama
ilustrado na Figura (5) ilustra-se algumas constelações de
modulações conhecidas que estão incorporadas (embutidas)
no arranjo 14PolSK-8QAM:

14PolSK-8QAM

→





























 PDM-QPSK




6PolSK-QPSK




PS-QPSK
6PolSK-8QAM





6PolSK-QPSK



8PolSK-8QAM

V. T RABALHOS F UTUROS


 8PolSK-QPSK


8PolSK-QPSK

Fig. 5.
Diagrama hierárquico de constelações conhecidas embutidas no
arranjo 14PolSK-8QAM, organizadas de acordo com o número de sı́mbolos.

O diagrama da Figura (5) também ilustra as versões
rotacionadas das constelações 6PolSK-QPSK e 8PolSKQPSK. É importante notar que a constelação PS-QPSK
embutida no arranjo 6PolSK-QPSK é considerada a
modulação 4D com maior eficiência energética [27], enquanto
a PDM-QPSK é a modulação utilizada no conhecido padrão
100G [6]. Uma demonstração experimental da 8PolSK-QPSK

A fibração de Hopf da esfera S 3 pode ser realizada sob várias
perspectivas e uma abordagem particularmente interessante
é realizada sobre o politopo {3, 3, 5} (600-Cell) [13], [32],
[33]. Mantendo a perspectiva descrita em [13], pode-se utilizar
como base S 2 os 42 vértices do politopo Icosidodecaedro
Pentakis. O Icosidodecaedro Pentakis é uma projeção ortogonal centrada em vértices da 600-Cell que incorpora vários
subpolitopos em três dimensões. O Icosidodecaedro Pentakis
pode ser obtido pela subdivisão do Icosaedro [34], incluindo
entre seus subpolitopos o Octaedro utilizado como base para
gerar o arranjo 6PolSK-8QAM. Desta forma é possı́vel, em
tese, gerar uma constelação 42PolSK-mQAM adequada para
uso num arranjo de modulação adaptativa.
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VI. C ONCLUS ÕES
3

A fibração de Hopf discreta amostrada sobre a esfera S
foi realizada usando-se como espaço base a esfera S 2 . As
parametrizações dos pontos de base foram obtidas a partir de
vetores de Stokes na esfera de Poincaré. Os vetores de Stokes,
por sua vez, foram associados a códigos esféricos estruturados.
Usando como exemplo o projeto da modulação 14PolSK8QAM, verificou-se que a fibração Hopf discreta amostrada
permite a realização de operações complexas de rotação e
escalonamento de modulações 4D comumente utilizadas em
comunicações ópticas coerentes. Observou-se também que as
informações complementares sobre a geometria do espaço de
sinal podem ser úteis no processamento de sinais ópticos
devido à ligação explı́cita entre a distância dos pontos base
S 2 e a distância entre as fibras de Hopf. Foi demonstrada
a expansão de uma constelação 6PolSK-QPSK através da
concatenação de vértices ao politopo 3D resultante do mapa de
Hopf da referida constelação. Verificou-se ainda, com base na
parametrização adotada neste artigo, que o arranjo 6PolSK8QAM consiste na realização rotacionada de dois arranjos
6PolSK-QPSK congruentes. Isto significa que a constelação
6PolSK-8QAM pode ser obtida por uma rotação rı́gida no
espaço 4D de todos os sı́mbolos 6PolSK-QPSK (vértices do
politopo 24-Cell). De forma equivalente a mesma constelação
6PolSK-8QAM foi obtida através de amostras angulares alternadas realizadas sobre os grandes cı́rculos das fibras Hopf.
Com base nos resultados demonstrados, concluiu-se que o projeto de modulações 4D utilizando o método construtivo aqui
apresentado é de interesse prático para o desenvolvimento de
transceptores adaptativos para comunicações ópticas coerentes.
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Influência do número de símbolos de treinamento na
transmissão em fibra óptica para sistemas OFDM e
SC-FDE
Rafael Nerone Gadens, Bruno Sens Chang, Paulo de Tarso Neves Junior e Alexandre de Almeida Prado
Pohl

estimação precisa do canal no domínio da frequência no
receptor para os sistemas que empregam equalização neste
domínio é necessária para que estes, através da equalização,
consigam compensar os efeitos da dispersão cromática e da
dispersão de modo de polarização de forma eficiente. Alguns
métodos já foram propostos para esta tarefa, como estimação
cega baseada em algoritmos de gradiente, inserção de pilotos
no bloco e sequências de treinamento [2]. O presente trabalho
se concentra nesta última abordagem, que oferece uma
convergência mais rápida e uma complexidade computacional
reduzida.

Resumo—O presente trabalho compara o desempenho dos
sistemas óticos OFDM e SC-FDE com a variação do número de
símbolos de treinamento. A métrica da comparação foi o EVM.
Símbolos foram transmitidos a uma taxa de 8 Gbps, utilizando
uma modulação 16-QAM por trechos de fibra óptica de 11,03 km
e 22,06 km, com 1 a 50 símbolos de treinamento. Obteve-se uma
estimativa do número de símbolos de treinamento a partir da
qual os sistemas não apresentam ganhos significativos em termos
de EVM, tornando desnecessário o envio de um número maior de
símbolos de treinamento.
Palavras-Chave—Comunicações ópticas; OFDM; SC-FDE;
Estimação de canal

Na transmissão óptica, a estimativa do canal obtida no
receptor é ruidosa. Por este motivo, para aumentar a precisão
da estimação emprega-se a média de vários símbolos de
treinamento transmitidos como a estimativa do canal no
domínio da frequência, que será utilizada no processo de
equalização dos símbolos posteriormente transmitidos. Os
símbolos de treinamento também podem permitir a obtenção
de ganhos na redução do overhead aumentando a eficiência
espectral, além de ganhos de sincronismo [3].

Abstract—This work compares the performance of OFDM
and SC-FDE systems through the EVM metric, by varying the
number of training symbols. Symbols were transmitted with a 8
Gbps data rate using a 16-QAM modulation, through an optical
fiber link with lengths of 11,03 km and 22,06 km; the training
symbols number varied from 1 to 50. An estimate was achieved
for the number of training symbols from which the systems do
not show significant gains in terms of EVM, making it
unnecessary to send a larger number of training symbols.

Entretanto, se símbolos em excesso forem utilizados para
este processo de treinamento a eficiência de transmissão será
reduzida, uma vez que a taxa líquida de dados úteis será
diminuída. Assim, o objetivo deste trabalho é investigar a
relação entre o número de símbolos de treinamento utilizados
pelo estimador do canal e o desempenho de erro do sistema,
que será melhor com uma estimativa mais precisa da resposta
em frequência do canal.

Keywords— Optical Communications; OFDM; SC-FDE;
Channel estimation.

I.

Introdução

As técnicas de modulação podem ser classificadas em dois
grandes tipos: Portadora Única e Multiportadora. As técnicas
de Portadora Única foram as mais utilizadas em sistemas
óticos nas últimas décadas; porém, técnicas Multiportadoras
vêm sendo intensamente estudadas para as redes ópticas das
próximas gerações, principalmente pela alta eficiência
espectral e facilidade de adaptação às variações na taxa de
transmissão.

Assim, comparou-se o desempenho da técnica
multiportadora OFDM (Ortogonal Frequency Division
Multiplexing) com a uniportadora SC-FDE (Single Carrier
with Frequency Domain Equalization) por meio do cálculo do
EVM (Error Vector Magnitude), a fim de determinar a
sensibilidade de tais sistemas à variação do número de
símbolos de treinamento e estimar um número de símbolos de
treinamento a partir do qual os dois sistemas não obterão
ganhos significativos de desempenho.

A evolução dos sistemas multiportadoras no ambiente
ótico está interligada ao avanço das técnicas de processamento
digital e aos dispositivos eletrônicos cada vez mais rápidos,
cujos preços diminuem a cada ano. Através da aplicação do
processamento digital de sinais, com a utilização dos sistemas
multiportadoras, é possível compensar a dispersão cromática,
implementar equalizadores configuráveis e adaptar diversos
tipos de aplicações ópticas [1].

A continuação do presente trabalho é organizada da
seguinte maneira: a Seção II apresenta uma descrição dos
sistemas que foram considerados; já a Seção III discorre sobre
a metodologia utilizada para os experimentos. A Seção IV
mostra os resultados obtidos e sua respectiva discussão,
enquanto que a Seção V conclui o trabalho.

Em um sistema de comunicação óptica é de suma
importância uma correta estimação do canal no receptor. A

668

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

II.

possível fazer uma equivalência entre o SC-FDE e o OFDM
por meio do tamanho de bloco e da resolução na equalização
na frequência: utilizando uma resolução de equalização e um
tamanho de bloco adequados (tamanho da FFT/IFFT) pode-se
implementar um sistema SC-FDE equivalente a um sistema
OFDM com um certo número de subportadoras.

Descrição do Sistema

Nos sistemas OFDM a largura de banda total do canal de
transmissão é dividida em sub-bandas, tornando possível a
transmissão do fluxo de dados de forma paralela através das
diversas subportadoras correspondentes a cada sub-banda.
Essa técnica torna o OFDM menos sensível a degradações do
canal de comunicação, tal como o efeito de interferência intersimbólica (ISI – Intersymbol Interference), fazendo com que o
sinal transmitido em cada subportadora sofra um
desvanecimento plano.

O uso de sistemas SC-FDE facilita a tarefa de amplificação
dos sinais para transmissão em longas distâncias; esta
possibilidade ocorre devido à menor faixa de amplitude do
sinal transmitido e, por consequência, à baixa PAPR do sinal
de portadora única quando comparado com o sinal OFDM [7].
Desta forma, distorções introduzidas pela utilização das
regiões não-lineares do amplificador são evitadas. Além disso,
os sistemas SC-FDE são mais resistentes aos offsets de
frequência de portadora (CFO).

O sinal OFDM discreto é dado por:

s ( n) 

1
N

N 1

 X ( k )e

j 2nk / N

, n  0, 1,..., N  1 ,

(1)

k 0

O sistema SC-FDE emprega transmissão em blocos como
os sistemas OFDM; da mesma forma que os sistemas
multiportadora, um prefixo cíclico é adicionado ao bloco a ser
transmitido de forma a eliminar a interferência entre blocos.
Na recepção, o prefixo cíclico é retirado e o sinal recebido é
convertido para o domínio da frequência, onde ele é
equalizado. Finalmente, este símbolo equalizado é convertido
para o domínio do tempo, no qual a decisão dos símbolos é
feita.

onde X(k) representa os símbolos de entrada (complexos)
modulados em N subportadoras, com k = 0, 1, ..., N – 1. Para
implementar sistemas OFDM geralmente usa-se o algoritmo
de transformada rápida de Fourier (FFT - Fast Fourier
Transform).
Na Fig. 1 apresenta-se o diagrama de blocos de um enlace
OFDM. No transmissor, o fluxo de dados de entrada é
mapeado numa sequência de N QAM símbolos X(k), k = 0,
1,..., N – 1. Esta sequência é então processada pelo bloco IFFT
(Inverse FFT), o qual gera um conjunto de N subportadoras
ortogonais entre si e moduladas com o sinal QAM, formando
o símbolo OFDM discreto. A cada símbolo OFDM é
adicionado o Prefixo Cíclico (CP - Cyclic Prefix), que serve
para aumentar a robustez do OFDM contra ISI e possibilitar
uma fácil equalização. Posteriormente o sinal é convertido
para o formato analógico pelo DAC, formando o sinal OFDM
em banda básica. Dependendo da aplicação específica, este
sinal pode modular uma portadora de RF antes de ser enviado
ao meio de transmissão.

Transmissor SC-FDE
Dados

Dados

Demodulador
QAM

Fig. 2.

IFFT

Modulador
QAM

IFFT

Demodulador
QAM

Fig. 1.

Equalizador
de 1 tap

FFT

Front-end
de RF

ADC

Remoção
de
Prefixo
Cíclico

FFT

ADC

Front-end
de RF



1

HH ,

(2)

onde H é uma matriz contendo em sua diagonal principal a
resposta em frequência do canal a ser equalizado e HH seu
conjugado Hermitiano. Esta resposta ao impulso deve ser
estimada periodicamente.

Canal de
Comunicação
Remoção
de
Prefixo
Cíclico

Canal de
Comunicação

A equalização no domínio da frequência em sistemas SCFDE é realizada bloco a bloco. Desta forma, técnicas de
máxima verossimilhança são impraticáveis do ponto de vista
computacional se o tamanho do bloco for grande. Assim,
técnicas de equalização lineares subótimas, mas de
complexidade computacional reduzida, são empregadas. Um
exemplo destas técnicas é a de forçagem a zero, onde a
interferência entre símbolos é completamente eliminada. O
equalizador de forçagem a zero RZF pode ser expresso por



Receptor OFDM

Dados

Equalizador
de 1 tap

R ZF  H H H
DAC

Front-end
de RF

Diagrama de blocos do didtema SC-FDE.

Transmissor OFDM
Dados

DAC

Receptor SC-FDE

No lado do receptor, após a filtragem da portadora de RF,
o sinal OFDM banda básica é convertido de analógico para
digital pelo ADC. Em seguida, o CP é removido e o símbolo
OFDM é demodulado através de um algoritmo FFT. O sinal
QAM de cada uma das N sub-portadoras é processado por um
equalizador de 1 tap, o qual é implementado no domínio da
frequência. Ao final do processo o sinal QAM é demodulado,
recuperando-se os dados transmitidos.

Adição
de
Prefixo
Cíclico

Adição
de
Prefixo
Cíclico

Modulador
QAM

Front-end
de RF

III.

Metodologia

Como visto nas Fig. 1 e Fig. 2, sistemas ópticos OFDM e
SC-FDE necessitam de conversores Digital/Analógico no
transmissor e Analógico/Digital no receptor. Em substituição a
tais conversores, o sistema analisado no presente trabalho
utilizou como transmissor um Gerador de Ondas Arbitrárias
(AWG – Arbitrary Waveform Generator, KEYSIGHT
M8195A – 65 GSa/s) e, como receptor, um osciloscópio de
alto desempenho (KEYSIGHT DSO91204A - 12 GHz, 40
GSa/s). Além disso, foram utilizados um laser sintonizável
(SANTEC TSL-510), um modulador Mach-Zehnder de

Diagrama de blocos do sistema OFDM.

São consideradas como principais desvantagens do sistema
OFDM a sensibilidade ao ruído de fase e frequência e os altos
valores de PAPR (Peak to Average Power Ratio). Uma
maneira de superar algumas das limitações do OFDM é o uso
dos sistemas de portadora única com equalização no domínio
da frequência (SC-FDE) [5,6], geralmente usada para o uplink
em comunicação sem fio. A técnica de portadora única SCFDE é compatível com a técnica multiportadora OFDM. É
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intensidade (COVEGA Mach-10 002: Zero Chirp Intensity
Modulator), uma fonte DC ajustável de bancada
(TEKTRONIX PS280) e um módulo fotodetector
(DISCOVERY SEMICONDUCTOR 10 GHz Linear PIN-TIA
Optical Receiver) com largura de banda de 10 GHz.
A.

transmissão em um trecho de fibra de 11,03 km. Observa-se
que para apenas um símbolo de treinamento, o SC-FDE
apresenta um desempenho muito pior que o OFDM; porém,
com o aumento do número de símbolos de treinamento os dois
sistemas apresentam desempenhos semelhantes.

Arranjo Experimental

OFDM
SC-FDE

Foi montado o arranjo experimental mostrado na Fig. 3. O
laser sintonizável foi ajustado para operar em 1550 nm e 5
dBm de potência óptica de saída. O modulador, com tensão de
meia onda V = 5,2 V, foi polarizado no ponto de quadratura,
onde apresenta maior linearidade. O AWG operou a 40 GSa/s
e o osciloscópio operou também a 40 GSa/s com 800 kpts de
profundidade de memória.

50

EVM (%)

40

A alta potência de saída do laser (5 dBm) utilizada no
experimento pode ser explicada devido às perdas de inserção
do modulador Mach-Zehnder (aproximadamente 6 dB) e
demais conexões e emendas no polarizador e cabos ópticos.

Fonte DC

0
0

Fig. 3.

30

40

50

Enviar mais do que 15 símbolos de treinamento não traz
um ganho significativo no desempenho dos dois sistemas
neste cenário.

Módulo
Fotodetector

A Fig. 5 mostra a constelação obtida na recepção com o
envio de apenas 1 símbolo de treinamento para os sistemas
OFDM e SC-FDE (Fig. 5.a e Fig. 5.b, respectivamente) e com
o envio de 10 símbolos de treinamento para os sistemas
OFDM e SC-FDE (Fig. 5.c e Fig. 5.d, respectivamente).
Observa-se que para 1 símbolo de treinamento o uso do SCFDE faz o sinal ser recebido totalmente degradado. Por outro
lado, o OFDM é menos sensível ao aumento do número de
símbolos de treinamento. Para 10 símbolos de treinamento as
constelações são semelhantes para os dois sistemas.

Diagrama do arranjo experimental. Não foi usado um amplificador
de RF entre o AWG e o modulador Mach-Zehnder.

Na recepção, os dados capturados pelo osciloscópio são
armazenados e processados offline por códigos gerados
também em Matlab. Tanto para o sistema OFDM como para o
SC-FDE, foi aplicado um equalizador de 1 tap utilizando
critério de forçagem a zero.

Resultados

IV.

20

Fig. 4.
EVM (em porcentagem) obtido na recepção variando o número de
símbolos de treinamento para uma transmissão com 32 subportadoras em
11,03 km de fibra.

Osciloscópio

Modulador
Mach-Zehnder

10

Numero de simbolos de treinamento

SMF

Polarizador

Laser
Sintonizável

20

10

Os sinais ópticos modulados foram transmitidos para o
módulo fotodetector através de trechos de fibra óptica
monomodo padrão (SMF) com comprimentos de 11,03 km e
22,06 km.

AWG

30

a)

b)

c)

d)

Os parâmetros usados para os sistemas OFDM e SC-FDE
são mostrados na Tabela I.
TABELA I.
OFDM e SC-FDE
Frequência RF
Modulação de RF
Banda lateral

4 GHz
AM-SSB/SC
Esquerda

Número de símbolos de treinamento

1 a 50

Taxa de bits

8 Gbps

M-QAM

16

Número de subportadoras (tamanho da FFT/IFFT)

32

Intervalo de guarda
Portadoras nulas à esquerda

20 %

Fig. 5.
Constelações obtidas na recepção: a) OFDM com 1 símbolo de
treinamento. b) SC-FDE com 1 símbolo de treinamento. c) OFDM com 10
símbolos de treinamento. d) SC-FDE com 10 símbolos de treinamento.

10

Para o trecho de fibra de 22,06 km também variou-se o
número de símbolos de treinamento de 1 a 50, obtendo-se o
EVM (em porcentagem) mostrado na Fig. 5. O

O número de símbolos de treinamento foi variado de 1 a
50. A Fig. 4 mostra o EVM (em porcentagem) para a
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comportamento do sistema neste cenário é análogo ao obtido
para o trecho de 11,06 km.

Observa-se uma melhora significativa no desempenho do
SC-FDE comparando a Fig. 7 com a Fig. 4. Entretanto, o
OFDM não sofreu grandes alterações. Além disso, como no
sistema com 32 subportadoras, há uma estabilização no EVM
em
torno
de
15
símbolos
de
treinamento.

OFDM
SC-FDE

40
38
36

∎

34
32

EVM (%)

30
28
26
24

V.

22
20

Pelo presente trabalho conclui-se que o sistema OFDM é
menos sensível que o SC-FDE a um baixo número de
símbolos de treinamento e ao aumento do número de
subportadoras (aumento de blocos) para curtas distâncias.
Porém, aumentando os símbolos de treinamentos os dois
sistemas apresentam desempenhos semelhantes. A partir de 15
símbolos de treinamento ambos os sistemas não apresentam
ganhos consideráveis analisando o EVM. Dessa forma, tornase desnecessário o envio de um número maior de símbolos de
treinamento, envio este que penaliza a taxa de dados úteis dos
sistemas.

18
16
14
12
0

10

20

30

40

50

Numero de simbolos de treinamento

Fig. 6.
EVM (em porcentagem) obtido na recepção variando o número de
símbolos de treinamento para uma transmissão com 32 subportadoras em
22,06 km de fibra.

Aumentando o número de subportadoras no sistema
OFDM por meio do aumento de tamanho da FFT/IFFT, temse uma estimação de canal de maior resolução usando os
símbolos de treinamento; no caso da SC-FDE este processo
equivale ao aumento de tamanho dos blocos, obtendo-se o
mesmo efeito. Porém, isso causa um aumento da
complexidade do sistema em termos de esforço
computacional, uso de memória e tempo de processamento.
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EVM (%)

Para verificar o efeito do número de símbolos de
treinamento utilizados para estimação do canal neste cenário,
aumentou-se o número de subportadoras/tamanho do bloco de
32 para 64. Devido às limitações do AWG e do osciloscópio o
número máximo de símbolo de treinamento enviados foi 25,
mantendo-se os demais parâmetros da Tabela I. O EVM
obtido para este cenário de transmissão em um trecho de fibra
de 11,03 km é mostrado na Fig. 7.
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Representação Esparsa para Preenchimento de
Buracos de Expansão em Sı́nteses de Vistas Virtuais
baseada em Profundidade
Danilo Amaral Ribeiro, Bruno Macchiavello e Camilo Dorea

Resumo— Renderização de imagem baseada em profundidade
(do inglês Depth Image Based Rendering - DIBR) é uma técnica
para sintetizar uma vista virtual com imagens de textura e
mapas de profundidade disponı́veis. No final do processo desoclusões e buracos de expansão podem estar presentes. Neste
trabalho, investigamos o problema de preenchimento de buracos de expansão. Utilizou-se um método previamente proposto
baseado no histograma de profundidade para identificar esses
pixels. Posteriormente, propomos uma técnica de representação
esparsa, baseada na aprendizagem não-paramétrica bayesiana
de dicionários usando técnica recursiva para preencher esses
buracos. Nossa abordagem superou o método de inpainting usado
no software referência VSRS+ em até 6.19dB e superou trabalhos
anteriores em preenchimentos de buracos de expansão.
Palavras-Chave— Renderização de Imagens Baseada em profundidade, Interpolação de imagens, Representação Esparsa,
Aprendizado Bayesiano não-paramétrico.
Abstract— Depth Image Based Rendering - DIBR is a technique for synthesizing a virtual view with available texture images
and depth maps. At the end of the process desocclusions and
expansion holes may be present. We investigate the problem of
filling in expansion holes. A previously proposed depth-based
histogram was used to identify these pixels. Subsequently,in
this wok we propose a sparse representation technique, based
on Bayesian non-parametric learning of dictionaries using halfrecursive technique to fill these holes. Our approach outperformed the inpainting method used in reference software VSRS+
up to 6.19dB and outperformed previous work on expansion hole
filling.
Keywords— Depth-image-based rendering, image inpainting,
sparse representation, non-parametric Bayesian learning.

I. I NTRODUÇ ÃO
Aplicações como Free-Viewpoint TV (FTV), permitem
vários pontos de observação de uma mesma cena tridimensional (3D). No entanto, o custo de transmitir todos os pontos
de vista desejáveis é alto, devido a quantidade de imagens
necessárias para cada vista diferente. Uma abordagem mais
prática é sintetizar vistas virtuais a partir de um determinado
número de posições de cena fixas. A técnica de renderização
de imagem baseada em profundidade (DIBR - Depth Image
Based Rendering) é uma deformação 3D baseada em imagens
de textura (imagens a cores convencionais) e mapas de profundidade (onde cada pixel representa a distância relativa do
objetos na cena 3D e a câmera de captura)[1], que permite a
sı́ntese de vista. Em resumo, DIBR é um mapeamento pixel
Danilo Amaral Ribeiro, Bruno Macchiavello e Camilo Dorea Departamento
de Ciência da Computação, Universidade de Brası́lia, Brası́lia-DF, Brasil, Emails: daniloamaralr@gmail.com, bruno@image.unb.br, camilodorea@unb.br.

a pixel da vista de referência para um local na vista virtual,
este local é derivado do pixel de profundidade correspondente
na visão de referência. Devido às oclusões (áreas obstruı́das)
na vista de referência, podem aparecer buracos chamados
desoclusões na vista sintetizada. Isto pode ser atenuado usando
mais de uma vista de referência e/ou preenchidos usando
algoritmos de inpainting. Vários trabalhos anteriores focaram
o preenchimento dessas desoclusões [2].
No entanto, em aplicações imersivas, como teleconferência,
um espectador em posição sentada observa as imagens renderizadas em uma tela de exibição 2D, onde os pontos de vista
da imagem são sintetizados de acordo com as localizações
rastreadas pela cabeça do visualizador [3]. Neste cenário, há
movimentos de cabeça nas direções x (direita e esquerda), y
(para cima e para baixo) e z (aproximação e distanciamento
da câmera). Poucos trabalhos na literatura abordaram formalmente o problema de sintetizar imagens de pontos de vista
correspondentes a movimentos z-dimensionais [4] [5] [6]. Este
trabalho foca nesse problema.
Quando a câmera virtual está localizada mais perto da
cena do que a câmera de vista de referência, os objetos
próximos da câmera aumentarão de tamanho. Isto significa que
o mapeamento pixel a pixel durante o DIBR não será suficiente
para completar todas as superfı́cies dos objetos renderizados.
Esses objetos terão os buracos de expansão [4]. Os buracos
de expansão diferem das desoclussões pois os objetos são
visı́veis nas vistas de referência, mas as amostras de pixel
são insuficientes para representá-los. Este tipo de buracos
são caracterizados por serem menores em área do que as
desoclusões, mas eles normalmente estão presentes por toda a
imagem. Um exemplo pode ser visto na Figura 1.
Por outro lado, tem havido um interesse significativo em
representações esparsas em diferentes contextos, tais como
denoising [7] [8], inpainting [9] [10] e codificação [11]. Essas
aplicações exploram o fato de que a maioria das imagens pode
ser esparsamente representada em um dicionário apropriado.
Esse trabalho propõe um procedimento em duas etapas
para preenchimento de buracos de expansão em imagens
sintetizadas com DIBR usando representação esparsa devido às
caracterı́sticas dos buracos de expansão. Utilizou-se primeiro
um método previamente proposto baseado em histogramas
de profundidade [4] para identificar pixels como buracos de
expansão. Em seguida, uma representação esparsa é usada
para o preenchimento do buraco de expansão na imagem de
vista virtual. Os resultados experimentais mostraram que a
identificação e o preenchimento apropriados dos buracos de
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Fig. 1. Desoclusões (área interna da linha verde) e Buracos de Expansão
(área interna da linha amarela)

expansão superaram o procedimento de inpainting empregado
no VSRS 3.5 (até 6.19 dB). A representação esparsa utilizada
aqui é uma modificação de uma representação não-paramétrica
bayesiana para elaboração e atualização de dicionário [8].
Foi modificado o método de inpainting proposto para
melhor ajustar o problema de preenchimento do buraco de
expansão. O algoritmo é modificado para trabalhar recursivamente em resolução menores com menos buracos de
expansão. Em cada iteração aplica-se o método de inpainting,
a resolução é aumentada, os pixels preenchidos são replicados
nas resoluções superiores usado, portanto em cada iteração os
buracos são diminuı́dos.

É possı́vel obter a função de mapeamento inverso para cada
pixel na vista sintetizada para a vista de referência, isto é
F 0 (x0 , y 0 ) = (x, y). Esses mapeamentos são realizados para a
imagem de textura e mapa de profundidade de referência. A
função, F 0 será usada para identificar os buracos de expansão.
O mapa de profundidade da vista sintetizada é dividido em
blocos que não se sobrepõem e para cada bloco é aplicado
o seguinte procedimento: O histograma com os valores de
profundidade do bloco é gerado, então, todos os valores são
agrupados em k camadas, onde a primeira camada são os
pixels que estão mais próximos da câmera. Cada camada lk é
então processado onde todos os pixels do bloco das camadas
mais altas são considerados como pixels vazios p. Figura 2
mostra um exemplo.

Fig. 2. Um bloco e o histograma do bloco. A camada rotulada como l1
considera todos os pixels da camada l2 e p como pixels vazios e a camada
l2 considera somente os pixels marcados como p como vazios

II. D EFINIÇ ÃO DO P ROBLEMA
Conforme discutido anteriormente, após o DIBR, em
aplicações onde exista movimento na dimensão z, vão existir
buracos de desoclusão e expansão na imagem sintetizada.
Sendo assim, definimos um buraco de expansão como: uma
área espacial de superfı́cie de um objeto na vista virtual, cuja
área correspondente na vista de referência é visı́vel, porém
tem menos amostras de pixels para representar essa área.
Diferente das desoclusões, os buracos de expansão são internos
aos objetos. Logo, é importante identificar com precisão os
buracos de expansão na vista virtual, de modo a preencher de
forma diferente das desoclusões. Sendo assim, neste trabalho,
foi utilizado apenas a sı́ntese de vista virtual com movimentos
de câmera z-dimensionais. Desta maneira é usado somente
uma imagem com refêrencia, ao invés das duas comumente
usadas. Para identificar os buracos de expansão, utilizamos
um algoritmo já presente na literatura [4], o qual será descrito
na seção seguinte.

Cada pixel vazio p tem quatro quadrantes dividindo sua
vizinhança. Em cada quadrante, o pixel sintetizado s mais
próximo (não-vazio) é encontrado. A distância entre os pixels,
usada para encontrar o pixel mais próximo, é medida por
H(xp , yp ), (xs , ys )) = |xp − xs | + |yp − ys |. O par do pixel
vazio e seu pixel mais próximo em cada quadrante são referidos como pares vizinhos. Em seguida, é verificado se os pixels
em cada quadrante são pixels próximos na visualização de
referência. Especificamente, a função de mapeamento inversa
F 0 é usada, e se H(F 0 (x0p , yp0 ), F 0 (x0s , ys0 )) < n, onde n é um
limiar de distância predefinido, o par de pixels é considerado
próximo ao pixel na vista de referência. Se dois ou mais pares
vizinhos estiverem próximos de pixels na vista de referência,
é declarado que este pixel vazio faz parte de um buracos de
expansão. Isso é feito recursivamente para cada camada.
III. R EPRESENTAÇ ÃO ESPARSA PARA PREENCHIMENTO
DOS BURACOS

A. Identificação dos buracos de expansão
Foi realizado o mesmo procedimento para identificar buracos de expansão na imagem de vista virtual sintetizada
com DIBR, conforme proposto em trabalhos anteriores [4],
[5]. A técnica será resumida aqui, para mais detalhes são
recomendados os trabalhos originais.
Na visão de referência, cada pixel (x, y) é mapeado na
vista virtual com a função de mapeamento F(x, y) = (x0 , y 0 ).

Dado um sinal x ∈ Rn , x pode ter uma representação
esparsa sobre um dicionário D ∈ Rn×M , composto de M
colunas referidas como átomos. Este sinal pode ser encontrado
com uma combinação linear de alguns átomos de D sendo
representado aproximadamente por x̂ = Dα, onde α ∈ RM é
esparso. Os buracos de expansão tendem a ter uma área menor
e são geralmente espalhados por toda a imagem, fazendo um
bom cenário para o uso de uma representação esparsa.
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A extração de representação mais próxima e esparsa
possı́vel é procurada. Alguns métodos baseiam-se num pressuposto de que o dicionário é conhecido e fixo, enquanto
em outros os dicionários D podem ser adquiridos com base
em aprendizagem de máquina, onde o objetivo é encontrar
o dicionário que produz uma representação esparsa para os
dados de treinamento. Se D é dado, o vetor esparso α é
estimado.
Quando o dicionário D for aprendido, determinar com
precisão o tamanho M é muito importante. Para resolver este
problema, análises de fatores tem sido usado recentemente em
aplicações de aprendizagem de dicionário, como a formulação
bayesiana não-paramétrica [8] [10]. Esses métodos, como o
processo beta (beta process-BP) [12], permitem inferir os
valores apropriados de M e α para o dicionário D e α (neste
caso uma vista sintetizada).
A. Formulação do processo Beta-Bernoulli
Nós queremos o modelo x̂ = Db e queremos aprender
D e impor que b seja esparso. Para isso, é considerado um
dicionário D ∈ Rn×K , com K → ∞ e um vetor binário
K
b ∈ {0, 1} para indicar qual das colunas K de D são usadas
para a representação x̂ de x. Se um componente especı́fico de
b for igual a um, então a coluna correspondente de D é usada
na representação de x. Também queremos que b seja esparso,
onde uma pequena fração das colunas de D são usadas para a
representação de um dado x.
Especificamente, suponha que temos um conjunto de treinamento, como um dicionário inicial, D = [d1 , d2 , · · · , dK ]
para representar xi = Dbi , e cada coluna deste dicionário
está associado a vetores binários {bi } e o processo BetaBernoulli fornece uma forma conveniente de encontrar um
dicionário apropriado usando esses vetores. Este processo foi
desenvolvido em [12], e pode ser representado como:

H(d) =

K
X

πk δdk (d)

k=1

πk ∼ B(a/K, b(K − 1)/K)
dk ∼ H0

(1)

H(d) representa um vetor de probabilidades πk , com cada
componente associado a um respectivo átomo dk , no limite
K → ∞, H(d) corresponde a um vetor infinito de probabilidades. A expressão δdk (d) é igual a 1 se d = dk e é zero se o
valor for diferente de d 6= dk . B() é a função distribuição de
probabilidades Beta que associa a probabilidade a um evento
de escolha de átomo do dicionário. Os parâmetros a > 0 e
b > 0 determinam a forma da distribuição. H0 é uma base
inicial.
Usando H(d), podemos agora determinar N vetores
binários bi e o componente k-ésimo de bi é dado por bik ∼
Be(πk ). Onde Be() é a distribuição de probabilidade de
Bernoulli. Estes N vetores binários são usados para constituir
uma matriz Z ∈ {0, 1}K×N , com i-ésima coluna correspondente a bi e a linha k-ésima associada ao átomo dk . Neste
problema os átomos corresponderão aos membros candidatos

para constituir o dicionário D e o vetor binário bi define quais
membros do dicionário são usados para representar a amostra
xi .
O problema que existe é a imposição de que bi deve ser
binário [8], porém isso é muito restritivo na hora de realizar a
combinação dos átomos. Pode ser desejável que os átomos
selecionados sejam ponderados por um determinado peso.
Assim, o vetor esparso será agora αi = bi ◦ wi , onde ◦
representa a multiplicação elemento por elemento de dois
vetores e assim o sinal é xi = Dαi . Onde wi são pesos de 0
a 1.
A base H0 é usada para projetar os elementos do dicionário,
definidos pelos átomos dk . Os elementos atuais e posteriores
do modelo podem ser gerados via análise de amostragem de
Gibbs. Depois de realizar essa inferência, mantemos aquelas
colunas d que são usadas na representação dos dados de
treinamento, criando um dicionário D com tamanho M < K.
Para garantir que α é esparso, ajuste nos parâmetros a e b
pode ser feita.
B. Inpainting de Imagem
Suponha que seja dada uma imagem I ∈ RNx ×Ny com
pixels ausentes (buracos de expansão). Como é feito em [11],
partimos a imagem em NB = (Nx − B + 1) × (Ny − B +
2
1) blocos {xi }i=1,NB para cada um dos quais xi ∈ RB
(neste trabalho usamos B = 8). Para aplicar a técnica de
interpolação, em vez de observar diretamente xi para montar
o dicionário, observa-se um subconjunto dos pixels que não
pertecem a nenhum buraco. Observe que aqui D e {αi }i=1,NB ,
que são usados para preencher os buracos de expansão são
inferidos diretamente da vista sintetizada.
O nı́vel de esparsidade é influenciado pelos parâmetros a
e b mostradoPem (1). Examinando o posterior
PN p(πk |−) ∼
N
Beta(a/K + i=1 zik , b(K − 1)/K + N − i=1 zik ), condicionada a todos os outros parâmetros, foi encontrado que a
maioria dos ajustes de a e b tendem a não ser informativos.
Portanto, o nı́vel médio de esparsidade da representação é
inferido pelos próprios dados e cada amostra xi tem sua
própria representação esparsa, o que torna muito mais flexı́vel
do que aplicar o mesmo nı́vel de esparsidade para cada amostra
[8].
Este algoritmo de representação esparsa já foi utilizado para
preenchimento de imagens, durante processo de restauração de
imagens. Neste trabalho, modificados esta técnica para aplicar
em buracos de expansão. Logo, não somente a aplicação é
nova, mas também como a técnica é aplicada. O algoritmo
descrito é executado recursivamente em diferentes resoluções.
Isso não só reduzirá o tempo de execução, mas principalmente
melhorará o processo de preenchimento. A imagem com a
resolução original é reduzida pela metade recursivamente, realizando um mapeamento das posições de pixels. No primeiro
nı́vel L1 (com a resolução mais baixa), o aprendizado de
dicionário bayesiano não paramétrico anteriormente descrito
é usado para interpolar os buracos de expansão presentes
nesta imagem. Em seguida, um mapeamento é realizado para
replicar os pixels de preenchimento na imagem do nı́vel acima
L2 . Os buracos que ainda existem neste nı́vel são então
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preenchidos usando o mesmo algoritmo. Isso é executado até
que o último nı́vel Lk (resolução original) esteja com todos
os buracos de expansão preenchidos. Desta forma, a área dos
buracos a serem preenchida é sempre pequena, reduzindo o
erro entre xˆi e xi .
IV. E XPERIMENTOS
Foi utilizado as imagens Art e Laundry nos conjuntos de
dados disponı́vel no Middlebury’s 2005 dataset [13] como
nossas sequências de teste de imagens multivistas. Foi usado
a primeira vista, que contém imagem de textura e mapa de
profundidade com uma resolução 1110 × 1390. Essas imagens
são redimensionadas para 1104 × 1384 para que as linhas e
colunas de pixels sejam múltiplos de 8, o que é necessário
para o algoritmo de detecção de expansões.
A. Sı́ntese na dimensão z
A sı́ntese de DIBR na dimensão z é realizada utilizando
apenas uma imagem de referência. O parâmetro que determina
a distância entre a câmera e a cena virtual é chamado ∆z.
O valor máximo absoluto de ∆z para cada cena é calculado
por ∆zmax = 1/max(di(:)), onde max(di(:)) é a maior
profundidade da imagem, ou seja a distância do objeto mais
próximo da câmera. Logo, pode ser escolhido um valor ∆z,
no intervalo [−∆zmax , ∆zmax ]. Valores negativos de ∆z representam um zoom in ou aproximação da cena da câmera e os
valores positivos representam um zoom out ou distanciamento
da cena da câmera. Assim, dado um pixel pr da imagem de
referência com posição (x, y), ele será mapeado para um novo
pixel pv na posição (x0 , y 0 ) na vista virtual. O processo de
mapeamento é dado por c(pv ) = round([x, y] − [w/2, h/2] ∗
Zr /Zv + [w/2, h/2], onde c(pv ) são as coordenadas (x0 , y 0 ),
Zpr = 1/depth(pr ) e Zpv = Zpr + ∆z, w e h são largura e
a altura da imagem, respectivamente.
Nos experimentos foi considerado uma redução da distância
entre a câmera e o objeto mais próximo pela metade, o que
significa que a resolução espacial do objeto mais próximo pode
ser aumentada em 2x. Utiliza-se essa razão para podermos
comparar os resultados deste trabalho com os métodos propostos anteriormente [4] [5] [6].
Usamos a mesma metodologia de um trabalho anterior [4],
usando como ground truth, a vista de referência fornecida em
[13] chamada de v0 . Em seguida, usa-se o DIBR para gerar
a visualização vr que é mais distante da câmera do que v0 .
Nesta vista não haverá buracos de expansão. Usando mapas de
textura e profundidade de vr , aplica-se DIBR novamente para
gerar a vista virtual na mesma posição que v0 , este processo é
semelhante a um processo de zoom-out / zoom-in em câmeras
digitais.
Quando o ponto de vista virtual está localizado mais perto
da cena do que a referência de vista, os objetos mais próximos
da câmera aumentarão em tamanho na visualização virtual
mais do que objetos mais distantes. Um grande aumento
no tamanho do objeto significa que uma parte dos pixels
amostrados de uma superfı́cie de objeto na vista de referência
será espalhada para uma área espacial maior, o que resulta

em buracos de expansão. Nesses pixels dispersos e seu consequente aumento de área podem bloquear outros objetos,
gerando também as desoclusões. Portanto, é necessário identificar os pixels da sı́ntese como desoclusão ou buracos de
expansão, como explicado na Seção II-A. O procedimento
para identificação foi conduzido com um tamanho de bloco
de B = 8.
B. Preenchimento dos buracos de expansão
Em seguida são preenchidos os buracos de expansão com
um método de representação esparsa explicada na Seção
III, feito de forma recursiva. Com os buracos de expansão
identificados, utiliza-se o seguinte procedimento. Considere
qualquer pixel (p, j) onde p, j ∈ [1, B], e deixe esse pixel
constituir o pixel esquerdo-inferior em um novo bloco B × B
. Então considera-se todos os blocos B × B com pixels
esquerdo-inferior nas posições p, j + B ∪p + B, j respeitando
as dimensões da imagem. Este conjunto de blocos é denotado
conjunto de dados Dpj , e considerando 1 6 p 6 B e
1 6 j 6 B. Na primeira iteração de aprendizado de D, é
empregado os blocos em D11 , e para esta primeira rodada
inicializa-se D e αi com base em uma decomposição de valor
singular (Singular value decomposition - SVD) dos blocos em
D11 .
O dicionário D foi inicializado sem a presença de desoclusão e buraco de expansão. Fazemos várias iterações de
Gibbs com D11 retendo a última amostra de D e αi da
etapa anterior. Esses D e αi são então usados a amostragem
na segunda rodada, agora aplicado aos blocos B × B em
D11 ∪ D21 . A amostragem de Gibbs agora é executado nestes
dados expandidos. Após várias iterações, a última amostra é
retida, e o conjunto de dados é aumentado novamente. Isto é
feito B 2 = 64 vezes até que todos os blocos são processados.
Assim cada bloco da imagem tem sua representação atráves
dos blocos(átomos) selecionados do dicionário e o buraco de
expansão é preenchido com o valor do pixel respectivo em
todos os blocos dividido pelo seu peso (probabilidade).
C. Resultados
As imagens interpoladas resultantes são comparadas com
trabalhos anteriores de [4], [5], [6]. Essas técnicas implementam respectivamente uma interpolação baseada em grafos
com restrição de esparsidade (GBT), interpolação baseada em
grafos com Médias Não-Locais (NLGBT) e Transformada de
Fourier em grafos (AGFT).
Todas esses trabalhos relataram um valor de PSNR para um
método que modificou o software VSRS versão 3.5 (chamada
de VSRS+) e usam uma técnica de inpainting padrão para
preencher todos os buracos na visualização virtual. Os valores
em PSNR foram de 19.11 dB em imagem Art e 19.17 dB
na imagem Laundry. Estes métodos propuseram a abordagem
da camada de profundidade para identificar os buracos de expansão. Em todos os casos, o PSNR é calculado considerando
somente as áreas de buracos de expansão.
Todas as imagens geradas e usadas são mostradas na Figura
3 e na Figura 4 para imagem Art e Laundry respectivamente.
Em primeiro lugar é mostrada uma imagem de ground-truth (e
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Fig. 3.

Imagens para Art, Esquerda para direita: Ground truth, zoom-out, zoom-in, máscara dos buracos de expansão, vista preenchida.

Fig. 4.

Imagens para Laundry, Esquerda para direita: Ground truth, zoom-out, zoom-in, máscara dos buracos de expansão, vista preenchida.

vista de referência), as duas imagens seguintes são o processo
de zoom-out / zoom-in, note no caso de zoom-out não há
buracos de expansão. A última imagem mostra a imagem
preenchida.
Na Figura 5 vemos uma imagem recortada de uma visão
sintetizada da imagem Art, (a) é uma vista virtual com buracos
de expansão e de desoclusão, (b) mostra a máscara onde os
pixels brancos são identificados como buraco de expansão e (c)
os pixels preenchidos com a representação esparsa explicada.
O algoritmo recursivo foi definido para funcionar com 4 nı́veis.

V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, propusemos um método de inpaiting para
buracos de expansão em sı́ntese de vista DIBR com movimentos no eixo z. O método utiliza uma identificação consistente deste tipo de buracos que foi previamente proposto.
A representação esparsa é uma modificação de também um
trabalho anterior para preenchimento de buracos de expansão.
Na literatura atual não há nenhum trabalho anterior que usa
a representação esparsa para o preenchimento de buracos de
expansão em DIBR. Além disso, a técnica de inpainting é
realizada de forma recursiva, a fim de melhor ajustar o modelo
de representação esparsa e reduzir o tempo de execução. O
resultado superou o método inpainting usado no VSRS 3.5
em até 6.19 dB e também trabalhos anteriores na área.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 5. (a) vista virtual,(b) máscara com buracos de expansão e (c) pixels
preenchidos com representação esparsa proposta

Na Tabela I são mostrados os valores de PSNR para as imagens testadas. Nosso método superou os trabalhos anteriores
para essas imagens. Para a imagem Art a diferença com VSRS
+ é muito significativa, em torno de 6.19 dB. E nosso método
superou o GBT em 1.94 dB, NLGBT em 1.72 dB e AGBT
em 1.61 dB
TABELA I
C OMPARAÇ ÃO EM PSNR DOS M ÉTODOS DE inpainting

Art
Laundry

GBT
23.36
22.53

NLGBT
23.58
-

AGBT
23.69
23.04

Proposto
25.30
23.70

A imagem Laundry tem resultados semelhantes. Nossa abordagem tem um melhor desempenho e superou o VSRS + em
4.53 dB, GBT em 1.17 dB e AGBT em 0.66 dB. O algoritmo
NLGBT não forneceu um valor PSNR para a imagem Laundry
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Decomposição em matrizes posto-1 com aplicações
em algoritmos rápidos
G. Jerônimo da Silva Jr. e R. M. Campello de Souza

Resumo— Este trabalho apresenta o problema de decompor
um conjunto de matrizes com elementos racionais como uma
combinação linear do menor número possı́vel de matrizes de
posto um (posto-1) e como a solução desse problema é aplicada
em transformadas rápidas. Um método para decompor uma
matriz de posto r como a soma de uma matriz posto-1 mais
uma matriz posto r − 1 é introduzido. Um algoritmo que busca
a melhor solução para o problema proposto é apresentado.
Palavras-Chave— Decomposição de matrizes, posto-1, complexidade multiplicativa, algoritmos rápidos.
Abstract— Let A denote a finite set of matrices with rational
entries. This paper proposes the problem of expressing the
elements of A as a linear combination of the least possible number
of rank one matrices and shows how its solution can be applied
in the construction of fast algorithms for discrete transforms. A
method for expressing a matrix of rank r as the sum of a rank
one matrix and a rank (r−1) matrix is introduced. An algorithm
that searches for the best solution for the proposed problem is
presented.

número reduzido de multiplicações e adições, em comparação
ao método direto de (2). Alguns algoritmos rápidos podem ser
expressos na forma CBA, isto é, a matriz TDL é fatorada em
Ψ = CBA, em que as matrizes A e C são matrizes racionais
e a matriz B é diagonal; esse é o caso da transformada rápida
de Fourier (FFT), para pequenos comprimentos, de Winograd
[6].
O conceito de bases numéricas é útil para obtenção de
algoritmos na forma CBA [7]. Sendo a matriz TDL formada
pela base numérica Λ = {λ1 , λ2 , . . . , λL }, isso significa que
qualquer coeficiente da matriz TDL pode ser expresso por
ψij =

L
∑

(l)

aij λl ,

(3)

l=1
(l)

em que amn ∈ Q. Assim, a matriz TDL é dada por

Keywords— Matrices decomposition, rank one, multiplicative
complexity, fast algorithms.

Ψ=

L
∑

λl Al ,

(4)

l=1
(l)

I. I NTRODUÇ ÃO
A computação de uma transformada discreta linear (TDL)
envolve a combinação linear de um número finito de variáveis
de entrada. Representando as variáveis de entrada pelo vetor
⃗x ∈ RN , as variáveis de saı́da pelo vetor transformado ⃗y ∈
RM e a matriz TDL por Ψ = [ψij ]M ×N , ψij ∈ R, qualquer
TDL pode ser representada como
∆

⃗y = Ψ⃗x,

em que Al = [aij ]M ×N são matrizes com números racionais.
Em [8], foi demonstrado que existe um algoritmo na forma
CBA que implementa a transformada ⃗y = Ψ⃗x com K
multiplicações se, e somente se, existe uma decomposição para
o conjunto das matrizes Al como combinação linear de K
matrizes de posto um (posto-1), por meio do Teorema da Complexidade Multiplicativa. Considerando essa decomposição em
matrizes posto-1 (DP1), então

(1)
Al =

em que a m-ésima componente do vetor ⃗y é computada por
ym =

N
∑

xn ψmn ,

K
∑

glk Uk ,

(5)

k=1

(2)

n=1

que totaliza M N multiplicações e M (N − 1) adições, computando diretamente por (2).
Filtros digitais, a transformada wavelet discreta [1], a transformada discreta de Hartley (DHT) [2] e a transformada
discreta de Fourier (DFT) são exemplos de TDLs, as quais
podem ser implementadas em um dispositivo eletrônico conhecido como processador digital de sinais (DSP) com diversas
aplicações na engenharia [3]-[5].
Algoritmos rápidos para computar uma TDL são procedimentos que realizam a computação indicada em (1) com um
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.

em que Uk são matrizes posto-1 racionais e G = [gij ](L×K) é
a matriz de decomposição. Nesse caso, a matriz TDL é dada
por
Ψ=

K
∑

βk Uk ,

(6)

k=1

em que o vetor formado pelas constantes βk , denotado por
⃗ se relaciona com o vetor formado pela base numérica λl ,
β,
denotado por ⃗λ, por
⃗ = GT ⃗λ.
β

(7)

Em [8], os autores usaram métodos heurı́sticos para resolver a DP1 e encontrar a FFT com o menor número de
multiplicações possı́vel na forma CBA, de acordo com a
mı́nima complexidade multiplicativa calculada por Heideman
[9]. Entretanto, quando a soma dos postos das matrizes iniciais
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é um valor relativamente alto (a partir de 20), o método
heurı́stico torna-se inviável.
Nesse artigo, é proposto um algoritmo sistemático de busca
para encontrar a melhor DP1 para um conjunto de matrizes
racionais. A próxima seção apresenta resultados básicos sobre
matrizes posto-1. A Seção III apresenta novos resultados
sobre a DP1 e um algoritmo para encontrá-la é descrito na
Proposição 2. A Seção IV apresenta um breve estudo sobre a
complexidade da busca do algoritmo rápido em comparação
com o método descrito em [8] e mostra uma aplicação. As
conclusões do trabalho são apresentadas na Seção V.

II. P RELIMINARES
Teorema 1: Uma matriz U é posto-1 se, e somente se, pode
ser fatorada como um produto de uma matriz coluna, denotada
por ⃗u, por uma matriz linha, denotada por ⃗v T , isto é, U = ⃗u⃗v T .
Essa fatoração não é única.
Demonstração: Seja a primeira linha não nula da matriz
U (m × n) igual ⃗v T . Como U é posto-1, todas as m linhas de
U são proporcionais a ⃗v T . Seja a i-ésima linha de U igual a
µi⃗v T , em que µi é um escalar, então
 


µ1⃗v T
µ1
 µ2⃗v T   µ2 
 


U =
 =  ..  ⃗v T .
..



. 
.
T
µm
µm⃗v
Definindo a matriz coluna



⃗u = 


µ1
µ2
..
.




,


III. DP1 PARA UM CONJUNTO DE MATRIZES
Para um conjunto de L matrizes (m×n), Al , l = 1, 2, . . . , L,
denotado por {Al }L
l=1 , em que posto(Al ) = rl , o problema da
DP1 é obter o menor conjunto de matrizes posto-1 que geram
as matrizes {Al }L
l=1 . Na pior das hipóteses, é possı́vel resolver
o problema da DP1 individualmente para cada
∑L matriz Al , o
que significa que existe um conjunto de d = l=1 rl matrizes
posto-1 que geram o conjunto de matrizes Al . Entretanto,
dependendo das matrizes Al , é possı́vel gerar o conjunto de
matrizes com um número menor que d de matrizes posto-1.
Isso motiva a definição a seguir.
Definição 1: O grau de um conjunto de matrizes {Al }L
l=1 ,
∑L
posto(Al ) = rl , é dado por d = l=1 rl .
Assim, o que se deseja é encontrar o conjunto de menor
grau, K, de matrizes posto-1, {Uk }K
k=1 , que geram as matrizes
{Al }L
l=1 através de uma combinação linear, isto é
Al =

K
∑

glk Uk ,

k=1

em que glk são escalares. Definindo a matriz DP1 por G =
[gij ] (L × K), deseja-se, a partir de {Al }L
l=1 , obter as K
matrizes posto-1 {Uk }K
e
a
matriz
G
com
o menor valor
k=1
de K.
A solução do problema parte de um conjunto inicial de
matrizes {Al }L
l=1 , de grau d, e procura obter um novo conjunto
de matrizes com menor grau que gera o conjunto inicial. A
definição a seguir é útil quando existe uma ou mais matrizes
posto-1 no conjunto {Al }L
l=1 .
Definição 2: Uma matriz posto-1 U reduz uma matriz A
de posto r se A pode ser expressa como
A = αU + B,

µm
tem-se que U = ⃗u⃗v T . Por outro lado, se U = ⃗u⃗v T então
todas as colunas são proporcionais a ⃗u e todas as linhas são
proporcionais a ⃗v T o que significa que a matriz U é posto-1.
Essa fatoração não é única, pois, para qualquer escalar não
nulo α ̸= 1, U = (α⃗u)(α−1⃗v T ) representa outra fatoração.
Exemplo 1: A matriz posto-1


 
1
1 0 −1

[
 0 0
]
0 
 =  0  1 0 −1
U =


 −2 0

−2
2
−1
−1 0
1


−1
 0 [
]

=
 2  −1 0 1 .
1
Esse resultado é importante, pois, a implementação da TDL
⃗y = βU⃗x, em que β é um escalar e U é uma matriz posto-1
racional, é realizada por meio de ⃗y = ⃗u[β(⃗v T ⃗x)], com uma
única multiplicação não trivial, considerando as multiplicações
por constantes racionais como triviais [3], [9].

(8)

em que α ̸= 0 é um escalar, chamado de coeficiente de
redução, e B é uma matriz, chamada de matriz reduzida, que
satisfaz posto(B) = r − 1. Se tal expressão não existe, então
U não reduz A.
Um problema que decorre dessa definição é como descobrir
se uma dada matriz posto-1 U reduz uma matriz A dada.
Um teorema, apresentado sem demonstração, referenciando
os trabalhos de Householder e Wedderburn [10], resolve
essa questão. O teorema é apresentado a seguir com sua
demonstração.
Teorema 2: Seja U = ⃗u⃗v T uma matriz posto-1 (m × n) e
seja A uma matriz (m × n) de posto r e α um escalar não
nulo. A matriz B = A − αU tem posto r − 1 se, e somente se,
existem matrizes colunas ⃗x e ⃗y tais que ⃗u = A⃗x, ⃗v T = ⃗y T A
e α−1 = ⃗y T A⃗x.
Demonstração: Supondo inicialmente que B = A − αU
tem posto r − 1, então a matriz coluna ⃗u deve ter a forma
⃗u = A⃗x, para algum ⃗x, caso contrário, isso significa que as
colunas não nulas de U não podem ser geradas pelo espaço
das colunas de A e, portanto, é linearmente independente das
colunas de A, o que significa que a dimensão do espaço gerado
pelas colunas de B = A − αU é r + 1, o que é absurdo pois
B tem posto r − 1. Assim ⃗u = A⃗x. Aplicando o mesmo
argumento para a matriz linha ⃗v T e as linhas de U , chega-se
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a conclusão que ⃗v T = ⃗y T A. Assim
B = A − αA⃗x⃗y T A.

(9)

NA⃗r e ⃗y = ⃗y0 + N̄A⃗s, respectivamente, em que NA é o núcleo
de A, N̄A é o núcleo de AT e ⃗r e ⃗s são vetores arbitrários.
Então, os valores possı́veis para α−1 são da forma

Tomando ⃗z como um vetor do núcleo das colunas de B que
não pertence ao núcleo das colunas de A (esse vetor existe
desde que posto de B é menor do que posto de A) e aplicando
à direita de B, tem-se
B⃗z = A⃗z − αA⃗x(⃗y T A⃗z) = ⃗0,

α−1 = (⃗y0 + N̄A⃗s)T A(⃗x0 + NA⃗r)
= (⃗y0T + ⃗sT N̄AT )A⃗x0
= ⃗y0T A⃗x0 ,

o que significa que ⃗x pertence ao núcleo de B. Aplicando ⃗x
à direita em (9), tem-se

que não depende de ⃗r nem ⃗s. Assim, para qualquer ⃗x e ⃗y
escolhidos, o valor de α é único. Como a matriz reduzida
B = A − αU , então ela é única.
Teorema 4: Se a matriz posto-1 U reduz a matriz A de
posto r, por meio de (8) com posto(B) = posto(A) − 1, então
U não reduz a matriz reduzida B.
Demonstração: Se U reduz B, então existe α1 ̸= 0 e
B1 tais que B = α1 U + B1 com posto(B1 ) = posto(B) − 1.
Substituindo em (8), tem-se

B⃗x = ⃗0 = A⃗x − αA⃗x⃗y T A⃗x

A = (α + α1 )U + B1 ,

o que implica que
A(⃗z − (⃗y T A⃗z)α⃗x) = ⃗0,
e então
⃗x = ((⃗y T A⃗z)α)−1 ⃗z,

B⃗
ω = ⃗0 = A⃗
ω − αA⃗x⃗y T A⃗
ω,

o que significa que posto(A) ≤ posto(B1 ) + 1 = posto(B) e,
portanto, contradiz posto(A) = posto(B) + 1. Logo, U não
reduz B.
Definição 3: Seja A = {Al }L
l=1 um conjunto de matrizes
não nulas e seja U uma matriz posto-1. O conjunto A é dito ser
redutı́vel por U com redutibilidade R se U reduz R matrizes
de A. Se U não reduz nenhuma matriz de A, então o conjunto
A é dito ser irredutı́vel por U .
Sem perda de generalidade, o conjunto de matrizes {Al }L
l=1
pode ser organizado pelo posto das matrizes, de forma que
rl ≤ rl+1 . Nesse caso, se a matriz A1 é posto-1 e o
conjunto {Al }L
l=2 é redutı́vel por A1 , então, pode-se obter um
novo conjunto irredutı́vel a A1 que gera o conjunto {Al }L
l=2 ,
conforme a proposição a seguir.
Proposição 1: Seja um conjunto de matrizes {Al }L
l=2 , de
grau d, redutı́vel pela matriz posto-1 A1 com redutibilidade
R, em que as R matrizes redutı́veis são dadas por

A(⃗
ω − α(⃗y T A⃗
ω )⃗x) = ⃗0,

Al = αl A1 + Bl ,

pois o termo (⃗y T A⃗
ω ) = kω é um escalar, o que significa que
ω
⃗ − αkω ⃗x pertence ao núcleo de A. Mas ⃗u = A⃗x ̸= ⃗0, o
que significa que ⃗x não pertence ao núcleo das colunas de
A. Assim, todo ⃗z pode ser escrito como ⃗z = ω
⃗ − αkω ⃗x e,
portanto, ω
⃗ = ⃗z + αkω ⃗x, o que significa que dim N (B) =
dim N (A) + 1 e, pelo teorema do núcleo e da imagem [11],
posto(A) = posto(B) + 1.
Aplicando o Teorema 2 na Definição 2, chega-se ao resultado apresentado a seguir.
Corolário 1: Uma matriz posto-1 U = ⃗u⃗v T reduz a matriz
A de posto r se, e somente se, existem ⃗u = A⃗x, ⃗v T = ⃗y T A
e α = (⃗y T A⃗x)−1 não nulos.
Teorema 3: O coeficiente de redução α e a matriz reduzida
B, obtidos através da redução da matriz A pela matriz posto-1
U = ⃗u⃗v T , são únicos.
Demonstração: Pelo Corolário 1, α−1 = (⃗y T A⃗x), em
que ⃗x e ⃗y são vetores solução dos sistemas de equações A⃗x =
⃗u e AT ⃗y = ⃗v , respectivamente. Sendo ⃗x0 e ⃗y0 vetores solução
dos respectivos sistemas, a solução geral é dada por ⃗x = ⃗x0 +

para l = 2, 3, . . . , R + 1, com posto(Bl ) = posto(Al ) − 1 e
L
as matrizes {Al }L
l=R+2 são irredutı́veis a A1 . Então, {Al }l=1
pode ser escrito como combinação1 de {A1 ∪ B} por

 


1
0 ··· 0 0 ···0
A1
A1
 A2   α2


1 ··· 0 0 ···0 
  B2 
 


 


..
..
..

 


.
.
.

 


 AR+1  =  αR+1 0 · · · 1 0 · · · 0   BR+1  ,

 


 AR+2   0


0 ··· 0 1 ···0 
  AR+2 
 







..
..
..

 


.
.
.

e
T

αA⃗x⃗y A⃗x = A⃗x,
aplicando ⃗y T à esquerda, tem-se
α(⃗y T A⃗x)(⃗y T A⃗x) = ⃗y T A⃗x
e
α = (⃗y T A⃗x)−1 .

(10)

Supondo agora que ⃗u = A⃗x, ⃗v T = ⃗y T A e (10) são relações
válidas por hipótese, então (9) também é válida. Considere
o vetor ⃗z que pertence ao núcleo das colunas de A, então
A⃗z = ⃗0, e por (9), B⃗z = ⃗0. Portanto, ⃗z também pertence ao
núcleo de B e dim N (B) ≥ dim N (A). Seja ω
⃗ um vetor que
pertence ao núcleo das colunas de B, por (9), tem-se

AL

|

0

0 ··· 0 0
{z

···1

}

AL

T
L
em que o conjunto de matrizes B = {{Bl }R+1
l=2 ∪ {Al }l=R+2 }
é irredutı́vel por A1 e possui grau d − R. A matriz T (L × L)
é chamada de matriz transformação.
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– Se Ut é posto-1, reduzir o conjunto {Ul }Sl=t+1 por
Ut , obtendo a matriz transformação reduzida TD
((S − t + 1) × (S − z − t + 1)) e o novo conjunto
reduzido {Dl }S−z
l=t+1 irredutı́vel a Ut (utilizando (11),
(12) e removendo as z matrizes nulas e respectivas
colunas de T ). Atualizar as matrizes Ul ← Dl , para
l = t + 1, t + 2, . . . , S − z, a matriz DP1
[
]
It−1 O
G←G
,
O
TD

Generalizando a proposição, se A1 reduz Al por Al =
αl A1 + Bl , com posto(Bl ) = posto(Al ) − 1, a matriz
transformação é dada por T = [tij ](L×L) , em que

 1, se i = j,
αi , se j = 1, i > 1 e A1 reduz Ai ,
tij =
(11)

0, outros casos.
O novo conjunto de matrizes {Cl }L
l=1 irredutı́vel por A1 é
dado por

 A1 , se l = 1,
Bl , se l > 1 e A1 reduz Al ,
Cl =
(12)

Al , outros casos.
Entretanto, algumas das matrizes Cl = Bl podem ser nulas.
Se a matriz Bn é nula, pode-se remover Cl do conjunto de
matrizes e remover a n-ésima coluna de T . Removendo todas
as z matrizes nulas do conjunto {Cl }L
l=1 e as respectivas
colunas em T , tem-se o novo conjunto reduzido {Dl }L−z
l=1 e a
matriz transformação reduzida TD (L × (L − z)).
Quando a matriz A1 possui posto r > 1, ela pode ser
expressa como a soma de uma matriz posto-1 com uma matriz
de posto r − 1. Esse passo é chamado de fragmentação da
matriz A1 . Nesse caso, se A1 = αU + B1 , com posto(B1 ) =
r − 1, o conjunto de matrizes A é escrito como



 

U
A1
α 1 0 ··· 0 

 A2   0 0 1 · · · 0   B1 

 
  A2 
 ..  =  ..
,

 .   .
  .. 
 . 
AL
0 0 0 ··· 1
{z
} AL
|
F

em que o conjunto de matrizes B = {{U, B1 } ∪ {Al }L
l=2 }
possui grau d e gera o conjunto A. A matriz F (L × (L +
1)) é chamada de matriz fragmentação de A1 em relação ao
conjunto A e é dada por


α
 0 IL 


(13)
F = .
.

 ..
0
Considerando a notação de vetores matriciais, se A = F B,
por meio de uma fragmentação de A1 , e B = TD D, por meio
de uma redução por U , então A = (F TD )D. Nesse caso, o
conjunto A, de grau d é escrito como combinação do conjunto
D, com grau d − R1 , em que R1 é a redutibilidade de A1
em relação ao conjunto {A − {A1 }}. Esse processo pode
ser repetido de forma recursiva a D até que o conjunto de
matrizes resultante tenha apenas matrizes posto-1. Isso motiva
o algoritmo DP1 para um conjunto de matrizes apresentado a
seguir.
Proposição 2 (DP1 para um conjunto de matrizes): Para
um conjunto de matrizes A = {Al }L
l=1 , a DP1 é obtida por
meio de:
• Inicializar a matriz DP1 G = IL e o conjunto de matrizes
U = {Al }L
l=1 , de tamanho inicial S = L, e t = 1.
• Enquanto t < S ou posto(US ) > 1, fazer: permutar a
matriz de menor posto de {Ul }Sl=t com Ut e, sendo P a
matriz permutação, atualizar G ← GP .

em que O representa uma matriz nula, e os
parâmetros S ← S − z e t ← t + 1.
– Se Ut não é posto-1, então toma-se a matriz posto1 U que reduz Ut com máxima redutibilidade
em relação ao conjunto {Ul }Sl=t+1 , com matriz de
fragmentação F dada por (13) e atualizam-se as
matrizes Ul+1 ← Ul , para l = S, S − 1, . . . , t, a
matriz Ut ← U , a matriz DP1
[
]
It−1 O
G←G
,
O
F
e o parâmetro S ← S + 1.
Com isso, A = GU, em que G é a matriz DP1 e U é um
conjunto de matrizes posto-1.
O algoritmo proposto converge, pois o valor máximo para S
é o grau de A. Em algumas situações, a maior redutibilidade
pode aparecer em mais de uma matriz posto-1. Nesse caso,
pode-se avaliar os conjuntos resultantes e escolher aquele
que contém a matriz posto-1 com máxima redutibilidade.
Entretanto, tais verificações aumentam a complexidade computacional da DP1.
IV. C OMPLEXIDADE DA DP1

E RESULTADOS

A parte mais complexa computacionalmente na Proposição
2 é a procura da matriz posto-1 com máxima redutibilidade
(MMR). Mesmo assumindo que todas as matrizes são de
números racionais, existem infinitas matrizes que podem reduzir Ut , pelo Corolário 1.
A busca pela MMR consiste em procurar diferentes vetores
⃗x e ⃗y T não nulos, com coeficientes 1, −1 e 0, tais que ⃗u =
Ut ⃗x, ⃗v T = ⃗y T Ut , ⃗y T Ut ⃗x ̸= 0 e U = ⃗u⃗v T com máxima
redutibilidade ao conjunto {Ul }Sl=t+1 .
A quantidade de vetores possı́veis para ⃗u é igual à quantidade de vetores possı́veis para ⃗v . Se a matriz Ut possui posto
rt , considerando a combinação de uma base com coeficientes
1, −1 e 0, existem 3rt − 1 vetores não nulos possı́veis para
cada, totalizando (3rt − 1)2 matrizes diferentes que podem
reduzir Ut .
Deve-se testar se cada matriz U reduz a matriz Ul , l ≥ t.
Pelo Corolário 1, haverá solução se existirem ⃗x e ⃗y não nulos
tais que
Ut ⃗x = ⃗u,

(14)

UtT ⃗y = ⃗v

(15)

e ⃗y Ul ⃗x ̸= 0. As equações (14) e (15) são sistemas de
equações lineares. Esse teste deve ser feito para S −t matrizes.
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A quantidade de testes necessários, µ, é dada por
µ = (S1 − 1)(3r1 − 1)2 + . . . + (SN − 1)(3rN − 1)2 ,
em N valores de t. Como t ≤ d, então Sl ≤ d e rl ≤
min(m, n) = ρ (considerando que as matrizes são m × n).
Então
µ ≤ (d − 1)d(3ρ − 1)2 ,
e a complexidade da DP1 para um conjunto de matrizes de
grau d é dada por O(d2 32ρ ).
Exemplo 2: Considere implementar uma multiplicação pelo
número complexo c = a + jb, com a, b e a/b números não
racionais. Sendo a entrada xr + jxi , a saı́da é calculada por
[
] [
][
]
yr
a −b
xr
=
,
yi
b
a
xi
inicialmente com 4 multiplicações e duas adições. A matriz
TDL pode ser escrita como
]
[
]
[
1 0
0 −1
Ψ=a
+b
.
0
0 1
1
|
{z
}
| {z }
A1

A2

Aplicando a Proposição 2, inicialmente U1 = A1 , U2 = A2 ,
G = I2 , t = 1 e S = 2. Como U1 possui o menor posto igual
a 2, a primeira etapa é procurar a MMR. Após alguns testes,
uma possı́vel MMR com redutibilidade 2 (máxima possı́vel) é
[
]
1 −1
U=
,
0
0
Como α = 1 e

[
B=

então

[
G=

0 1
0 1

]

1 1 0
0 0 1

[

−1 0
1 0

V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, o problema da decomposição de um conjunto finito de matrizes por meio de matrizes de posto-1 foi
introduzido. Uma técnica sistemática de solução para esse
problema considerando um conjunto de matrizes racionais,
consistindo de um procedimento iterativo em que os postos das
matrizes dadas são sistematicamente reduzidos, foi proposta.
Definições e teoremas utilizados para o desenvolvimento da
técnica foram introduzidos. O procedimento apresentou um
melhor desempenho, na busca por algoritmos rápidos para
computação da DFT, do que o apresentado em [8].
R EFER ÊNCIAS

]
,

T

B3 =

A computação de ⃗y = CBA⃗x é feita com 4 adições e 3
multiplicações. Variando a MMR inicial, é possı́vel encontrar
outras construções mais eficientes, em termo de número de
adições, como em [3, p. 3], mas todas com 3 multiplicações.
A técnica apresentada na Proposição 2 foi utilizada para encontrar um algoritmo para computar a parte real da DFT de 11
pontos utilizando o mesmo computador e mesma ferramenta
computacional (Scilab) que o método em [8]. A Proposição 2
encontrou um algoritmo na forma CBA com 10 multiplicações
em cerca de 3 segundos, enquanto que a técnica apresentada
em [8] gastou cerca de 2 horas para encontrar um algoritmo
com 12 multiplicações.

,

U3 ← U2 , U2 ← B, U1 ← U e S = 3. O próximo passo é
reduzir {U2 , U3 } por U1 , que resulta na transformação

 


U1
U1
1 0 0
 U2  =  0 1 0   U2  ,
U3
1 0 1
B3
{z
}
|
com

são pré calculados e a matriz Ψ pode ser colocada na forma
CBA, pelo Teorema 1 em [8],



[
] β1 0
0
1 −1
1 1
1 
0 β2 0   0
1 .
Ψ=
0 1 −1
0
0 β3
−1
0

]
.

Em seguida, U3 ← B3 , t = t + 1 = 2 e G ← GT , resultando
em
[
]
1 1 0
G=
.
1 0 1
Os passos seguintes não alteram G nem U. Com isso, a matriz
Ψ é escrita por (6) com (7), nesse caso

 

]
β1
1 1 [
 β2  =  1 0  a ,
b
β3
0 1
| {z }
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Análise de Parâmetros para Desagregação de Sinais
de Consumo de Energia Elétrica
Pierre V. Dantas1 , Kenny V. dos Santos1 , Luiz E. S. e Silva1 , Celso B. Carvalho1 , Waldir S. S. Júnior1
1 Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus-AM

Resumo— Neste artigo, abordamos o problema de desagregação de energia que pode ser tratado através de técnicas por dicionários onde sintetizamos as características mais representativas
dos sinais envolvidos para realizar a desagregação. Em nossa
proposta, podemos destacar duas contribuições. Na primeira,
modificamos o algoritmo steady-state identification para lidar
com sinais de dimensões diferentes e, em seguida, realizamos
uma análise de parâmetros que influenciam na formação dos dicionários e por consequência, produzem diferentes desempenhos
de desagregação. Os experimentos foram realizados utilizandose a base de dados Reference Energy Disaggregation Data Set
(REDD). Os resultados demonstram que a proposta produz bom
desempenho de desagregação.
Palavras-Chave— desagregação, dicionários, análise de parâmetros.
Abstract— In this article, we address the problem of energy
disaggregation that can be handled through dictionaries techniques where we synthesize the most representative characteristics
of the signals involved to carry out the disaggregation. In our
proposal, we can highlight two contributions. In the first one,
we modified the steady-state identification algorithm to handle
signals of different dimensions and then performed an analysis of
parameters that influence the formation of the dictionaries and,
consequently, produce different disaggregation performances.
The experiments were carried out using the Reference Energy
Disaggregation Data Set (REDD) database. The results show that
the proposal produces good disaggregation performance.
Keywords— disaggregation, dictionaries, parameter analysis.

I. I NTRODUÇÃO
As redes elétricas inteligentes (smart grids) vêm recebendo
atenção pelas pesquisas realizadas em sistemas elétricos de
potência de transmissão, distribuição e consumo alinhadas
às subáreas de telecomunicações, processamento de sinais e
reconhecimento de padrões [1], [2]. Por exemplo, a identificação do consumo individual de aparelhos domésticos em uma
residência é possível utilizando conceitos da análise do sinal
do consumo de energia elétrica no domínio do tempo ou da
frequência, e ao final, estimando o aparelho por intermédio de
modelos pré-definidos, este procedimento é denominado por
desagregação de energia.
Pierre V. Dantas, Celso B. Carvalho, Waldir S. S. Júnior, Pós-graduação
em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) ManausAM, Brasil, Kenny V. dos Santos, Departamento de Petróleo e Gás, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Manaus-AM, Brasil, Luiz E. S. e Silva,
Departamento de Eletricidade, Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Manaus-AM, Brasil. E-mails: pierre.dantas@gmail.com, {kennyvinente, ccarvalho_, waldirjr, eduardosales}@ufam.edu.br. Este trabalho foi parcialmente
financiado pela FAPEAM.

Na análise da desagregação do consumo elétrico identificamos vantagens para o proprietário e para a concessionária de
energia. Do ponto de vista do consumidor, a informação de
consumo dos dispositivos individuais tem maior importância
quando comparado ao consumo de energia elétrica total [3],
pois permite a utilização da energia elétrica de forma mais
eficiente gerando redução dos gastos com energia elétrica. Por
fim, para a concessionária, a desagregação promove a melhoria
do gerenciamento dos sistemas de geração e distribuição,
permitindo um planejamento mais eficiente.
A desagregação de sinais pode ser realizada através da
análise do consumo de energia no domínio do tempo, domínio da frequência, transformada Wavelet [4], redes neurais,
representação esparsa ou modelos ocultos de Markov [5].
A extração do sinal a ser desagregado pode ser realizado
utilizando técnicas intrusivas e não intrusivas. A primeira
técnica utiliza vídeos e gravações para realizar a identificação
do tipo do equipamento. Por último, as técnicas não intrusivas
dispensam tais ferramentas e utilizam medidores no quadro de
distribuição para adquirir os sinais envolvidos no processo de
desagregação, em geral, corrente e tensão [6].
Neste artigo, propomos modificar o método steady-state
identification (SSI) [6], [7] para contemplar estados estacionários com dimensões variáveis e fixas permitindo uma
simplificação do cálculo da dissimilaridade entre estados
estacionários. Na sequência, realizamos uma análise de 4
(quatro) parâmetros que influenciam na formação dos dicionários e por consequência, produzem diferentes desempenhos
de desagregação. Os parâmetros investigados são analisados
pelo procedimento de validação cruzada com conjuntos de
treinamento, validação e teste. Os experimentos são realizados
utilizando a base de dados REDD [8]. Por fim, o procedimento
proposto é comparado à diferentes métodos para desagregação
e os resultados demonstram que o método proposto possui
desempenho competitivo, sendo que, em alguns casos, supera
o desempenho dos demais métodos comparados.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma. Na
próxima seção é feita uma fundamentação para monitoramento
não intrusivo em sinais de energia elétrica. O sistema proposto
é mostrado na Seção III, na qual é enfatizada a extração das
assinaturas e dos dicionários de consumo total e individual dos
dispositivos residenciais, metodologia para identificação de
eventos e a desagregação do sinal. Na Seção IV, procedimentos
experimentais são apresentados através dos parâmetros que
influenciam no desempenho do sistema de desagregação, da
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base de dados, métricas utilizadas e o resultados obtidos. Por
fim, o artigo é concluído na Seção V.
II. F UNDAMENTOS PARA M ONITORAMENTO NÃO
I NTRUSIVO DE S INAIS DE C ONSUMO DE E NERGIA
Nesta seção, apresentaremos os procedimentos para realizar
a desagregação de um sinal de consumo de energia elétrica
e(t). Uma abordagem pode ser feita considerando que adquirimos este sinal a uma frequência constante f = 1/T , obtendo
o sinal amostrado e[n]. Assim, ao adquirirmos N amostras do
sinal, podemos representá-lo pela sequência:
e[n] = [ e1 , e2 , . . . , eN ]

(1)

O sinal e[n] é uma combinação linear dos sinais de
consumo de energia elétrica ei [n] de L dispositivos, com
i = {1, 2, . . . , L}, e se relacionam da seguinte maneira:
e[n] =

L
X

ei [n]

A solução c = {c1 , c2 , . . . , cL } da Equação (3) pode
não ser única. Podemos encontrar diversas instâncias de c
que representem apropriadamente os consumos de energia
dos dispositivos ei [n]. Para avaliarmos o desempenho das
estimações, precisaríamos conhecer os sinais ei [n] e comparálos com as estimativas êi [n]. Para aprimorar a desagregação,
podemos aplicar premissas ou restrições ao processo, com o
objetivo de apontar a obtenção de c para as soluções mais
prováveis na prática [10], [6], [9]. Isso requer conhecimento
empírico sobre a natureza de um sinal de consumo de energia.
Podemos realizar a estimação mediante técnicas de otimização [5] e reconhecimento de padrões [7]. No primeiro caso,
podemos usar algoritmos de otimização de funções como as
de erro médio quadrático, distância euclidiana, similaridade de
cosseno e programação linear inteira [11]. No segundo caso,
podemos usar algoritmos de classificação k-nearest neighbors
(KNN) [12], multiclass adaboost, support vector machine
(SVM) [13] e hidden Markov models (HMMs) [14].

(2)

i=1

Combinando as Equações (1) e (2) caracterizamos o problema da desagregação de um sinal de consumo de energia.
Assim, é necessário utilizarmos alguma abordagem para encontrar a relação que estas equações implicam. Uma possibilidade é utilizar um processo que consiste em duas etapas. Na
primeira, é necessário adquirir sincronizadamente os sinais de
consumo de energia total e[n] e dos dispositivos ei [n], com
i = {1, 2, . . . , L}. A seguir, detectamos os estados de operação
destes sinais e os agrupamos em conjuntos organizados denominados dicionários [7]. Para o sinal e[n], elaboramos um
dicionário b e, para os sinais ei [n], elaboramos dicionários
bi [9]. Observe que a dimensão dos dicionários depende
da quantidade de estados de operação detectados em cada
sinal. Na segunda etapa, conhecendo apenas e[n], buscamos
assinalar um elemento de cada dicionário bi que corresponda
ao consumo do dispositivo i. Em outras palavras, procuramos
uma combinação de um estado operacional de cada dicionário
bi , com i = {1, 2, . . . , L} que forneça uma estimativa ê[n]
de e[n], para cada n. Matematicamente, representamos este
cenário por:

L
X


 ê[n] =
êi [n]
i=1





êi [n] = ci b>
i ,

(3)

Entrada
de
energia

Medidor
Geral

Aquisição
Medidor 1

Base de
dados

Dispositivo 1
Identiﬁcação
de eventos

Medidor 2

Dispositivo 2
Assinaturas
...

Medidor L

Dispositivo L

Dicionários

Fig. 1. Processo de extração de dicionários de sinal de consumo de energia.

Entrada
de
energia

Medidor
Geral

Dispositivo 1

Aquisição

Base de dados

Dicionários

Estimação

Dispositivo 2
...
Dispositivo L

Fig. 2.

Processo de desagregação de um sinal de consumo de energia.

∀ i = {1, 2, . . . , L}

Podemos usar algumas metodologias para calcularmos a
acurácia (desempenho) da desagregação e verificarmos a precisão das estimativas ê[n] [7]. Ilustramos este cenário na
Figura 2.
A desagregação de um sinal de consumo de energia e[n]
nos permite obter estimativas êi [n] do consumo de energia
dos dispositivos ei [n] também. Para isso, utilizamos conhecimento prévio, representado pelos dicionários, não sendo mais
necessário adquirirmos as medições de consumo de energia de
ei [n]. Ilustramos esta situação na Figura 2.

III. P ROCEDIMENTO P ROPOSTO PARA M ONITORAMENTO
NÃO I NTRUSIVO DE S INAIS DE C ONSUMO DE E NERGIA
Nesta seção, apresentamos a metodologia utilizada para
análise de parâmetros que influenciam na desagregação de um
sinal de consumo de energia elétrica. Em síntese, a abordagem
foi realizada em duas etapas: primeiramente, extraímos os
dicionários do sinal de consumo total e o sinal de consumo dos
dispositivos que compõem o sistema. Para isso, identificamos
os estados estacionários dos sinais através de uma variação do
método steady-state identification (SSI) [6], [7] que contempla
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uma normalização e um redimensionamento do sinais. Em
seguida, obtemos os dicionários dos sinais e utilizamos o
algoritmo dissimilarity-based sparse subset selection (DS3)
[15] para esta finalidade.
A. Detecção de Eventos
Para detectarmos eventos nos sinais de energia, consideramos dois parâmetros, ε e smin , que correspondem à
amplitude máxima entre amostras de um estado estacionário e
a quantidade mínima de amostras para estabelecer um estado
estacionário, respectivamente, conforme ilustrado na Figura 3.

Potência

X1

X3

t1

t2

B. Assinaturas e Dicionários
Uma assinatura de um sinal de consumo de energia elétrica
e[n] é interpretada como uma sequência de pelo menos dois
estados estacionários consecutivos que ocorrem com frequência no sinal [6]. Em nossa proposta, representamos uma
assinatura dos sinais de consumo de energia e[n] e ei [n], por
dois estados estacionários que ocorrem em sequência nestes
sinais. Agrupamos as assinaturas de e[n] e ei [n] nas matrizes
S e Si , com i = {1, 2, . . . , L}, respectivamente, onde cada
linha corresponde a uma assinatura.
Para obtermos uma representação sintetizada das matrizes
de assinaturas, ou seja, um dicionário, utilizamos um método
de sintetização de conjuntos denominado dissimilarity-based
sparse subset selection (DS3) [15] que tem a matriz normalizada de dissimilaridade Z como entrada. Neste caso, como
desejamos extrair dicionários das matrizes de assinaturas S e
Si , elaboramos inicialmente a matriz de dissimilaridade D, da
seguinte maneira:


X2

Tempo

Fig. 3. Identificação de estados estacionários {X1 , X2 , X3 } em um sinal
de consumo de energia em função de ε = 4 e smin = 3, com as transições
{t1 , t2 }

d11
 d21

D= .
 ..

d12
d22
..
.

···
···
..
.


d1m
d2m 

.. 
. 

dm1

dm2

···

dmm

Na Equação (4), cada termo dij é calculado como a dissimilaridade entre a assinatura si e sj da matriz S, que contém
m assinaturas, e é dado por:
dij = | si − sj |,

No método steady-state identification (SSI), atribuímos a
primeira amostra do sinal de consumo de energia a um estado
estacionário e continuamos atribuindo as amostras subsequentes a este estado estacionário enquanto os parâmetros ε e smin
são atendidos, simultaneamente. Quando ε ou smin não for
mais atendido, consideramos o término de estado estacionário
atual e iniciamos o procedimento novamente para um estado
estacionário subsequente [6], [7]. Neste método, geralmente
obtemos estados estacionários de dimensões diferentes e isso
dificulta cálculos de similaridade entre eles.
A primeira contribuição desse trabalho foi a modificação do
método SSI. Para isso, padronizamos os estados estacionários
a uma mesma dimensão, usando o conceito de powerlets
[9], originando o método steady-state identification - similar
dimension (SSI-SD) que simplifica o cálculo da similaridade
entre estados estacionários. Neste caso, definimos uma janela
deslizante de tamanho equivalente a w amostras e a aplicamos
ao sinal de consumo de energia. A cada passo de deslocamento da janela, analisamos se as amostras contidas atendem
simultaneamente aos critérios de ε e smin . As amostras são
consideradas um estado estacionário se atendem aos critérios
citados e, em caso negativo, são ignoradas.
Com este processo, obtemos estados estacionários de dimensões iguais e a extração dos dicionários por técnicas que usam
métricas de similaridade entre conjuntos torna-se simples [9],
[15].

(4)

∀{i, j} ∈ {1, 2, . . . , m}

(5)

Por fim, elaboramos a matriz de dissimilaridade normalizada Z, da seguinte forma:
Z=

1
D
max(D)

(6)

Ao final deste processo, o algoritmo retorna elementos de
S e Si que são representativos do conjunto, ou seja, b e bi ,
respectivamente. Assim, podemos processar a desagregação
mais facilmente com o uso dos dicionários.

C. Desagregação do Sinal
A desagregação do sinal de consumo de energia elétrica e[n]
é realizada por dois procedimentos, conforme detalhamos a
seguir. O primeiro, consiste em elaborarmos uma combinação
dos elementos dos dicionários bi , com i = {1, 2, . . . , L},
gerando todas as possíveis soluções para a desagregação. A
soma de cada combinação, corresponde a uma estimativa
ê[n]. Observe que uma mesma estimativa pode ser formada
por diferentes combinações de elementos de bi . O segundo
procedimento consiste em tomarmos uma amostra de e[n]
e procurarmos a correspondência nos valores estimados na
primeira etapa do procedimento, encontrando uma solução
para a desagregação.
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tempo t = {1, 2, . . . , T } [3], [6], [7], dada pela Equação (7).

IV. P ROCEDIMENTOS E XPERIMENTAIS
Nesta seção, apresentamos os experimentos realizados.
Os procedimentos propostos na Seção III, foram utilizados
considerando-se os cenários expostos nas Figuras 1 e 2. Consideramos o cenário da Figura 1 como um procedimentos de
treinamento e, o cenário da Figura 2 como um procedimentos
de teste, em um contexto de modelagem. Para a fase de
treinamento, implementamos os procedimentos para detecção
de eventos e assinaturas e construção do dicionário descrito
nas Seções III-A e III-B. Para a fase de teste, implementamos
o procedimento de desagregação do sinais de energia descrito
na Seção III-C. As implementações foram feitas utilizando-se
a linguagem MATLAB e os algoritmos foram executados em
cluster de computadores.

PT
Acurácia = 1 −
•

t=1

PL

i=1

2

PT

|e[n] − êi [n]|

t=1

ê[n]

(7)

Erro médio quadrático (e): a diferença entre o sinal de
consumo de energia medido de cada dispositivo ei [n] e
o estimado êi [n] [10], em um dado intervalo de tempo
T , dada pela Equação (8).
"

T
1X
ei =
(ei [n] − êi [n])2
T t=1

# 12
(8)

D. Resultados
A. Parâmetros que Influenciam no Desempenho do Sistema de
Desagregação
Neste artigo, investigamos a influência de 4 (quatro) parâmetros, sendo esta a segunda contribuição deste trabalho,
conforme as variações especificadas abaixo, que modificam
a desagregação: ε, smin , α, λ. Os dois últimos parâmetros
citados, são parâmetros de ajuste do algoritmo DS3 [15].
Ao modificar estes parâmetros, modificamos a extração dos
dicionários. O total de combinações dos parâmetros foi igual
a 864. A estratégia utilizada para investigar a influência dos
parâmetros foi a validação cruzada [16] com 4-folds com
conjuntos de treinamento, validação e teste. Em síntese, estes
parâmetros descrevem:
• ε: amplitude máxima entre amostras de um estado estacionário. Variação = [3m] com m = {1, 2, . . . , 12};
• smin : quantidade mínima de amostras de um estado
estacionário. Variação = [2n+1] com n = {1, 2, . . . , 12};
• λ: parâmetro de regularização do DS3 [15]. Variação =
[0.10, 0.05];
• α: parâmetro de correção do DS3 [15]. Variação =
[0.010, 0.005, 0.001].

Na Figura 4, apresentamos o gráfico com a acurácia obtida,
segundo a Equação (7), em função das combinações dos
parâmetros ε, smin , α, λ considerados. Na acurácia, temos
os resultados para treinamento, validação e teste. A ordenação
é feita pela acurácia no treinamento. Perceba que podemos
visualizar a variação do desempenho do sistema de acordo
com a mudança da combinação dos parâmetros. A acurácia
obtida, considerando os valores para validação, foi de 87, 3%.
Na Tabela I, apresentamos os valores para o erro médio
quadrático por dispositivo (ei ), conforme Equação (8). Para
os dispositivos (1), (3), (5) e (9), o erro é extremamente
baixo, assim, nestes casos, o desempenho é considerado alto.
Para os outros dispositivos o erro é elevado. Na Tabela II,
apresentamos uma comparação com outros métodos. Para estes
casos, a estratégia utilizada supera os métodos comparados.
A diferença para o resultado mais próximo é de 8.3 pontos
percentuais. Deste modo, podemos verificar que o método
proposto é eficaz quando comparados a métodos equivalentes.

B. Base de Dados
Para os procedimentos experimentais apresentados neste
artigo, utilizamos uma base de dados pública de consumo de
energia elétrica, o Reference Energy Disaggregation Data Set
(REDD) [8] composta por medidas de consumo de energia
elétrica de 10 residências e 268 cargas com período de
duração de 119 dias. Em nossos experimentos, consideramos
as medições para a residência número 2 (dois). Os métodos
Simple Mean [9], FHMM [3] e Powerlets [9] utilizam a mesma
base de dados e a mesma residência.

TABELA I
R ESULTADOS PARA O ERRO MÉDIO QUADRÁTICO POR DISPOSITIVO (ei )).
Dispositivo
(1) Dispositivos da cozinha
(2) Iluminação
(3) Fogão
(4) Microondas
(5) Lavadora de roupas
(6) Dispositivos da cozinha
(7) Geladeira
(8) Lava-louças
(9) Sem uso

ei (%)
7.37
37.77
8.09
19.21
0.77
37.54
43.60
42.34
3.82

TABELA II
C OMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES MÉTODOS PARA DESAGREGAÇÃO .

C. Métricas de Avaliação de Desempenho Utilizadas
As métricas de avaliação que usamos para avaliar o desempenho da desagregação foram:
• Acurácia: diferença entre o sinal de consumo de energia
total e[n] e o somatório dos sinais de consumo de energia
estimado êi [n] dos L dispositivos em um intervalo de
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Método
Simple Mean [9]
FHMM [3]
Powerlets [9]
SSI-DF (PROPOSTO)

Acurácia (%)
39.00
59.60
79.00
87.30
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90%

88%

Acurácia

85%

83%

80%

Legenda
Treinamento
Validação
Teste

78%

75%
535

250

643

821

743

512

133

572

716

811

218

92

749

717

779

119

16

291

Combinação de parâmetros
Fig. 4.

Acurácia para cada combinação de parâmetros que influenciam no desempenho do sistema de desagregação.

V. C ONCLUSÕES
Neste artigo, abordamos o problema de desagregação de
sinais de energia elétrica que constitui uma etapa importante
em um cenário de redes elétricas inteligentes. Duas contribuições foram propostas: na primeira, modificamos o algoritmo
steady-state identification (SSI) para contemplar extração de
estados estacionários com dimensões similares, originando o
método steady-state identification similar dimension (SSI-SD)
e, a seguir, realizamos uma análise de parâmetros que influenciam na formação dos dicionários e que, consequentemente,
influenciam o desempenho da desagregação. Os experimentos
foram realizados utilizando a base de dados Reference Energy
Disaggregation Data Set (REDD) [8] e demonstram que a
proposta produz um desempenho satisfatório para um conjunto
de dispositivos e um bom desempenho na estimação do sinal
consumido quando comparado com outras técnicas.
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Contribuições ao Algoritmo A-SPADE Visando a
Implementação de um Declipper em FPGA
Daniel Gomes de Pinho Zanco, Natan Votre e Walter Antônio Gontijo

Resumo— Este artigo apresenta contribuições ao algoritmo ASPADE, visando a implementação de um Declipper de áudio em
FPGA. É proposta uma abordagem que acelera o A-SPADE,
originando o algoritmo ATA-SPADE. Tal abordagem mostrou
que o ATA-SPADE é significativamente mais rápido que o ASPADE, apresentando um desempenho equivalente. Também é
proposto um algoritmo para estimar o nı́vel de clipping. Os
algoritmos apresentados constituem os principais componentes de
um Declipper. O Declipper proposto é implementado em FPGA e
tem seu desempenho comprovado em um kit de desenvolvimento.
Palavras-Chave— A-SPADE, ATA-SPADE, Declipper, FPGA.
Abstract— This paper presents contributions to the A-SPADE
algorithm, for the purpose of implementing a audio Declipper
in FPGA. An approach that accelerates A-SPADE is proposed,
originating the ATA-SPADE algorithm. Such an approach showed
that ATA-SPADE is much faster than A-SPADE, showing equivalent performance. A clipping level estimation algorithm is also
proposed. The presented algorithms constitute the main components of a Declipper. The proposed Declipper is implemented in
FPGA and has its performance proven in a development kit.

A. Clipping
Seja um vetor x ∈ Rn que, ao ser saturado (hard-clipping),
resulta em y 0 ∈ Rn de intervalo dinâmico dado por [−τ, τ ],
em que τ é o nı́vel de clipping. Pode-se definir o hard-clipping
como

xi
se |xi | ≤ τ
yi0 =
(1)
sign(xi )τ se |xi | > τ.
Busca-se obter uma estimativa x̂ ∈ Rn que melhor aproxime o vetor x, dado que apenas y 0 é conhecido.
O diagrama de blocos de Clipping e o posterior Declipper é
mostrado na Fig. 1. O vetor x é a entrada do bloco Clipping.
Considerando que o processamento é em tempo real, o sinal
saturado é segmentado em frames. O valor de τ é estimado
para cada novo vetor y 0 através de um estimador de nı́vel de
clipping (Clipping Level Estimator). Em seguida, é utilizado o
método de Overlap Add para que cada frame seja processado
pelo Declipping e posteriormente sobreposto.

Keywords— A-SPADE, ATA-SPADE, Declipper, FPGA.

I. I NTRODUÇ ÃO
Clipping é a saturação que ocorre quando um sinal ultrapassa os limites de amplitude de um sistema, levando à perda
de informações. No caso de sinais de áudio, o seu efeito na
percepção auditiva é desagradável, dependendo do conteúdo
do áudio e da severidade do clipping. Esse problema ocorre
principalmente em conversões A/D, reproduções e, também,
em gravações profissionais de áudio [1].
Declipping é o processo que restaura sinais contaminados
pela saturação. Diferentes algoritmos vêm sendo propostos [2],
[3], [4], [5], [6] para realizar essa restauração. Um dos algoritmos que apresenta melhores resultados é o Analysis SParse
Audio DEclipper (A-SPADE), proposto por [6]. Entretanto, tal
algoritmo possui alta complexidade computacional, impedindo
sua execução em um sistema embarcado, em tempo real.
Neste artigo, são apresentadas contribuições ao A-SPADE
[6], originando o algoritmo Accelerated Thresholding ASPADE (ATA-SPADE) de forma a permitir sua execução em
tempo real. Também é proposto um algoritmo para estimar
o nı́vel de clipping. Os algoritmos propostos constituem as
principais funções de um Declipper. O Declipper proposto é
implementado em FPGA para validar seu desempenho.
Daniel Gomes de Pinho Zanco, Natan Votre e Walter Antônio Gontijo,
LINSE - Laboratório de Circuitos e Processamento de Sinais, Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica, Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil, e-mails: zanco@linse.ufsc.br,
natan@linse.ufsc.br e walter@linse.ufsc.br.

Fig. 1.

Diagrama de blocos do Clipping e Declipper.

A modelagem para o clipping dada em (1) permite que,
dado um τ conhecido, as amostras não confiáveis de y 0 sejam identificadas. A partir da identificação, pode-se adicionar
restrições nas amostras de uma estimativa x̂0 para que esta
seja consistente com a informação em y 0 .
Respeitando tal consistência, são obtidas as matrizes de
−
0
restrição M c , M +
s e M s , que selecionam de y suas amostras confiáveis, saturadas positivamente (+τ ) e negativamente
(−τ ), respectivamente. Portanto, as seguintes restrições devem
ser atendidas para a estimação x̂0
+ 0
− 0
− 0
0
M c x̂0 = M c y 0 , M +
s x̂ ≥ M s y , M s x̂ ≤ M s y . (2)

Entretanto, somente respeitar as restrições não garante uma
solução única, pois a função definida em (1) admite infinitas
inversas. Logo, é preciso regularizar ainda mais o problema
inverso. Neste trabalho optou-se pela regularização através de
um modelo baseado em representação esparsa.
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B. Modelo Baseado em Representação Esparsa
Sinais de áudio usualmente concentram sua energia em um
baixo número de frequências ou um pequeno perı́odo de tempo
[7], ou seja, há esparsidade no domı́nio tempo-frequência.
Também é observado que, devido a sua não-linearidade, a
ocorrência de clipping causa um aumento na banda do sinal
[8], reduzindo a esparsidade. Esse fato pode ser explorado
como um critério na recuperação de x, isto é, após o processo
de declipping, x̂ deve ter um espectro mais esparso que y.
Essa caracterı́stica dos sinais de áudio pode ser formulada sob
a perspectiva de sı́ntese esparsa [9]. Outra interpretação é a de
análise coesparsa [10], que afirma que Ax é esparso e A é
um operador de análise. Neste trabalho é adotada a perspectiva
de análise, e o operador A realiza a Transformada Rápida de
Fourier (FFT).
Este artigo é organizado como segue: Na Seção II, é
apresentado o Algoritmo de referência A-SPADE. Na Seção
III, são apresentadas as contribuições realizadas. Na Seção IV,
é apresentada a Implementação em FPGA. Na Seção V, são
apresentados os resultados obtidos. Finalmente, na Seção VI,
são apresentadas as conclusões do artigo.
II. A LGORITMO A-SPADE
Considerando as restrições definidas em (2) e a esparsidade em frequência existente em sinais de áudio, a seguinte
otimização pode ser definida
minimizar ||z||0 + ||Ax − z||22
x,z

sujeito a

||z||0 ≤ k
M cx = M cy

(3)

+
M+
s x ≥ Ms y
−
M−
s x ≤ Ms y

onde z ∈ Cd é a estimativa do espectro de x ∈ Rn , A ∈
Cd×n é o operador de análise, d ≥ n e k ∈ N∗ é o nı́vel de
esparsidade requerido para z. A pseudo-norma `0 é calculada
pelo termo || · ||0 e é definida como ||a||0 = #(i|ai 6= 0), que
é o número de elementos não-nulos
de um vetor a.

Além disso, a razão nd pode ser vista como um fator de
redundância. Como o operador de análise é a FFT, esse fator
corresponde a realizar um zero-padding, ou seja, adicionar (d−
n) zeros ao final do vetor x e, então, aplicar a transformação
linear, resultando em z.
Na função objetivo, ||z||0 força uma solução esparsa em
frequência, enquanto o termo ||Ax − z||22 e o conjunto de
restrições (2) fornecem garantias quanto à consistência do sinal
recuperado.
No Algoritmo 1 (A-SPADE), desenvolvido por [6], os autores utilizam uma heurı́stica de busca do valor de k. Como x
é desconhecido, não se sabe o nı́vel de esparsidade em que z
deve ser otimizado. Logo, a cada iteração, a esparsidade de z
é diminuı́da até que kAx̂(i) − z (i) k22 seja menor do que um
 > 0, de forma que o número k é acrescido de s a cada r
iterações, onde s, r ∈ N∗ .
O operador de hard-thresholding Hk (a), mostrado no ASPADE, seleciona os k maiores termos de um vetor a,

Algoritmo 1 Analysis SParse Audio DEclipper (A-SPADE)
Require:
x̂(0) = y, u(0) = 0, i = 1, k = s
1: loop
2:
z (i) = Hk (Ax̂(i−1) + u(i−1) )
3:
x̂(i) = Pc (AH (z (i) − u(i−1) ))
4:
if kAx̂(i) − z (i) k22 ≤  then
5:
return x̂(i)
6:
else
7:
u(i) = u(i−1) + Ax̂(i) − z (i)
8:
i=i+1
9:
if i mod r = 0 then
10:
k =k+s

forçando os restantes para zero. A projeção Pc força que as
restrições (2) sejam satisfeitas para cada estimativa x̂(i) .
O término de execução do A-SPADE é garantido para i =
dr
s +1 iterações [6]. Apesar de geralmente terminar com menos
iterações, o algoritmo é ainda muito exigente para aplicações
em tempo real. Além disso, para uma mesma escolha de
parâmetros (r, s, ), o número de iterações não é determinı́stico
e varia com a esparsidade do sinal analisado.
Para um k fixo (linhas 2, 3 e 7 do Algoritmo 1), A-SPADE
utiliza o Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM)
para resolver a otimização (3), visto a sua similaridade com a
seleção de regressor (regression selector) [11].
A heurı́stica simples de atualização de k resulta em um
grande número de iterações do A-SPADE. Além disso, não é
trivial definir uma regra de atualização para k que simultaneamente acelere a convergência e mantenha a qualidade da
restauração. Por exemplo, aumentando o valor de s, o algoritmo irá convergir mais rápido, entretanto, tende a selecionar
componentes de frequências incorretas. Porém, diminuindo s,
a convergência se torna lenta.
A. Método de Overlap Add
Ocasionalmente amostras saturadas podem estar posicionadas nas bordas de frames, portanto, se o processo for
sequencial (sem sobreposição), as amostras do sinal restaurado
poderão sofrer descontinuidades. O uso do método de Overlap
Add reduz a descontinuidade, aumentando o desempenho
do A-SPADE. Para esse método, deve-se considerar alguns
parâmetros na escolha da janela. O percentual de overlap não
deve ser muito alto, visto que aumenta o custo computacional.
Além disso, o maior lóbulo lateral (sidelobe) [12] do espectro
da janela deve ser baixo, aumentando a esparsidade do sinal.
Neste trabalho, foi utilizada a janela de Hanning com overlap
de 50%.
III. C ONTRIBUIÇ ÕES
Pretende-se obter um Declipper capaz de realizar processamento em tempo real e que, ao mesmo tempo, apresente um
bom desempenho. Entretanto, o uso do A-SPADE em sistemas
embarcados não é adequado, devido à sua complexidade
elevada.
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As modificações realizadas no A-SPADE consistem em
utilizar um threshold λ ∈ R independente de k no operador Hk
e, também, definir uma regra de atualização de λ que acelere
a convergência. Tais modificações dão origem ao ATA-SPADE
apresentado no Algoritmo 2.
Propõe-se utilizar uma formulação do operador de hardthresholding Hk independente de k

ai se |ai | ≥ λ
H(ai , λ) =
(4)
0 se |ai | < λ.
Assim como k aumenta a cada iteração no A-SPADE, λ
diminui, visto que a esparsidade de z deve aumentar. Essa
formulação permite que o perfil de comportamento de λ
possa ser representado por uma função de decaimento D(i),
escolhida experimentalmente


−(i + µ)2
(5)
D(i) = exp
σ2
onde µ, σ ∈ R e influenciam a taxa de convergência do
algoritmo.
Algoritmo 2 Accelerated Thresholding A-SPADE (ATASPADE)
Require:
x̂(0) = y, z (0) = Ay, w(0) = z (0)
u(0) = 0, λ(0) = max (|Ay|), i = 1
1: loop
2:
z (i) = H(w(i−1) , λ(i−1) )
3:
x̂(i) = Pc (AH (z (i) − u(i−1) ))
4:
b(i) = Ax̂(i)
5:
if kb(i) − z (i) k22 <  or i = imax then
6:
return x̂(i)
7:
else
8:
u(i) = u(i−1) + b(i) − z (i)
9:
w(i) = b(i) + u(i) 2
10:
D(i) = exp( −(i+µ)
)
σ2
11:
λ(i) = min(max (|b|)D(i), λ(i−1) )
12:
i=i+1
O diagrama em blocos do ATA-SPADE é mostrado na
Fig. 2. Inicialmente, é calculada a FFT de y e, em seguida,
o hard-thresholding de Ay como uma aproximação inicial
para z. A transformação inversa de z é então forçada a
admitir as condições (2) da projeção Pc , considerando que
a variável u é inicializada em zero. Quando ||b − z||22 for
menor do que um  especificado ou o número máximo de
iterações imax for alcançado, termina a execução, conforme
mostrado no Algoritmo 2. Caso contrário, as variáveis w, u
e λ são atualizadas. O valor de λ é estritamente decrescente
e modificado de acordo com a função D(i).
A. Estimador de Clipping
Nos algoritmos A-SPADE e ATA-SPADE, assume-se que
o valor de τ é conhecido, o que não ocorre no caso de
processamento em tempo real. Logo, para que as matrizes de
restrição (2) sejam elaboradas é necessário estimar o nı́vel de

Fig. 2.

Diagrama em blocos de execução do ATA-SPADE.

clipping. Neste artigo, é proposto o Algoritmo 3, que estima
um valor de τ baseado no histograma de y 0 .
Assume-se que a amplitude de um sinal de áudio apresenta
distribuição normal, e que a distribuição de um equivalente
saturado contém picos em 0 e ±τ [13]. Como a distribuição
normal é par e decrescente para números positivos, a amplitude
mais frequente de |y 0 | é τ , desconsiderando amostras de baixa
amplitude. O operador | · | realiza o módulo de cada elemento
de um vetor.
Na presença de ruı́do branco, os picos em ±τ deixam de
ser impulsos e as amostras saturadas assumem uma simetria
centrada em ±τ . Para amostras positivas, pode-se mostrar que
a menor amplitude submetida a saturação é dada por 2τ −
max (y 0 ).
A função Histogram(a) retorna os vetores c e h, em que
h corresponde aos intervalos e c é o número de elementos
de a por intervalo. O valor hi é a estimativa de τ sem a
presença de ruı́do. Os valores de p, q ∈ [0, 1] foram obtidos
experimentalmente.
Algoritmo 3 Clipping level estimator
1: [c, h] = Histogram(|y 0 |)
2: Zerar elementos de ı́ndice j de c se hj < q · max (|y 0 |)
3: i = {i : ci ≥ cj ∀i 6= j}
4: if hi > p · max(|y 0 |) then
5:
τ = 2hi − max(|y 0 |)
6: else
7:
τ =∞
8: return τ
IV. I MPLEMENTAÇ ÃO EM FPGA
Como o algoritmo ATA-SPADE possui um elevado custo
computacional, optou-se por utilizar um FPGA para sua
implementação. Tal escolha se justifica pela capacidade de
processamento em paralelo e uso de técnicas de pipeline
disponı́veis no FPGA.
A Fig. 3 mostra o diagrama em blocos da implementação
do Declipper em FPGA. Os blocos Window in e Window
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out/Overlap Add da Fig. 3 correspondem ao Overlap Add
Method, mostrado na Fig. 1. O Cliping Level Estimator,
mostrado na Fig. 3, retorna o vetor binário V clip , que é
−
equivalente às matrizes M c , M +
s e M s apresentadas na
0
Seção I, para uma entrada y . Em seguida, o bloco Window
in realiza o janelamento do vetor y 0 , retornando y. No bloco
Declipping, é executado o ATA-SPADE considerando a entrada
−
y e as condições M c , M +
s e M s . A saı́da do Declipping (x̂)
é enviada para o Window out/Overlap Add retornando o vetor
x̂0 , que é a saı́da da implementação. Os vetores considerados
têm tamanho d = 2048.

C. Bloco Declipping
Neste artigo, o algoritmo ATA-SPADE é utilizado no Declipping, que é o principal bloco do Declipper. A FFT (A)
e sua inversa (AH ) são as operações de maior complexidade
computacional do Declipping. Tais operações foram otimizadas a fim de obter o menor número possı́vel de ciclos de clock.
As otimizações correspondem à utilização de estratégias de
acesso às memórias, de paralelismo e de pipeline. O resultado
obtido para o cálculo da FFT (ou sua inversa) é de 11407
ciclos para uma entrada de 2048 amostras. Já para uma
iteração da implementação do ATA-SPADE obteve-se 24839
ciclos de clock. Analisando esses resultados, observa-se que o
cálculo da FFT/IFFT possui grande impacto no desempenho
da implementação.
V. R ESULTADOS

Fig. 3.

Inicialmente, é apresentada uma comparação de desempenho entre os algoritmos A-SPADE e ATA-SPADE. Na
sequência, são discutidos os resultados da implementação em
FPGA.

Diagrama em blocos da implementação em FPGA.

A. Banco de Memórias

A. Comparação entre A-SPADE e ATA-SPADE

Observa-se no ATA-SPADE que suas operações matemáticas
são realizadas com vetores de tamanho elevado (2048). Portanto, para uma implementação eficiente, deve-se elaborar uma
estratégia de transmissão de dados entre os blocos. Propõe-se
utilizar o banco de memórias RAM apresentado na Fig. 4,
Os blocos do Declipper, mostrado na Fig. 3, podem acessar
simultaneamente o banco de memórias.

O algoritmo proposto (ATA-SPADE) é comparado quantitativamente (MATLAB) ao A-SPADE. Assim como em [6], foi
utilizada a diferença entre as razões sinal-distorção entre a
entrada saturada (SDRy0 ) e a saı́da (SDRx̂0 ), em que
h +i
Ms
|| M −
x||2
(6)
SDRa = 20 log10 h + i s h + i
Ms
Ms
|| M −
x − M−
a||2
s

Banco de memórias para armazenamento de vetores.

Conforme apresentado na Fig. 4, é utilizada uma memória
de 16x2048 bits para armazenar o vetor y 0 , duas de 1x2048
para o indicador de clipping V clip , duas de 32x2048 para o
vetor y, três de 64x2048 para os cálculos da FFT/IFFT e duas
memórias de 64x2048 para os vetores u(i) e w(i) .
A entrada y 0 é um vetor com amostras de 16 bits e precisão
de ponto fixo. Já os vetores utilizados pelo Declipping são de
32 bits para números reais e 64 bits para complexos, a fim de
reduzir os erros nas operações do ATA-SPADE.

7.5
7

SDRx̂′ − SDRy ′ [dB]

Fig. 4.

s

onde a corresponde a x̂0 ou y 0 no cálculo do respectivo SDR.
O experimento avaliou o desempenho dos algoritmos ATASPADE e A-SPADE para sinais de áudio saturados artificialmente com diferentes valores de SDRy0 e τ conhecido.
Os exemplos de áudio utilizados consistem de um conjunto
com dez trechos de músicas de 10 segundos com diferentes
conteúdos espectrais. A taxa de amostragem é de 16 kHz e
a quantização de 16 bits. Foram utilizados os parâmetros de
s = 4 e r = 1 para o A-SPADE, µ = 1, 5 e σ 2 = 455 para
o ATA-SPADE
e, para ambos,  = 0, 05, fator de redundância

d
de
1,
33,
frames
de n = 1536 amostras, overlap de 50%
n
e a janela de Hanning.

B. Paralelismo entre Blocos

6.5
6
5.5
5
4.5

A-SPADE
ATA-SPADE

4

Na implementação realizada em FPGA, foi utilizada uma
estratégia de duplicação dos vetores V clip , y e x̂ para permitir
que os blocos Window in, Declipping e Window out/Overlap
Add operem em paralelo. Considerando tal estratégia, o tempo
de processamento da implementação é limitado apenas pela
execução do Declipping, que é o mais complexo computacionalmente.

3.5
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

SDRy ′ [dB]

Fig. 5.

Comparação de desempenho entre os algoritmos.

Observa-se na Fig. 5 que o algoritmo proposto obteve resultados ligeiramente inferiores ao A-SPADE, com uma diferença
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média de 0, 71 dB no SDR do sinal recuperado. Entretanto,
pôde-se constatar que o ATA-SPADE é aproximadamente 8
vezes mais rápido. O número de iterações por frame (n = 1536
amostras) variou de 222 a 504 para o A-SPADE, e entre 54 e
63 para o ATA-SPADE.
B. Resultados em FPGA
A implementação do Declipper em FPGA é descrita em
Verilog no ambiente Quartus II (ALTERA). O FPGA escolhido
é o EP4CE115F29C7 da famı́lia Cyclone IV. Os testes experimentais foram realizados no kit de desenvolvimento DE2115 disponibilizado pela ALTERA. A frequência máxima de
operação obtida foi de 300 MHz e os resultados de ocupação
no dispositivo considerado são apresentados na Tabela I.
TABELA I

VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, são apresentadas contribuições que reduzem a
complexidade computacional do algoritmo A-SPADE, visando
a execução de um Declipper de sinais de áudio em tempo
real. As contribuições propostas incluem a aceleração de ASPADE através da utilização de um threshold para impor
esparsidade e, de uma regra de atualização desse threshold.
Tais contribuições originaram o algoritmo ATA-SPADE, que
se mostrou significativamente mais rápido que o A-SPADE e
com desempenho equivalente. Visando a implementação do
Declipper em sistemas embarcados, também é proposto um
estimador de nı́vel de clipping baseado no histograma de
sinais de áudio. O Declipper proposto é implementado em
FPGA e tem seu desempenho em tempo real avaliado em um
kit de desenvolvimento. Os resultados experimentais obtidos
comprovaram o desempenho do Declipper proposto.

O CUPAÇ ÃO DO Declipper NO EP4CE115F29C7.

Total de elementos lógicos
Total de funções combinacionais
Registros lógicos dedicados
Total de bits de memória

Usado
11307
10242
7589
1129677

Total
114480
114480
114480
3981312

R EFER ÊNCIAS

Percentual
10%
9%
7%
28%

Observa-se na Tabela I que o recurso mais utilizado na
implementação é o número de bits de memória, resultando
em, no máximo, 3 instâncias do Declipper nesse FPGA.
A implementação do Declipper é simulada no software
Modelsim-Altera e o sinal de saı́da x̂0 é salvo em um arquivo
externo. Na simulação, a entrada y 0 é um sinal de áudio
saturado com taxa
de amostragem de 48 kHz, o fator de

redundância nd é de 1, 33, frames de 1536 amostras e overlap
de 50%. O número de iterações é fixado em 120, tornando
o critério de parada  desnecessário. Para a função D(i),
foram escolhidos os parâmetros µ = 1, 5 e σ 2 = 455. A
frequência mı́nima de operação, obtida em simulação, para o
funcionamento em tempo real do Declipper é de 187 MHz,
consideravelmente menor que a máxima obtida na sı́ntese.
Em seguida, foram realizados testes experimentais no kit
DE2-115, considerando as mesmas condições da simulação.
Os sinais de saı́da obtidos no kit foram salvos em um arquivo
externo para validar os experimentos. A Fig. 6 mostra um
trecho do sinal original x, o correspondente saturado y 0 e a
saı́da recuperada x̂0 em um dos testes realizados. Observa-se
que a saı́da se aproxima de x para uma saturação em torno
de 50% da amplitude máxima de x.

Amplitude
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Identificação dos Parâmetros da Integral de Choquet
via uma Abordagem baseada em Processamento de
Sinais Esparsos
Henrique E. Oliveira, João M. T. Romano, Leonardo T. Duarte

Resumo— A integral de Choquet vem sendo utilizada como
um operador de agregação não-linear no âmbito das chamadas
técnicas de apoio à decisão multicritério. Um dos problemas
nesse contexto diz respeito à identificação dos parâmetros dessa
integral, que, geralmente, são representados por uma medida
fuzzy. Dado que esse problema é mal-posto, o presente trabalho propõe uma etapa de identificação na qual se explora a
esparsidade dos parâmetros desconhecidos. Diferentemente de
trabalhos anteriores, que exploram a esparsidade na medida
fuzzy, a presente proposta explora a esparsidade num domı́nio
transformado conhecido como representação de interação. Experimentos numéricos indicam que a operação em tal domı́nio leva
a resultados melhores, pois a esparsidade nesse domı́nio faz mais
sentido do que no domı́nio das medidas fuzzy.
Palavras-Chave— Integral de Choquet; Sinais esparsos;
Identificação de Parâmetros.
Abstract— The Choquet integral has been used as a nonlinear
aggregation operator in the field of the multiple criteria decision
aiding. One of the problems in this context is the identification
of this integral parameters, that, generally, are represented by
a fuzzy measure. This problem is ill-conditioned and, motivated
by this issue, we propose an estimation procedure in which the
sparsity of the parameters is used as a regularization term.
Differently from previous works, which explore the sparsity
on the fuzzy measure, the present proposal exploits sparsity
in a transformed domain known as interaction representation.
Numerical experiments attest the interest behind our proposal.
Keywords— Choquet Integral; Sparse Signals; Parameters
Identification.

I. I NTRODUÇ ÃO
Uma das problemáticas no apoio à tomada de decisão é estabelecer, a partir de um conjunto de informações, uma ordem
entre um conjunto de alternativas. Quando esse ordenamento
deve ser feito levando em conta diferentes critérios, o problema
resultante pode ser tratado por métodos de apoio à decisão
multicritério (MCDA, do inglês multiple criteria decision aiding) [1], [2]; tal abordagem vem sendo intensamente estudada
na área de pesquisa operacional.
Uma das maneiras de se abordar o problema de ordenamento em MCDA é através da definição de um operador de
agregação, que visa justamente combinar os valores provenientes dos diferentes critérios considerados em um único
Henrique E. Oliveira e João M. T. Romano, Laboratório DSPCom,
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, Brasil, Leonardo T. Duarte,
Faculdade de Ciências Aplicadas, Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Limeira, Brasil. E-mails: henrique@decom.fee.unicamp.br, romano@fee.unicamp.br, leonardo.duarte@fca.unicamp.br.

valor global para cada umas das alternativas. Tal abordagem
é a base da teoria do valor multi-atributo (MAVT, do inglês
multi-attribute value theory). Os exemplos mais fundamentais
de operadores de agregação são de natureza linear (média
ponderada).
Embora sejam simples em termos de utilização, os operadores de agregação linear operam sob a hipótese de que
não há qualquer tipo de relação entre os diferentes critérios
escolhidos. De fato, quando tais relações existem, a descrição
correta de comportamentos racionais de decisão pode requerer
a presença de elementos não-lineares no modelo considerado.
Diante disso, um tema fundamental na abordagem MAVT diz
respeito à utilização de operadores de agregação alternativos
à média ponderada.
Um dos operadores não-lineares de agregação que vem
sendo intensamente utilizado em MCDA é a integral (discreta)
de Choquet [3]. Esse operador é capaz de representar diferentes tipos de interações entre critérios, tais como sinergia
e redundância. Além disso, a integral de Choquet pode ser
parametrizada por variáveis que admitem interpretação, e,
logo, podem ser úteis no processo de apoio à decisão.
Uma das possı́veis parametrizações da integral de Choquet
se baseia nas chamadas capacidades de Choquet, que são,
essencialmente, uma medida fuzzy e servem para modelar
as possı́veis interações entre os critérios. No contexto de
MCDA, uma das dificuldades ligadas à integral de Choquet
diz respeito à identificação das capacidades. De fato, esse
problema, em sua formulação mais geral, é mal-posto, pois
diferentes conjuntos de capacidade de Choquet podem resultar
num mesmo valor após a etapa de agregação. Deste modo,
torna-se necessário levar em conta algum tipo de regularização
no processo de identificação das capacidades de Choquet.
Recentemente, soluções similares àquelas consideradas em
problemas como compressive sensing [4] e aproximação esparsa de modo mais geral foram propostas no contexto de
estimação das capacidades de Choquet. Mais precisamente, a
ideia neste caso é utilizar a hipótese de esparsidade como um
termo de regularização.
No presente trabalho, investigamos a utilização de
aproximações esparsas no contexto da identificação dos
parâmetros da integral de Choquet. No entanto, diferentemente
dos trabalhos anteriores [5], que consideram a esparsidade no
domı́nio da medida fuzzy, nossa proposta opera num outro
domı́nio conhecido como representação de interação [6]. De
fato, conforme será discutido ao longo do texto, assumir
esparsidade no domı́nio da representação de interação é mais
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natural, em contextos de decisão, do que considerá-la no
domı́nio da medida fuzzy.
Com relação à organização do artigo, na Seção II será
introduzida a integral de Choquet e será mostrado como
se resolver o problema de identificação das capacidades de
Choquet. Então, na Seção III, será apresentado o método
proposto com o qual se resolve o problema, abordando-se
a representação de interação. Experimentos numéricos são
realizados na Seção IV, na qual se mostra a melhora nos
resultados quando se trabalha com representação de interação,
comparado com as medidas fuzzy. Finalmente, na Seção V,
serão feitas as conclusões do trabalho.
II. I DENTIFICAÇ ÃO DAS CAPACIDADES DE C HOQUET
Nessa seção, será feita uma revisão sobre a integral de
Choquet. Também será apresentada a formulação utilizada
para a identificação dos parâmetros da integral de Choquet, que
resulta num processo de otimização quadrática. Além disso,
será apresentado o problema de otimização com o termo de
regularização da norma l1 .
A. A integral de Choquet
Na Figura 1 é mostrado um processo de agregação. Nela
tem-se uma matriz de decisão, P ∈ Rn×m , onde n é o número
de alternativas, pertencentes ao conjunto A = {a1 , a2 , ..., an },
e m é o número de critérios, pertencentes ao conjunto C =
{c1 , c2 , ..., cm }. Cada elemento Pij da matriz representa a
utilidade da alternativa i com relação ao critério j. O processo
de agregação, representado pelo operador de agregação F(.),
para uma dada alternativa i resulta em ui , que corresponde
à utilidade da alternativa ai . Esse operador é aplicado nos
critérios referentes a essa alternativa, os quais estão associados
a um conjunto de parâmetros w. Esses parâmetros podem
representar, por exemplo, as ponderações de cada critério no
processo de agregação.

Fig. 1.

Processo de agregação.

Os operadores de agregação devem satisfazer certos requerimentos, tais como continuidade e monotonicidade, e os
mais comumente utilizados são a média, a mediana e funções
de máximo ou mı́nimo [3]. Essas abordagens assumem que
não há nenhum tipo de relação entre os critérios na etapa
de agregação, o que nem sempre é verdade, pois pode haver
uma forte relação entre critérios, gerando assim um viés no
processo de ordenação.
A fim de se evitar que critérios relacionados enviesem
a ordenação das alternativas, podem ser escolhidos outros
operadores de agregação, como a integral de Choquet, que vem
sendo muito utilizada [3]. Matematicamente, ela é calculada
para uma alternativa i do seguinte modo:

ICiµ (Pi1 , ..., Pim ) =

m
X
(Pi(j) − Pi(j−1) )µ(D(j) ),

(1)

j=1

onde o operador (·) representa uma permutação da seguinte
maneira Pi(0) ≤ Pi(1) ≤ Pi(2) ≤ ... ≤ Pi(m) com Pi(0) = 0,
de
 modo que o sub-conjunto de critérios é dado por D(j) =
c(j) , ..., c(m) e µ é uma medida fuzzy [7], também chamada
de capacidade de Choquet, definida não somente para os
critérios individuais, mas também para todos os sub-conjuntos
de critérios. As capacidades de Choquet são os análogos dos
pesos presentes na agregação linear, pois permitem ao usuário
obter uma quantificação das importâncias de cada um dos
critérios, bem como das coalizões entre os critérios [3].
As propriedades da medida fuzzy aplicadas no conjunto de
critérios C são as seguintes:
•
•

µ (∅) = 0, µ (C) = 1
A ⊂ B ⊂ C implica µ (A) ≤ µ (B) (monotonicidade)

A propriedade de monotonicidade significa que o fato de
se adicionar um novo elemento em uma coalizão não pode
diminuir o valor da capacidade para aquela coalizão [6].
A dificuldade que se apresenta para esse cenário é de
como identificar todas essas medidas, uma vez que para um
operador de agregação como a média ponderada temos m
pesos, enquanto que para a integral de Choquet temos 2m − 2
coeficientes fuzzy, pois sabe-se que µ (∅) = 0 e µ (C) = 1 [8],
[9].

B. Aprendizado supervisionado da integral de Choquet
O presente trabalho considera uma abordagem supervisionada para identificação das capacidades de Choquet, na
qual é assumido o conhecimento da matriz de decisão P
e do vetor de utilidades u. O problema então pode ser
formulado como um problema de minimização da soma dos
erros quadráticos, calculados considerando a saı́da da integral
de Choquet e a utilidade para cada uma das alternativas.
Em termos matemáticos, tal problema pode ser formulado da
seguinte maneira [5]:

min
µ

n
X

2

(ICiµ (Pi1 , ..., Pim ) − ui ) .

(2)

i=1

Para que se consiga chegar a uma formulação canônica
de um problema de otimização quadrática, deve-se fazer a
seguinte expansão:

min
µ
onde
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.

 Pi(2) − Pi(1)


0
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Pi(1) − Pi(0)


1 t
µ Qµ + f t µ
min
µ
2
s.t. Rµ ≤ s
0 ≤ µ ≤ 1, µ (∅) = 0,
kµk1 ≤ t.









,








cujo tamanho é 2m × 1. As diferenças Pi(j) − Pi(j−1) , que
aparecem no vetor Mi , devem estar localizadas nas mesmas
posições correspondentes às de suas capacidades no vetor
de capacidades, o qual foi codificado numa sequência lexicográfica, da seguinte forma:

onde t é um parâmetro de ajuste.
Uma solução muito eficiente para esse problema, conhecida
como NNVM (do inglês, Non-Negative Variable Method)
[10], consiste em linearizar a norma l1 por meio de uma
representação
na qual se dobra o número de variáveis de µ,

+
−
−
+
−
ou seja, µ+
,
µ
1
2 , . . . , µ1 , µ2 , . . . , onde µj = µj − µj , e se
acrescenta as seguintes restrições:
−
µ+
i ≥ 0, µi ≥ 0

Pm
+
−
≤ t.
j=1 µj + µj

t

µ = [µ∅ , µ1 , µ2 , . . . , µ12 , . . . , µ12...m ] ,
também de tamanho 2m × 1. Para simplificar a notação,
assumiu-se µ ({ci }) = µi . Realizando a expansão da Equação
(3), chegamos ao seguinte problema de otimização quadrática:

A formulação expressa em (6) tende a promover soluções
esparsas no vetor de capacidades de Choquet. Entretanto, a
solução desse problema com o vetor de capacidades esparso
não representa com fidelidade a realidade, pois esse vetor não
é esparso, como será visto na próxima seção.
III. M ÉTODO PROPOSTO

(4)
µ (C) = 1,

Pn
Pn
onde Q = 2 i=1 Mi Mti e f =
i=1 (−2ui Mi ). As
restrições desse problema estão relacionadas com as duas
propriedades da medida fuzzy, apresentadas na seção II-A [5].
A grande dificuldade de se resolver esse problema é que ele
é mal-posto. Uma maneira de se resolver isso é acrescentandose um termo de regularização ao problema de otimização,
de modo a promover a esparsidade na solução, como será
mostrado na seção seguinte.

C. Otimização do problema com um termo de regularização
A fim de se regularizar o problema, será acrescentado na
formulação expressa na Equação (4) um termo da norma lp
do vetor de variáveis em questão. Para esse trabalho, será
considerado p = 1, pois a minimização da norma l1 do
vetor de variáveis tende a resultar num vetor no qual há uma
proporção significativa de elementos nulos ou próximos de
zero [5]. O problema então se torna:

Um caso de particular interesse para o presente trabalho
é quando uma medida
P fuzzy é chamada de aditiva, ou seja,
quando µ (A) =
i∈A µ ({i}) para todo A ⊂ C [6]. Tal
situação representa o caso particular da agregação linear e,
logo, pode ser vista como a expressão mais simples da integral
de Choquet. Com o intuito de ilustrar a motivação da presente
proposta, consideremos um exemplo de problema de decisão
em que se deve avaliar as alternativas sobre 4 critérios via um
processo de agregação linear no qual os pesos são dados por
[1/4; 1/4; 1/4; 1/4]. Conforme discutido no parágrafo anterior,
tal situação pode ser representada por uma integral de Choquet
cuja medida fuzzy associada é aditiva. Assim, na Figura 2,
apresentamos essa medida calculada para todas 24 = 16
coalizões. Como se pode verificar, é interessante notar que,
mesmo numa situação simples de agregação linear, a medida
fuzzy associada é claramente um sinal não-esparso.
1

Valores de µ aditivo

1 t
min
µ Qµ + f t µ
µ
2
s.t. Rµ ≤ s
0 ≤ µ ≤ 1, µ (∅) = 0,

(6)
µ (C) = 1

0.8
0.6
0.4
0.2
0

1 t
min
µ Qµ + f t µ + λ kµk1
µ
2
s.t. Rµ ≤ s
0 ≤ µ ≤ 1, µ (∅) = 0, µ (C) = 1,

0

5

10

15

Termos de µ na ordem lexicográfica

(5)

onde λ é um parâmetro não negativo que controla a
regularização.
Uma maneira de se resolver esse problema é através de um
método conhecido como LASSO (do inglês, Least Absolute
Shrinkage and Selection Operator) [10]. Tem-se então:

Fig. 2.

Valores das capacidades de Choquet para o caso aditivo.

Motivado por tal observação, o método proposto para esse
trabalho tem o objetivo de identificar as capacidades de
Choquet por meio do problema de otimização visto na seção
anterior, porém considerando uma representação alternativa,
conhecida como representação de interação, na qual a esparsidade faz mais sentido [6]. Na presente seção, faremos uma
breve apresentação da representação considerada e veremos
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como o problema de otimização associado à estimação dos
parâmetros da integral pode ser formulado nesse novo domı́nio
transformado.
A. Índice de interação generalizado
Na representação de interação, as medidas fuzzy são linearmente transformadas em ı́ndices de interação generalizados.
Dados os sub-conjuntos A ⊂ C e B ⊂ C, o ı́ndice de interação
generalizado I (A), definido para todas as coalizões (incluindo
o conjunto vazio), é [6]:

C. Otimização com regularização no domı́nio de I
Da mesma forma com que foi feito para o domı́nio de
µ, deve-se acrescentar um termo de regularização, o qual,
também neste caso, será dado pela norma l1 do vetor de
variáveis em questão, levando a soluções esparsas. O problema
pode então ser equacionado por:
min
I

s.t.

1 t
I Qi I + fit I + λ kIk1
2
Ri I ≤ s.

(11)

Utilizando-se o LASSO, tem-se então:
I (A) =

X
K⊂C\A

×

X

(m − |K| − |A|)! |K|!
(m − |A| + 1)!
|A|−|B|

(−1)

min

(7)

I

s.t.

µ (K ∪ B) , ∀A ⊂ C,

B⊂A

onde |Z| representa a cardinalidade do conjunto Z. De particular interesse são os seguintes valores [6]:
• I ({i}) = φi , conhecido como o ı́ndice de Shapley, que
computa a contribuição média do elemento i em todas as
coalizões;
• I ({i, j}) = Iij , conhecido como ı́ndice de interação, que
computa a interação entre os elementos i e j, podendo
ser positiva, negativa ou zero, quando não há interação.
O ı́ndice de interação generalizado I pode ser considerado
como uma transformação linear inversı́vel. Através da Equação
(7), os valores das medidas fuzzy podem ser encontrados da
seguinte maneira [6]:
X |B|
µ (A) =
β|A∩B| I (B) , ∀A ⊂ C,
(8)
B⊂C

com
βkl =

k  
X
k
j=0

j

Bl−j ,

(9)

onde Bk são os números de Bernoulli, com os primeiros
termos B1 = −1/2, B2 = 1/6, B3 = 0, B4 = −1/30,
B5 = 0, etc [6].
Existem sub-classes de interesse prático conhecidas como
k-aditivas, que naturalmente são esparsas, pois I (A) = 0 para
todas as coalizões de mais que k elementos. Nesse caso deve
existir ao menos um A de exatamente k elementos tal que
I (A) 6= 0 [6]. Por exemplo, em uma medida 2-aditiva, para
todas as coalizões de três elementos ou mais, I (A) = 0.
B. Otimização no domı́nio de I
Para se realizar a otimização quadrática no domı́nio de
I, deve-se substituir µ da Equação (4) por TI, onde T =
P
|B|
B⊂C β|A∩B| é a matriz de transformação. Nesse caso, o
problema se torna:
min
I

s.t.

1 t
I Qi I + fit I
2
Ri I ≤ s.

onde Qi = Tt QT, fi = f t T e Ri = RT.

(10)

1 t
I Qi I + fit I
2
Ri I ≤ s
kIk1 ≤ t.

(12)

E aplicando-se oNNVM, tem-se o vetor de variáveis com o
dobro do tamanho I1+ , I2+ , . . . , I1− , I2− , . . . , onde Ij = Ij+ −
Ij− , e as seguintes restrições:
Ii+ ≥ 0, Ii− ≥ 0

Pm
+
−
≤ t.
j=1 Ij + Ij
IV. R ESULTADOS
Com o objetivo de validar o método proposto, foi feito
um experimento que consiste na comparação dos valores das
capacidades de Choquet encontrados pelos quatro métodos de
otimização quadrática descritos: no domı́nio de µ, no domı́nio
de µ com um termo de regularização, no domı́nio de I e no
domı́nio de I com um termo de regularização. Para se realizar
as simulações, foi construı́da aleatoriamente uma matriz de
decisão P com distribuição de probabilidade uniforme, tendo
7 critérios e 100 alternativas. O vetor de utilidades u foi gerado
linearmente com os pesos [1/7; 1/7; 1/7; 1/7; 1/7; 1/7; 1/7] e
o valor do parâmetro que controla a regularização foi t = 5.
Todos os experimentos foram resolvidos com o solver de
otimização quadrática do Matlab.
Na Figura 3 são mostrados os gráficos de dispersão bidimensional entre o vetor de utilidades u e a estimativa da
integral de Choquet IC para os quatro cenários. Verifica-se que
foi conseguido valores aceitáveis das estimativas da integral de
Choquet no domı́nio de µ, no domı́nio de I e no domı́nio de I
com um termo de regularização, mas no domı́nio de µ com um
termo de regularização não se conseguiu valores satisfatórios.
Isso mostra que não é razoável a consideração de esparsidade
no domı́nio de µ, como visto anteriormente. No domı́nio de µ,
a otimização sem regularização é capaz de explicar os dados,
entretanto, dado que o problema é mal-posto, a estimativa da
medida fuzzy não é uma aproximação do modelo utilizado para
gerar os dados. Ou seja, o modelo linear deveria levar a uma
medida aditiva.
Para se analisar o experimento com mais detalhes, pela
Figura 4, pode-se verificar que apenas o gráfico correspondente
à otimização quadrática no domı́nio de µ com um termo de
regularização não apresenta valores de capacidades esperados,
ou seja, valores que obedecem às propriedades da medida
fuzzy. Percebe-se que há muitos termos iguais a zero e o
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Fig. 5.
Valores dos indı́ces de interação generalizados identificados na
otimização quadrática no domı́nio de: (a) µ, (b) µ com um termo de
regularização, (c) I, (d) I com um termo de regularização.
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Fig. 3. Dispersão bi-dimensional entre o vetor de utilidades u e a estimativa
da integral de Choquet IC para a otimização quadrática no domı́nio de: (a)
µ, (b) µ com um termo de regularização, (c) I, (d) I com um termo de
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técnicas de processamento de sinais com representações esparsas. Mais especificamente, resolvemos o problema abordando a representação de interação. Comparamos então a
identificação realizada utilizando a representação de interação
com a abordagem utilizando as medidas fuzzy e verificamos
que naquele cenário conseguiu-se resultados melhores, pois a
esparsidade faz mais sentido do que quando se trabalha com
as medidas fuzzy.
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motivo para isso é a restrição referente à regularização do
problema, que levou à uma solução esparsa, quando na verdade
ela não é.
Por último, analisando a Figura 5, que mostra os valores dos ı́ndices de interação generalizados para os quatro cenários, percebe-se que somente aquele referente à
otimização quadrática no domı́nio de I com um termo de
regularização descreve de maneira correta o que era previsto.
Pelo fato de os dados terem sido gerados de forma linear,
com pesos iguais, os sete primeiros ı́ndices de interação
generalizados (sem considerar o termo relativo ao conjunto
vazio), que são os ı́ndices de Shapley, deveriam se igualar aos
valores dos pesos, ou seja, deveriam se igualar a 1/7. Os outros
ı́ndices de interação, que descrevem as coalizões, deveriam ser
todos nulos, o que pode ser visto.
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Fig. 4. Valores das capacidades de Choquet identificados na otimização
quadrática no domı́nio de: (a) µ, (b) µ com um termo de regularização, (c)
I, (d) I com um termo de regularização.

V. C ONCLUS ÕES
Nesse trabalho foi desenvolvido um método para a
identificação de capacidades de Choquet, que se baseia em
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Sparse Inverse Chirp-Z Transform of S-Parameter
Measurements for Time Domain Analysis of
Transmission Line
Guilherme H. Weber, Hector L. Moura, Guilherme Dutra, Uilian J. Dreyer, Rafael J. Daciuk, Jean C. C. da
Silva, Cicero Martelli, Daniel R. Pipa, Marco J. da Silva.
not on the terminations. Additionally, the electric cable can be
examined with a vector network analyzer (VNA) which
provides high signal-to-noise ratio (SNR) and high frequency
resolution over a wide bandwidth since measurements are made
at one frequency at a time. Once determined, the scattering
parameters in time domain provide an impedance profile of the
line under test, useful for evaluating impedance variations and
faults along the line.

Abstract—Time-domain analysis of S-Parameters can be
performed by converting data collected in the frequency to time
domain. Although the use of the Chirp Z Transform approach, a
more general Fourier transform tool, flexibilizes data acquisition,
the conversion (or inversion) becomes difficult. Most existing
methods approximate the Inverse Chirp Z transform by a
minimum norm solution, which does not have strong physical
support. In this paper, we propose a Sparse Inverse Chirp Z
transforms specially crafted for sparse time-domain signals
representing spikes generated at impedance discontinuities. The
method is verified by comparing time-domain results of SParameters extracted of a cascaded transmission line set to the
ones given by ADS Keysight® software, showing good agreement
in reflection and transmission behavior of the line.

In order to convert frequency-domain information to the
more usual time-domain traces, one possible method is based on
Inverse Chirp Z Transform, which is already in use by a number
of commercial instruments. Nevertheless, since the very nature
of discontinuities is sparse, we aim in this work to investigate a
Sparse Inverse Chirp Z Transform as an inversion method for
conversion of frequency to time domain data in fault location
and impedance profile of transmission lines.

Keywords— ICZT, Sparse Analysis, S-Parameters, Timedomain Analysis.

I.

INTRODUCTION

II.

Reflectometry methods are well established for locating
faults on electric cables and transmission lines, and have been
extensively used in past. The main approach is to apply a highfrequency stimulus to the line and monitor the reflected signals
that are generated at impedance mismatches. Among the
methods, one can highlight Time Domain Reflectometry (TDR),
Frequency Domain Reflectometry (FDR) [1], [2], time gating
methods [3], and identification of moderate reflections of
cascaded circuits by transmissions and reflections
measurements [4]. Most of them have their application restricted
by certain assumptions such as small amplitudes for the
reflections [4], [5] or prior knowledge about the line under test
[6]. Recently, a method has been proposed for locating and
separating closely spaced reflections with high magnitude using
a sample maximum likelihood estimator, however at the expense
of an increase in complexity of the model [7].

THE CHIRP Z TRANSFORM

Lawrence Rabiner has proposed the Chirp Z Transform in
1969 [10], which consists of an algorithm that evaluates the Z
transform of a sequence of N samples at M points in the Z plane,
standing either right on circular or spiral contours beginning at
any arbitrary point. The Chirp Z Transform can be interpreted as
a generalization of the DFT (Discrete Fourier Transform), which
is restricted to the unit circle in the z plane.
For a given N -sample sequence {x(n)} with 0 ≤ n ≤ N - 1,
the Chirp Z Transform is defined as (1)
N 1

n

X (k )   x[n]  AW
. k  ,

(1)

n0

where X(k) is the resulting sequence, sampled in M points and 0
≤ k ≤ M - 1. A and W are arbitrary complex numbers defined by
(2) and (3)
A  A0 e j 20
(2)

Time-domain methods may not be applied to monitor weak
impedance mismatches or at high noisy and/or high attenuation
systems due to limits of signal detection [8]. In addition, timedomain reflectometry methods require ideal open and short
terminations, which are difficult to achieve over a broadband
frequency range. Open circuit terminations cause stray
capacitance due to electric field fringing at high frequencies,
while short circuit terminations introduce additional inductance
[9].

W  W0 e  j 20 ,

(3)

with A0 as the starting radius, θ0 the starting angle, and φ0 the
angle step size [11]. The rate at which the contour spirals in or
out from a circle of radius A0 is set by the constant W0. If less
than 1, the contour spirals out. If greater than 1, the contour
spirals in [10].

The analysis of the transmission line using the concept of
travelling waves has presented itself as a more attractive
alternative. Specifically, the scattering parameters depend solely
on incident, scattered and reflected waves over the network, and

The term AW-k configures the contour at which the z
transform will be defined in the z plane. Fig. 1 shows a plot of
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the contour in the z plane. For the sake of completeness, if A =
1, M = N and W = e-j2π/N, one obtains the DFT.

distributed parameters (resistance, inductance, conductance and
capacitance) of the line [9].
For a given 2-port network, the S-matrix (5) represents the
relationship between the normalized incident voltage waves
(independent variables a1 and a2) and the normalized reflected
voltage waves (dependent variables b1 and b2):
 b1   S11
b    S
 2   21

S12   a1 
.
S 22   a2 

(5)

S-parameters are extracted by terminating one or the other
port with the normalizing impedance Z0 (normally 50 Ω for
commercials network analyzers), instead of short or open circuit
terminations like is made in methods for characterizing based on
reflectometry principle. The topology for measuring Sparameters is shown in Fig. 2.
Fig. 1. Spiral contour in the z plane for the Chirp Z Transform.

The main advantages offered by the Chirp Z Transform are:
there is no need for the input sample to be the same as the size
of the output sample; neither N nor M need be composite
numbers, both can be primes; the angular spacing along the
contour is arbitrary, which gives also arbitrary frequency
resolution; the starting point of analysis in the Z plane is also
arbitrary, which is useful for narrow-band analysis.

Fig. 2 - Scattering parameters measurement topology for 2-port network [9].

The parameter S11 is the input reflection coefficient with
matched output, S21 the forward transmission coefficient with
matched output, S22 the output reflection coefficient with
matched input, and S12 the reverse transmission coefficient with
matched input [14]. In other words, S11 and S22 are related with
how matched is the network (referenced to Z0), whereas S21 and
S12 give a meaning for how the network will attenuate or amplify
an input signal.

If data are collected in the frequency domain with a Vector
Network Analyzer (VNA), an Inverse Chirp Z Transform
(ICZT) is required to convert the signals to the time-domain,
where one is able to perform better analysis. Mersereau [12]
presents an algorithm to calculate the inverse chirp z transform
using the relation given by ICZT(X(k)) = An CZT(1, W-1, CkX(k),
N), where Ck is a calculated coefficients array. However, it is
mentioned that the number of problems to which the proposed
algorithm might be applied can be extremely sensitive to
quantization errors. Frickey [11] proposes that the Inverse Chirp
Z Transform can be accomplished by ICZT(X(k)) =
[CZT(X(k)*)]*, though no performance guarantee is given for the
CZT that operates outside the unit circle in the z plane. Yagüe et
al. [13] approaches the problem by a direct method though (4)
1
x(t1  n t ) 
M

M 1

 X (k )e

The S-parameters are given in frequency domain and a
conversion method is required to perform time domain
reflectometry analysis. Network analyzers usually provide
proprietary methods for the conversion over which the user has
little or no control.
IV.

The Chirp Z Transform can be cast in a matrix format (6)
X  Cx ,

j 2 ( f1  k f )( t1  n t )

k 0

,

(4)

(6)

where C is a M x N matrix (called CZT matrix) that implements
(1).

n  0,1,..., N  1

where x(t1+nδt) denotes the time domain data, f1 and t1 the start
frequency and time respectively, δf and δt the step frequency and
time respectively.

If M=N, C implements a DFT and the inverse is given by C*
(conjugate transpose) since C becomes unitary. The general
CZT matrix, however, can interpreted as a modified DFT matrix,
where some rows were modified, added or discarded. Either
way, the inverse is no longer C*.

The arbitrariness of CZT in choosing the number of samples,
whether in frequency or in time, is not just an advantage but it
also brings matters in the inverse problem. The difference
between the number of input and output samples can render the
inversion unstable due to ill-posedness of the problem. This
issue will be further examined in Section IV.
III.

THE SPARSE INVERSE CHIRP Z TRANSFORM

Most ICZT approaches approximate the inverse by C*. This
may provide poor results, especially when rows were discarded.
The result is the minimum norm solution (7)

x  C* (CC* )1 X ,

TIME DOMAIN ANALYSIS BASED ON S PARAMETERS

(7)

which does not have strong physical support.

Commonly referred to S-parameters, scattering parameters
are widely used for characterizing n-port networks. Rather than
voltages and currents, the logical variables related to the network
behavior are traveling waves. They relate the waves scattered or
reflected from the network to those waves incident upon the
network [14]. From the scattering parameters it is possible to
extract the characteristic impedance, propagation constant and

Instead, we propose a sparse reconstruction, where one
wants to find a signal, sparse in time, representing the reflections
along the line. The reconstruction method can be formulated by
an L2-L1 minimization problem, where one has an L2 datafidelity term and an L1 sparse promoting term (8)
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x  arg min Cx  X

2

 x 1,

Keysight® and also processed by the algorithm developed. In
this case white Gaussian noise was not added, since it is
intrinsically presented in the measured data. Results are
compared to data in time domain obtained by transient analysis
(available in the ADS software) of the scattering parameters
acquired from the measurements. Fig. 4 shows a flow chart for
the operation of the algorithm.

(8)

where λ the regularization parameter, and x the estimated
solution.
The Fast Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm
(FISTA) is an efficient first-order method for minimizing a
composite convex cost function (L2) with a convex non-smooth
term (L1) [15]. In this work, the choice for FISTA was made due
to its simple implementation and fast convergence. By solving
(8) with FISTA, the obtained solution x will be a sparse signal
representing the reflection coefficients on the transmission line.
V.

EXPERIMENTAL

To evaluate the proposed method for frequency to time
domain data conversion, a circuit composed by series connected
transmission lines was simulated using the software ADS
Keysight® Technologies (under Student License). In the
simulation there are five lines connected, named as TLD1TLD5. Their characteristic impedance and time delay are 50 Ω
10.101 ns, 75 Ω 10.101 ns, 50 Ω 5.0505 ns, 75 Ω 10.101 ns, and
50 Ω 5.0505 ns respectively. Both ends of the line are terminated
in 50 Ω. The simulated circuit is shown in Fig. 3.

1
2 f

.

Real
Transmission Line

S Parameters

S Parameters

ADS time
domain

ICZT
FISTA

Simulated

ADS time
domain

ICZT
FISTA

Measured

Fig. 4 - Algorithm flowchart.

VI.

RESULTS AND DISCUSSION

Results in time domain for S11 and S21 parameter of the
simulated line are shown in Fig. 5 and Fig. 6 respectively.

The alias free range [16] defines that the maximum time for
sampling is given by (9):

tmax 

Simulated
Transmission Line

(9)

Considering twice the total time delay of the line under test
(round trip), 80.808 ns, the step frequency for this analysis shall
be nearly about to 6.1875 MHz. Using the low pass mode set [8],
the first frequency for the analysis shall be equal to the step
frequency. The frequency span gives the resolution that will be
reached [17] (10):
Resolution 

0.5 * delay
F

.

(10)
Fig. 5 - Comparison for S11 in time domain of the simulated line. Mean squared
error: 2.33.10-08.

Since the whole line delay is about 80.808 ns, with resolution
within 5 % of the delay line the frequency span will be about 9.9
GHz. With 1601 sampling points, the parameters set is defined:
6.1875 MHz for frequency step, 1601 points, start frequency
also in 6.1875 MHz and stop frequency in 9.9061875 GHz.
The scattering parameters were extracted and compiled into
a s2p touchstone file. From this file data in frequency domain
were extracted and processed by an algorithm in MATLAB®
that performs the conversion to time domain using the proposed
method. White Gaussian noise was introduced to the data in
frequency domain before the conversion in the algorithm,
turning the evaluation more real with a SNR of 5 dB. The
converted data is then compared to the data in time domain given
by the TDR Front Panel Option available in the ADS software.
The experimental setup was built using real transmission
lines with equal simulation parameters described, from the
frequency sweep parameters to the characteristics of the lines.
The scattering parameters were acquired by a VNA E5071C

Fig. 6 - Comparison for S21 in time domain of the simulated line. Mean squared
error: 1.68.10-04.

Fig. 3 - Transmission line simulated composed by five sections: TLD1 (50 Ohms 10.101 ns), TLD2 (75 Ohms 10.101 ns), TLD3 (50 Ohms 5.0505 ns), TLD4
(75 Ohms 10.101 ns), and TLD5 (50 Ohms 5.0505 ns).
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Both results show similarity in location and shape in
comparison to the results in time domain obtained from the
software ADS. The mean squared error for the S11 parameter
obtained from the measured analysis was 1.20.10-05, whereas for
the S21 parameter was 6.20.10-06.

Analyzing the results for the S11 parameter, it is possible to
verify a positive reflection coefficient in about 20 ns. That
reveals the transition from the first line to the second one, where
there is an increasing of the impedance. This time value is
related to the round trip of the wave, which gives the exact length
for the constancy in the impedance along the line. After 40 ns, it
is possible to see a negative reflection coefficient, revealing a
decreasing of the impedance in that location. Following the line
length there are two more changes like those. They are located
and characterized as it is in the experimental transmission line
topology.

VII. CONCLUSIONS
This paper presented a sparse approach for the Inverse Chirp
Z Transform. The method shows promising results in time
domain analysis of S parameters, with good agreement in time
location and wave shape of the signals compared to the results
obtained from the software ADS.

The results for the S21 parameter in time domain give an
insight for how the line under test behaves when transmitting
data. From the S21 parameter it is possible to determine how long
is the line. It is given by the location of the first impulse
presented in the signal, while the magnitude of the first impulse
will give the attenuation for any incident signal. Analyzing the
results for S21 it is possible to verify that the line is over 40 ns
long.
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Análise de Heurı́sticas de Implantação de
Small-Cells em Arquiteturas Centralizadas: Análise
Baseada em Custo e Capacidade
Welton V. Araújo, Daniel da S. Souza, Carlos A. de M. Teixeira, Marcos C. da R. Seruffo, Diego L. Cardoso

Resumo— As redes móveis estão em constante crescimento.
Tecnologias como redes heterogêneas (HetNets) e C-RAN (Centralized Radio Access Networks) aparecem como possı́veis soluções
para a evolução destas redes. Nesse sentido, este trabalho apresenta abordagens de utilização de ambas as tecnologias. Cenários
com parâmetros que ilustram ambientes reais foram criados,
junto com a utilização de métricas para a possı́vel avaliação de
desempenho. Com a posse dos resultados, é possı́vel perceber que
a mudança do tamanho da rede (número de usuários conectados)
influencia diretamente nos resultados, além de se ter um bom
indı́cio de qual tecnologia utilizar em determinada situação.
Palavras-Chave— HetNets, C-RAN, D-RAN, Implantação,
Otimização.
Abstract— Mobile networks are constantly growing. Technologies such as heterogeneous networks (HetNets) and C-RAN
(Centralized Radio Access Networks) appear as possible solutions
for the evolution of these networks. In this sense, this work
presents approaches for the use of both technologies. Scenarios
with parameters that illustrate real environments were created,
along with the use of metrics for the possible performance
evaluation. With the results, it is possible to perceive that the
change in the size of the network (number of connected users)
directly influences the results, besides having a good indication
of which technology to use in a given situation.
Keywords— HetNets, C-RAN, D-RAN, deployment, optimization.

I. I NTRODUÇ ÃO
O crescimento do tráfego nas redes móveis é um fato que a
cada dia fica mais visı́vel. A indústria de aparelhos móveis
está sempre inovando e diversificando os seus produtos, o
que ocasiona uma aquisição crescente desses dispositivos,
aumentando a vazão de dados nas redes em questão. Em 2020,
de acordo com a Cisco [1], é esperado que o tráfego móvel
global alcance 30,6 exabytes por mês, contrastando com o
valor medido em 2015: 3,7 por mês. Esses dados apontam
um crescimento, nos próximos 5 anos, de um pouco mais que
800% nas trocas de informações em todo o mundo.
Para acompanhar este crescimento, mudanças já começaram
a ser realizadas nas redes 4G (quarta geração), uma delas, e
muito importante, foi a criação de HetNets que, de acordo com
[2][3], é uma combinação das grandes células de comunicação
(macro-cells) com pequenas células (small-cells), em que as
últimas possuem um pequeno raio de cobertura, mas com

a mesma ou até melhor performance. Esta nova tecnologia
consegue aumentar em grande escala a capacidade da rede,
principalmente quando existe uma densificação de small-cells.
O problema gerado por esse tipo de rede é o alto grau
de interferência, assim a arquitetura C-RAN está surgindo
para ser utilizada em conjunto com as HetNets, gerindo-as e
trazendo diversos benefı́cios como maior eficiência energética,
taxa de dados e melhor gerenciamento da rede, ajudando no
controle da interferência.
A arquitetura C-RAN é um dos artifı́cios pretendidos a ser
usados nas redes 5G (quinta geração), visto que é prometido
o aumento grandioso da capacidade das redes móveis e da
qualidade de transmissão para o usuário final. Neste sentido,
este trabalho procura estudar os impactos que as HetNets
e C-RAN irão causar nas redes do futuro, especificamente
relacionados ao seu custo de implantação e capacidade de
transmissão dos usuários.
O restante deste trabalho é organizado da seguinte maneira,
a seção II irá apresentar o modelo de propagação assim como
os cenários utilizados, a seção III irá apresentar os algoritmos
de organização de HetNets, na seção IV será explicada a
modelagem para a comparação entre os modelos C-RAN e
D-RAN, na seção V serão apresentados os resultados e, por
último, na seção VI serão apresentadas as conclusões e os
trabalhos futuros.
II. M ODELO DE P ROPAGAÇ ÃO E C EN ÁRIOS
A. Modelo de Propagação
Para simular a propagação dos sinais das antenas, foi
utilizado o modelo de propagação SUI (Stanford University Interim) [4]. A motivação para o uso deste modelo de
propagação é a possibilidade de modelar cenários com perdas
próximas da realidade, contrastando com o modelo espaço
livre. Para calcular o desvanecimento do sinal de acordo com
o modelo é necessário o uso de três equações que serão
mostradas a seguir:

Welton Vasconcelos Araújo, Daniel da Silva Souza, Carlos André de Mattos
Teixeira, Marcos César da Rocha Seruffo, Diego Lisboa Cardoso¸ Programa
de Pós Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Pará,
Belém-PA, Brasil, E-mails: {danielssouza, welton, seruffo, diego}@ufpa.br,
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d
) + S, d > d0
d0
4πd0
A = 20log(
)
λ
c
γ = a − bhb +
hb

LSU I = A + 10γ log(

(1)
(2)
(3)

Onde:
• d = distância da antena ao ponto medido, em metros;
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•
•
•
•
•
•

TABELA II

d0 = 1 metro, distância de referência de acordo com [5];
λ = comprimento de onda, em metros;
γ = expoente de perdas;
hb = altura da estação base, podendo estar entre 10 e 80
metros;
a, b e c = parâmetros que dependem do tipo de terreno
utilizado, seus valores podem ser vistos na tabela I;
S = desvanecimento causado pelas áreas de sombreamento, podendo estar entre 8,2 e 10,6 dB.

L ISTA

DE PAR ÂMETROS UTILIZADOS NA MODELAGEM

Parâmetro
Área Total do Cenário
Número de UEs
Pmax
Frequência
Tipo de Terreno
Sombreamento
Largura de Banda (PRB)
Quantidade de PRBS

Valor/Tipo
Quadrada, 5Km de lado [6]
300/600 [6]
20 dBm [7]
3.5 GHz [7]
Tipo C
9 dB
180 KHz [8]
100 [8]

TABELA I
PAR ÂMETROS DO TIPO
Parâmetro
A
B
C

DE TERRENO PARA O MODELO

Terreno
Tipo A
4,6
0,0075
12,6

Terreno
Tipo B
4
0,0065
17,1

SUI [4]

III. H EUR ÍSTICA PARA O RGANIZAÇ ÃO DE H ET N ETS

Terreno
Tipo C
3,6
0,005
20

De posse do valor de perda de sinal em determinado ponto,
é necessário encontrar a potência recebida naquele local, a
fórmula 4 é utilizada para este cálculo, já transformada em
Watts:
P otW =

10

P oti −LSU I
10

1000

(4)

Em que P otw é a potência recebida em watts, P oti é a
potência inicial ou irradiada (da antena, em dBm) e LS U I é
o valor do desvanecimento do sinal. Uma vez obtido o valor
de potência, é possı́vel calcular o valor de SINR (equação 5)
e então a vazão máxima (equação 6) do UE conectado:
SIN R =

P otW
σ2 + 1

Vmax = B ∗ log2 (1 + SIN R)

(5)
(6)

Em que γ 2 é a soma das potências de todos os módulos de
rádio que interferem na transmissão do sinal, enquanto que I
é o valor do ruı́do branco. Na fórmula 6, B é a quantidade de
banda disponı́vel para o usuário.
Com a frequência utilizada sendo maior que 2Ghz, é
necessário somar um fator de correção (equação 7) na equação
de perdas, mostrada pela fórmula número 1.
∆Lbf = 6 ∗ log

f
2000

A organização das HetNets foi realizada baseada em
técnicas utilizadas para este fim, três diferentes abordagens
serão apresentadas a seguir, assim como as suas peculiaridades. No começo dos testes, 169 small-cells candidatas, distribuı́das de forma uniforme, eram consideradas implantadas
e iam sendo eliminadas se fossem consideradas descartáveis.
A sequência em que as small-cells eram testadas dependia
da técnica utilizada, que criava uma pilha de teste, organizando
a sequência de acordo com as suas caracterı́sticas. A antena
de teste era retirada, então checavam-se todos os usuários para
saber se estavam sendo atendidos por alguma estação base e se
possuı́am a capacidade de transmissão mı́nima permitida. Caso
as demandas de todos os usuários fossem atendidas, a smallcell era descartada, caso contrário, era implantada. Adiante
serão explicadas as peculiaridades de cada abordagem e como
era feita a organização da pilha de decisão em cada uma
delas. O algoritmo utilizado para cada técnica de implantação
encontra-se disponı́vel em [10].

(7)

Sendo que o valor de f é usado em MHz.
B. Cenários e Parâmetros Utilizados
Os parâmetros utilizados na modelagem estão resumidos
na tabela II, assim como suas respectivas referências. Foi
utilizado o MATLAB para a implementação dos cenários e dos
algoritmos que serão apresentados na seção III, 30 iterações
foram realizadas com a mudança da posição dos usuários,
tendo como objetivo a obtenção de resultados de diferentes
perspectivas.

A. Técnica Número Um: Baseada nos Usuários
A técnica baseada em usuários teve inspiração nas práticas
das grandes empresas de telefonia. A infraestrutura de telefonia móvel geralmente é implantada em locais onde existe
uma grande quantidade de usuários em potencial. As grandes
cidades são um exemplo e nelas as redes móveis precisam ser
muito robustas para garantir uma boa qualidade no serviço
prestado.
O objetivo desta técnica é sempre evoluir a rede de
acordo com a posição dos usuários: onde existir um maior
conglomerado, melhor e mais robusta será a infraestrutura
e isso resulta em uma densificação de módulos de rádio
nesses locais. Levando este princı́pio em consideração, foi
criado um algoritmo que se baseia na quantidade de usuários
conectados a cada estação base. Este fato é chamado de
grau de importância e quanto maior o número de usuários
conectados àquela estação, mais importante ela se torna. A
organização da pilha de testes é feita de acordo com o grau
de importância das células, o topo da pilha começa com a
estação menos importante e a sequência é montada de forma
crescente, ficando na base a estação rádio base considerada
mais importante.
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B. Técnica Número Dois: Baseada no Custo de Implantação
As empresas, sejam de telefonia ou não, sempre lançam
os seus produtos pensando no lucro final. Estudos são realizados para garantir que o custo de produção seja o mais
baixo possı́vel, mas ao mesmo tempo o produto final precisa ser impecável. Essas variáveis impactam diretamente no
gasto com a produção e consequentemente no lucro, assim é
necessário agradar o consumidor para continuar vendendo e
ainda diminuir ao máximo os custos para que o lucro seja
maximizado.
Levando em consideração o princı́pio apontado acima, o
trabalho de Ranaweera et al. [9], estuda a implantação de
small-cells em ambientes urbanos, considerando um limite
de cobertura do mapa a ser alcançado e também o custo de
implantação e ligação das RRHs (Remote Radio Heads) aos
pontos de fibra existentes. São considerados pontos em que as
estações podem ser ou não implantadas, em alguns já existe
conexão de fibra ótica para realizar o processo de backhauling,
enquanto em outros é inexistente: caso uma estação base seja
implantada em um ponto em que não possui conexão, esta
precisa ser ligada em algum ponto de fibra.
A técnica baseada no custo de implantação foi inspirada no
trabalho de Ranaweera et al. [9]. A organização da pilha é
feita de acordo com o custo de implantação, dessa forma no
topo da pilha ficam as small-cells que possuem o maior custo
e a organização é feita de forma decrescente, permanecendo
na base aquelas com menor custo, o custo foi calculado de
acordo com a equação 8, e na tabela III possuem os valores
de custo unitário utilizados para o cálculo.
Ccell
+ Cf iber ∗ Nf ibers + Ctrench ∗ Ntrench (8)
Nusers
Em que Ctotal é o custo total calculado para cada RRH. O
parâmetro Ccell é o custo de aquisição de uma RRH, Nusers
é a quatidade de usuários conectados à RRH. O valor de
Cf iber representa o custo de um metro de fibra ótica, enquanto Nf ibers é o comprimento, em metros, necessário para
interligar a estação base ao ponto de fibra mais próximo. Os
valores de Ctrench e Ntrench representam, respectivamente, o
custo por metro de escavação para a passagem de fibra e o
comprimento necessário de escavação, medido em metros.
Ctotal =

fator de QoS: a vazão total da rede com a ausência da RRH em
questão. Realizava-se a retirada, uma a uma, das small-cells e
o cálculo do SINR de todos os usuários (e consequentemente
da vazão) era feito para saber se estava acima de um limite
permitido.
Nesta técnica, a pilha de decisão é organizada de acordo
com a vazão total da rede após a retirada de cada RRH, a
vazão total é calculada somando as vazões máximas de todos
os usuários. A RRH que gera o menor impacto ao ser retirada
(rede com maior vazão total) fica no topo da pilha, o restante
é ordenado de forma decrescente, ficando na base a RRH que
gera maior impacto na rede.
IV. E STUDO DO C USTO DA A RQUITETURA C-RAN
Diversos trabalhos apontam que a arquitetura C-RAN trará
diversos benefı́cios se for implantada no futuro. O seu gerenciamento centralizado e a abordagem de computação em nuvem
conseguirá melhorar tanto a capacidade como a qualidade
da rede. A única questão que faz com que esta tecnologia
ainda não tenha sido implantada é o custo de implantação,
que é considerado bastante alto se comparado com o modelo distribuı́do (D-RAN) utilizado atualmente. Nesse sentido,
Checko et al. [12] realizou um estudo comparativo entre as
duas arquiteturas, em que considerava diversas estações base
que precisavam ser conectadas ao módulo de processamento
de dados, no modelo D-RAN não se faz necessário o uso
de cabeamento, pois tanto o módulo de rádio (RRH) como
a BBU (BaseBand Unit), que é o módulo processador, estão
muito próximos e podem se comunicar por tecnologias sem
fio. Para realizar a conexão no modelo C-RAN é necessário
criar um fronthaul robusto, com conexões de fibra ótica.
Outra diferença está relacionada a quantidade de BBUs
necessárias para atender a rede, no modelo D-RAN cada RRH
precisa de uma BBU, mas no modelo distribuı́do uma BBU
pode atender até 70% da capacidade máxima de uma RHH.
Dessa forma, várias RRHs podem ser atendidas por apenas
uma BBU, desde que esse limite não seja ultrapassado.
Em seu trabalho Checko et al. não considera a distribuição
de usuários para a alocação de antenas, fato que contrasta com
o trabalho presente e pode ser visto como uma evolução. O
cálculo do custo, nessa abordagem, é feito de acordo com a
equação 9:

TABELA III
PAR ÂMETROS PARA O

C ÁLCULO DO CUSTO DA EQUAÇ ÃO

Parâmetro
Custo de small-cell
Custo de fibra (m)
Custo de trenching

8[11]

T CO = BBUc ∗NBBU s +F CKm ∗NKmF ∗

Valor
1600(US$)
0,16(US$)
1300(US$)

C. Técnica Número Três: Baseada na Vazão Total
A técnica baseada na vazão total teve a sua fundamentação
no trabalho realizado por El-beaino et al. [6] que consistia em
testar o impacto da ausência de cada uma das estações base
que estavam sendo propostas à implantação. Para o teste, era
necessário a aplicação de uma medida, assim foi escolhido um

1
(9)
CostF actor

Em que:
• BBUc = Custo para implantar uma BBU;
• NBBU s = Número de BBUs necessárias para servir a
rede;
• F CKm = Custo para implantar um quilômetro de fibra;
• NKmF = O comprimento, em quilômetros, de fibra
necessário para conectar as RRHs ao centro de BBUs;
• CostF actor = Um fator que indica quantas vezes o valor
de uma BBU é maior que um quilômetro de fibra.
A variável CostF actor possui um importante papel na
equação, enquanto o custo da BBU e o quilômetro de fibra são
setados com valores iguais, o CostF actor é que irá indicar

704
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TABELA V

quão mais caro é uma BBU se comparado com um quilômetro
de fibra. O valor é variado de 1 a 15 para ser possı́vel saber em
quais situações, do ponto de vista monetário, é mais vantajoso
implantar o modelo C-RAN em relação ao D-RAN.

AVALIAÇ ÃO ENTRE AS TR ÊS T ÉCNICAS DE Hetnets (600 USU ÁRIOS )
Métrica
RRHs
Custo
Vazão

V. R ESULTADOS
Os resultados são divididos em duas abordagens: Técnicas
para organização de HetNets e comparação entre os modelos
C-RAN/D-RAN.
A. HetNets
Os resultados serão divididos pelo número de usuários,
assim serão feitas análises para 300 e 600 usuários separadamente. Primeiramente foram analisados os resultados com 300
usuários. As métricas utilizadas para a avaliação de desempenho foram: diminuição de RRHs, custo de implantação e
vazão total da rede. Lembrando que o número de antenas
candidatas eram 169 e que foram realizadas 30 repetições,
assim os resultados apresentados na tabela IV são as médias
calculadas.
Foi possı́vel perceber que, com 300 usuários, cada técnica
cumpriu o seu papel: A técnica baseada nos usuários possuiu a melhor performance e obteve a maior diminuição
média de RRHs implantadas (66%). A técnica baseada no
custo economizou mais recursos financeiros, devido ao melhor
aproveitamento do trenching necessário para a interligação da
rede. Enquanto que a técnica baseada na vazão obteve a maior
vazão média, tais valores podem ser vistos na tabela IV.
TABELA IV
AVALIAÇ ÃO ENTRE AS TR ÊS T ÉCNICAS DE Hetnets (300
Métrica
RRHs
Custo
Vazão

Técnica
Usuários
66%
4.804.000
4,06Gbps

Técnica
Custo
65%
4.696.000
4,46Gbps

USU ÁRIOS )

Técnica
Vazão
65%
4.999.000
4,81Gbps

Analisando os dados apresentados, infere-se que a técnica
baseada no custo economizou 2% se comparado com a técnica
de usuários e 6% se comparado com a técnica baseada na
vazão, números que a princı́pio não revelam uma economia
muito grande, mas se relacionados com projetos de grande
custo monetário é possı́vel economizar até milhões de dólares.
Em relação à vazão total da rede, a técnica baseada na vazão
obteve 18% a mais de vazão máxima do que a técnica baseada
nos usuários e 8% a mais que a técnica baseada no custo,
mostrando a sua capacidade de aproveitar a rede de forma
satisfatória.
Com o aumento do número de usuários, os resultados foram
diferentes do esperado, mostrando que esta variação possui
uma grande influência na avaliação de desempenho. os valores
da análise com 600 usuários podem ser vistos na tabela V.
Analisando primeiramente os resultados da métrica de
diminuição da quantidade de RRHs, é possı́vel avaliar que
a técnica de usuários novamente conseguiu ser a melhor,
conseguindo reduzir 58% (6% a mais que a técnica de custo e

Técnica
Usuários
58%
5.479.000
4,77Gbps

Técnica
Custo
52%
5.668.000
6,03Gbps

Técnica
Vazão
56%
5.617.000
5,75Gbps

2% a mais que a técnica da vazão). Na avaliação do custo de
implantação, a técnica baseada nos usuários foi novamente
superior, demonstrando o seu potencial em grandes redes,
economizou 4% a mais que a técnica baseada no custo e 2,5%
a mais que a técnica baseada na vazão. a técnica baseada no
custo obteve o pior desempenho, o que pode ser explicado
pelo alto número de RRHs necessárias para a implantação e
consequentemente um maior gasto com trenching e fibra ótica
para a interligação das estações base com os pontos de fibra.
Por último, em relação à métrica vazão total da rede, a
técnica baseada no custo de implantação obteve o melhor
resultado. Algo que era esperado, devido ao alto número de
RRHs implantadas, assim é possı́vel inferir que a técnica
baseada no custo obteve 26,3% a mais de vazão que a técnica
baseada nos usuários e 4,9% a mais que a técnica baseada na
vazão total da rede.
B. C-RAN/D-RAN
A comparação entre o modelo C-RAN e D-RAN também foi
realizada em cenários com 300 e 600 usuários. A organização
da rede, que as três técnicas de HetNets apresentadas criaram,
serviram como entrada para o cálculo comparativo entre as
arquiteturas. Foi utilizada uma das 30 repetições de cada
cenário (300 e 600 usuários), a escolha foi feita levando
em consideração a iteração que obteve o maior custo de
implantação.
Primeiramente, analisando o cenário com 300 usuários, é
possı́vel perceber que na figura 1 existem retas, que indicam
o valor do Total Cost Of Ownership (TCO) relacionado ao
modelo D-RAN, que não varia, pois nunca será necessário
fibra para a conexão entre RRH/BBU e o número necessário
de BBUs é sempre o mesmo (uma para cada RRH). As curvas
representam o TCO para o modelo C-RAN, é perceptı́vel a
diminuição deste valor quando a variável CostFactor é aumentada. Ainda analisando as figuras temos pontos de encontro
entre os gráficos, indicando as situações em que o valor de
custo entre as duas arquiteturas são praticamente iguais. Neste
sentido e de acordo com a figura 1, afirma-se que a partir do
valor do CostFactor igual a 6 é possı́vel utilizar o modelo
C-RAN, com todas as suas vantagens, sem a necessidade de
maiores gastos com a rede.
A figura 2 apresenta os resultados encontrados com 600
usuários, a análise é feita da mesma forma como aconteceu
com 300 usuários. O que chama atenção são dois fatores,
primeiramente o valor do modelo C-RAN para a técnica de
custo, começando com um valor bastante alto (se comparado
com as duas outras técnicas). Esse valor se deve ao fato
de existirem muitas RRHs implantadas utilizando a técnica
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Fig. 1.

contribuições e evoluções para o trabalho são apresentadas a
seguir:
• Estudar novas formas de implantação de HetNets, que se
baseiem em outro tipo de parâmetro ou com o mesmo
embasamento apresentado neste trabalho, mas com algoritmos diferentes;
• Pesquisar sobre como diminuir o custo da arquitetura centralizada, visto que essa é a sua principal desvantagem;
• Aumentar o cenário, tanto em extensão quanto na questão
da densificação de usuários;
• Trabalhar além da modelagem analı́tica, a simulação com
algum software de simulação confiável.
Estas evoluções foram pensadas para trabalhos futuros, com
intuito de apresentar resultados com maiores contribuições
para a comunidade cientı́fica.

TCO utilizando as arquiteturas C-RAN e D-RAN (300 usuários)

R EFER ÊNCIAS

Fig. 2.

TCO utilizando as arquiteturas C-RAN e D-RAN (600 usuários)

de custo, necessitando, consequentemente, de muitas BBUs
e fibra ótica para realizar o fronthaul. O segundo fator está
relacionado ao ponto de cruzamento com a utilização da
técnica baseada nos usuários, em que se encontra com o valor
do CostFactor igual a 5, o que significa dizer que com a
utilização dessa técnica a abordagem C-RAN é menos custosa
do que se fosse utilizada alguma das outras duas.
VI. C ONCLUS ÕES E T RABALHOS F UTUROS
Através dos resultados apresentados foi possı́vel quantificar
o custo total de cada técnica de implantação. Primeiramente,
avaliando a organização realizada pelas técnicas de HetNets,
percebeu-se que em um primeiro momento (300 usuários) cada
técnica cumpre o seu papel e consegue se destacar na métrica
na qual foi baseada. Em contrapartida, quando são analisados
os resultados com 600 UEs, a técnica baseada nos usuários
ganha em dois quesitos e se torna a mais indicada se for levado
em consideração o custo de implantação. Por outro lado, a
técnica baseada na vazão obteve resultados intermediários e
também pode ser considerada dependendo do que o cliente
desejar para a rede.
Os resultados apresentados na comparação entre C-RAN/DRAN mostram que, na maioria dos casos, é necessário que
o custo de uma BBU seja seis vezes maior que o de um
quilômetro de fibra para que seja monetariamente viável a
utilização da C-RAN. Porém, caso exista um capital maior
para investimento, os casos em que a BBU é cinco ou quatro
vezes maior também podem ser considerados.
Os resultados foram satisfatórios, conseguindo mostrar as
diversas situações nas quais cada tecnologia se adequa, tanto
em relação às técnicas para HetNets quanto para as arquiteturas
C-RAN/D-RAN. Adicionalmente, propostas para possı́veis
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Seleção de Relays para o Enlace Reverso de Redes
Cooperativas Utilizando SC-FDMA com Restrições
de Adjacência
Leonardo Paiva, Iran M. B. Júnior, F. Rafael M. Lima, Tarcı́sio F. Maciel e F. Rodrigo P. Cavalcanti

Resumo— Neste artigo estudamos a seleção de relays e alocação
de recursos em uma rede cooperativa que emprega o esquema de
múltiplo acesso SC-FDMA (do inglês, Single Carrier - Frequency
Division Multiple Access) no enlace reverso tal qual utilizado
no sistema LTE (do inglês, Long Term Evolution). Neste tipo de
múltiplo acesso, os recursos alocados a um transmissor devem ser
adjacentes na frequência (restrição de adjacência). Formulamos
o problema de maximização da taxa total transmitida como um
problema de otimização combinatorial não-linear. Através de
manipulações algébricas, convertemos esse problema para o tipo
MILP (do inglês, Mixed Integer Linear Problem) que pode ser
resolvido de forma ótima através de bibliotecas computacionais.
Por fim, realizamos uma avaliação de desempenho do sistema
descrito de forma a melhor entender os efeitos das variáveis
presentes no modelo no desempenho do sistema.
Palavras-Chave— Redes Cooperativas, SC-FDMA, Alocação de
Recursos de Rádio, LTE, MILP.
Abstract— In this article we study relay selection and resource
allocation in a cooperative network that employs SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division Multiple Access) in the uplink
direction such as in LTE (Long Term Evolution) system. With SCFDMA, the frequency resources assigned to a transmitter should
be adjacent in the frequency domain (adjacency constraint). We
formulate the total data rate maximization problem as a nonlinear combinatorial optimization problem. Through algebraic
manipulations we managed to convert the original problem in
a MILP (Mixed Integer Linear Problem) that can be optimally
solved by standard computational solvers. Finally, we present a
performance evaluation in order to better understand the impact
of the main variables of the presented model on the system
performance.
Keywords— Cooperative Networks, SC-FDMA, Radio Resource Allocation, LTE, MILP .

I. I NTRODUÇ ÃO
Os sistemas de comunicações móveis estão continuamente
evoluindo impulsionados principalmente pela forte demanda
por novos serviços multimı́dia, maiores taxas de dados e maior
capacidade do sistema em termos de número de assinantes. O
sistema 4G (Quarta Geração) LTE-A (do inglês, Long Term
Evolution Advanced) provê uma série de tecnologias a fim de
atender a essas demandas [1].
Particularmente, o sistema LTE-A utiliza no enlace direto o
esquema de múltiplo acesso OFDMA (do inglês, Orthogonal
Leonardo Paiva e Iran M. B. Júnior - Engenharia da Computação, Universidade Federal do Ceará, Sobral-CE, Brasil. F. Rafael M. Lima - Grupo de
Pesquisa em Telecomunicações sem fio (GTEL) - Engenharia da Computação,
Universidade Federal do Ceará, Sobral-CE, Brasil. Tarcı́sio F. Maciel e
F. Rodrigo P. Cavalcanti - Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem
Fio (GTEL) - Universidade Federal do Ceará - Campus do Pici. E-mails:
{leopaiva.ec, iranjunior}@alu.ufc.br, {rafaelm, maciel, rodrigo}@gtel.ufc.br.

Frequency Division Multiple Access) enquanto que no enlace
reverso usa-se SC-FDMA (do inglês, Single Carrier - Frequency Division Multiple Access). A razão principal da escolha
do SC-FDMA no enlace reverso consiste na redução da PAPR
(do inglês, Peak-to-Average Power Ratio). Um sinal temporal
com baixa PAPR requer amplificadores de potência com uma
região linear menor o que facilita o projeto e diminui os custos
dos terminais móveis [2]. Apesar disso, o esquema SC-FDMA
impõe a restrição da adjacência na alocação de recursos
que requer que os blocos de subportadoras alocados a um
transmissor devem ser adjacentes ou contı́guos na frequência.
Essa restrição torna o processo de alocação de recursos bem
mais desfiador que em sistemas OFDMA [3].
Outra tecnologia padronizada em sistemas LTE-A é a
possibilidade de cooperação entre nós. Em particular, a
comunicação entre um nó fonte e um nó destino pode ser
auxiliado por um nó intermediário chamado de repetidor ou
relay. Nesse contexto, surge a seleção de relays em que
a comunicação entre um nó fonte e nó destino pode ser
otimizada através da escolha do relay mais adequado [4].
O problema de maximização da taxa total para o enlace
reverso de sistemas empregando SC-FDMA foi estudado por
alguns artigos para redes convencionais (não cooperativas). Em
[5] os autores consideraram o problema de maximização da
taxa total, porém sem assumir a restrição de adjacência entre
recursos na frequência. Conforme explicado antes, essa é uma
condição importante para assegurar baixa PAPR. Em [6] os
autores formularam o mesmo problema como um problema
de otimização inteiro chamado set partitioning, em que a
solução ótima pode ser obtida sem recorrer a busca exaustiva.
Mais recentemente, os autores em [7] estudaram o problema
de maximização da taxa de dados em sistemas SC-FDMA
convencionais explorando a versão relaxada do problema de
otimização inteiro. Os autores mostram que para um grande
número de realizações estatı́sticas, as matrizes de restrição
do problema de otimização, possuem a propriedade TUM
(do inglês, Totally Unimodular Matrix) que permite resolver
problemas combinatoriais utilizando sua versão relaxada, que
por sua vez, admite soluções menos complexas computacionalmente.
Seleção de relays em redes cooperativas utilizando OFDMA
foi estudado por diversos trabalhos dentre os quais destacamos [8] e [9]. Em [8] os autores estudaram o problema de
maximização da taxa de dados e assumem que os relays empregam o protocolo AF (do inglês, Amplify and Forward). Os
autores propõem duas soluções de baixo custo computacional.
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Mais recentemente, os autores em [9] abordaram o mesmo
problema envolvendo as funcionalidades de pareamento de
subportadoras, seleção de relays e alocação de potência. A
principal diferença entre [8] e [9] é que o último trabalho
considera o protocolo DF (do inglês, Decode and Forward)
nos relays e assume a hipótese mais realista que a transmissão ocorre em nı́veis discretos de taxa devido ao uso de
MCSs (do inglês, Modulation and Coding Schemes). Poucos
trabalhos abordaram seleção de relays em redes cooperativas
em sistemas SC-FDMA. Até onde vai nosso conhecimento,
os únicos trabalhos abordando o problema de seleção de
relays e assinalamento de recursos na frequência em redes SCFDMA são os trabalhos [10] e [11]. Contudo, estes trabalhos
realizam a seleção de relays baseado somente na perda de percurso desprezando outras informações envolvendo qualidade
de canal. Além disso, estes trabalhos não fornecem soluções
para o partilhamento de recursos na frequência, que conforme
explicamos antes, devem obedecer a restrição de adjacência.
As principais contribuições deste presente trabalho são:
• Formulação do problema de maximização da taxa total no
enlace reverso de um sistema empregando SC-FDMA tal
qual LTE-A. Até nosso conhecimento, a formulação deste
problema é inédito. Esse problema envolve a seleção de
relays e atribuição de blocos de recursos na frequência
obedecendo a restrição de adjacência.
• Proposta de resolução ótima do problema formulado sem
recorrer a busca exaustiva. O problema formulado é
originalmente não linear e combinatorial mas, através
de manipulações algébricas, o convertemos em MILP
(do inglês, Mixed Integer Linear Problem) que pode ser
resolvido por bibliotecas computacionais.
• Apresentação de uma avaliação de desempenho da
solução apresentada em função das principais variáveis
do modelo apresentado. Esta análise fornece importante
conclusões sobre a otimização destes sistemas.
O restante deste artigo está organizado conforme apresentamos a seguir. Na seção II apresentamos a modelagem do
sistema descrevendo as principais caracterı́sticas do mesmo.
Nas seções III e IV mostramos a formulação do problema
estudado e propomos uma solução ótima, respectivamente.
A avaliação de desempenho através de simulações computacionais é apresentada na seção V enquanto que o artigo é
finalizado com as principais conclusões na seção VI.
II. M ODELAGEM DO S ISTEMA
Consideramos um sistema de comunicação sem fio cooperativo utilizando SC-FDMA no enlace reverso, no qual
existem J terminais móveis atuando como fonte, R relays
que empregam o protocolo de encaminhamento DF e uma
ERB (Estação Rádio Base) como destino. Assumimos J =
{1, · · · , J} como o conjunto de terminais móveis disponı́veis
para comunicar-se com a ERB. Definimos R = {1, · · · , R}
como o conjunto de relays disponı́veis para encaminhar a
mensagem até o destino. Definimos como BR (Bloco de
Recurso), um conjunto de c subportadoras adjacentes que
representam o mı́nimo recurso disponı́vel a ser alocado em
uma comunicação. Dessa forma, definimos N = {1, · · · , N }

como o conjunto de BRs disponı́veis no sistema. Assumimos
que a comunicação direta entre os usuários e a ERB é inviável
devido a distância entre estes nós e, portando, necessita-se
de relays para encaminhar a informação até o destino. SCFDMA impõe ao sistema duas restrições para alocação de
BRs, a saber: Exclusividade, em que um BR não pode ser
compartilhado entre usuários da mesma célula; e Adjacência,
em que os BRs atribuı́dos a cada usuário devem ser adjacentes
no domı́nio da frequência [2].
A transmissão no sistema ocorre em duas fases correspondendo a dois intervalos de transmissão ou slots utilizando o
método half duplex. Na primeira fase ocorre a transmissão dos
terminais (fonte) para os relays (salto 1). Na segunda fase, os
relays encaminham as informações recebidas dos terminais à
ERB. Em ambas as fases, utiliza-se o esquema SC-FDMA e
o mesmo conjunto de BRs, N , são reutilizados.
Definimos como padrão de assinalamento em sistemas SCFDMA o conjunto de todos os possı́veis BRs contı́guos que
podem ser atribuı́dos a determinado usuário. O número de
possı́veis padrões de assinalamento é dado por P = 21 N 2 +
1
2 N + 1, em que N é o número de BRs disponı́veis no
sistema [6]. Assumimos que P = {1, · · · , P } é o conjunto
dos ı́ndices de todos os possı́veis padrões de assinalamento e
Np = {1, · · · , Np } o conjunto de todos os BRs disponı́veis
no padrão de assinalamento p. Modelamos a restrição de
adjacência através da matriz binária, A, com dimensões N ×P
composta pelos elementos an,p , com n ∈ N e p ∈ P,
que assumem valor 1 se o BR n pertencer ao padrão de
assinalamento p, e 0 caso contrário. Um exemplo da matriz A
para N = 4 e consequentemente P = 11, é mostrado a seguir


0
 0
A=
 0
0

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

1
1
0
0

0
1
1
0

0
0
1
1

1
1
1
0

0
1
1
1


1
1 
.
1 
1

(1)

Nós definimos a matriz binária de assinalamento no primeiro salto (usuário → relay), Xf , com dimensões J × P × R,
composta pelos elementos xfj,p,r que assumem valor 1 se
o terminal j estiver transmitindo no padrão p para o relay
r, e 0 caso contrário. Da mesma forma, no segundo salto
(relay → ERB), definimos a matriz de assinalamento Xr
com dimensões R × P , composta pelos elementos xrr,p que
assumem valor 1 se o relay r estiver transmitindo no padrão
p, e 0 caso contrário. Conforme veremos adiante, algumas
restrições devem ser impostas a essas matrizes objetivando
exclusividade e adjacência.
Consideramos o canal modelado no domı́nio da frequência
e que todas as subportadoras no mesmo BR experimentam
o mesmo ganho de canal. Além disso, para a assegurar uma
baixa PAPR, a potência disponı́vel no transmissor é igualmente
dividida entre todas as subportadoras do padrão de assinalamento adotado. Define-se a variável hfj,r,n,p como a função
de transferência do canal que representa os efeitos de pequena
escala experimentado pelo terminal j para o relay r que utiliza
o BR n presente no padrão p, para transmitir no primeiro
salto. Da mesma forma, no segundo salto temos, hrr,n,p que
representa a função de transferência do canal representando
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os efeitos de pequena escala experimentado pelo relay r
que transmite no BR n presente no padrão p para a ERB.
f
Definimos γj,r,n,p
como a SNR (do inglês, Signal to Noise
Ratio) correspondente ao enlace entre o terminal j e o relay
r na subportadora central do BR n que pertence ao padrão de
assinalamento p1 . Vale ressaltar que, conforme é mostrado na
matriz (1), nem todo BR n está presente em algum padrão p.
Sendo assim, nestes casos a SNR é zero, pois o enlace não
existe para este tipo de configuração. A SNR é dada por

f
f
γj,r,n,p
= (P f /(c · |Np |)) · αj,r
· |hfj,r,n,p |2 σ 2 ,
(2)
em que P f é a potência total disponı́vel na fonte e é distribuı́da
de acordo com a quantidade de BRs (e por consequência,
subportadoras) utilizados. |Np | é a cardinalidade do conjunto
f
de BRs disponı́veis no padrão p, αj,r
representa o efeito
conjunto da perda de percurso e sombreamento do canal sem
fio entre o terminal j e o relay r, σ 2 é a potência de ruı́do no
receptor na largura de banda de uma subportadora. Definimos
r
γr,n,p
como sendo a SNR da subportadora central do BR n
quando presente no padrão p no enlace entre o relay r e a
ERB no salto 2. Essa SNR é dada por

r
γr,n,p
= (P r /(c · |Np |)) · αrr · |hrr,n,p |2 σ 2 ,
(3)
em que P r é a potência disponı́vel no relay e também é
distribuı́da de acordo com a quantidade de BRs utilizados,
αrr representa o efeito conjunto da perda de percurso e
sombreamento do canal sem fio entre o relay e a ERB.
Um equalizador no domı́nio da frequência deve ser utilizado
nos receptores quando emprega-se SC-FDMA a fim de mitigar
a interferência intersimbólica. Neste trabalho, assumimos que
um equalizador do tipo MEQM (Mı́nimo Erro Quadrático
Médio) é utilizado. De [12], a SNR efetiva no salto 1 após
f,MEQM
o processo de equalização, γj,p,r , é dada por
−1


f,MEQM
γj,p,r = 


1
f

1
c·|Np | c

γj,r,n,p
n∈Np γ f
j,r,n,p +1

P


− 1


,

(4)

r,MEQM

da mesma forma, a SNR efetiva no salto 2, γr,p , é obtida
f
r
substituindo-se γr,n,p
no lugar de γj,r,n,p na equação (4).
Com o uso de adaptação de enlace, o terminal pode transmitir em diferentes taxas de dados de acordo com as condições
do canal, potência alocada e ruı́do/interferência percebida [13].
Assumimos a função de mapeamento, f (·), que modela o uso
de diferentes esquemas de modulação e codificação ou MCS
(do ingles, Modulation and Coding Schemes). Portanto, essa
função faz o mapeamento entre diferentes valores de SNR
efetiva conforme calculado nas equações das SNRs efetivas
em valores discretos de taxas de dados. Assumimos neste
estudo M possı́veis nı́veis de MCSs contidos no conjunto
M = {1, · · · , M }. Definimos como rm a taxa de dados
quando o m-ésimo nı́vel de MCS é utilizado em uma dada
subportadora. Para que haja uma transmissão no m-ésimo
nı́vel de MCS é necessário que a SNR da subportadora em
1 Conforme

assumimos antes, todas as subportadoras de um dado BR
experimentam aproximadamente as mesmas manifestações de canal. Portanto,
assumimos que a SNR do RB é a mesma de sua subportadora central.

questão esteja contida no intervalo de SNRs [γ m , γ m+1 ) em
que γ m+1 > γ m . De acordo com esse modelo, note que para
atingir o nı́vel de MCS m é suficiente garantir a menor SNR
dentro da região de SNR correspondente, ou seja γ m . As
f
r
taxas, rj,p,r
e rr,p
, atingidas no primeiro e segundo saltos,
respectivamente, são dadas por
f,MEQM

r,MEQM

f
r
rj,p,r
= f (γj,p,r ) e rr,p
= f (γr,p ).

(5)

Por fim, observe que cada relay r, por estar empregando o
protocolo DF, permite a passagem de tráfego de dados limitado
pelo mı́nimo entre a taxa de dados potenciais nos saltos 1 e
2, ou seja [9]
XX

X
f
r
min
xfj,p,r · rj,p,r
;
xrr,p · rr,p
.
(6)
∀j

∀p

∀p

III. F ORMULAÇ ÃO DO P ROBLEMA
Formulamos o problema de maximização da taxa de dados
total do sistema cooperativo empregando SC-FDMA como
XX

X
X
f
f
r
r
max
min
xj,p,r · rj,p,r ;
xr,p · rr,p ,
{xfj,p,r ,xrr,p }

∀r

∀j

∀p

∀p

(7)
sujeito a:
XX
∀p

∀p

∀j ∈ J ,

(8)

∀r

XXX
∀j

xfj,p,r = 1,

xfj,p,r · an,p = 1

∀n ∈ N ,

(9)

∀r

X

xrr,p = 1

∀r ∈ R,

(10)

∀p

XX
∀r

xrr,p · an,p = 1

∀n ∈ N .

(11)

∀p

A função objetivo (7) consiste na taxa total do sistema que
corresponde a soma das taxas de dados encaminhadas pelos
R relays. A restrição (8) assegura que cada terminal móvel no
salto 1 deve utilizar apenas um padrão de assinalamento2 , p,
e conectar-se a um único relay r. Na restrição (9), temos a
condição de que um mesmo BR não pode ser compartilhado
entre os terminais no salto 1. Em (10), temos a restrição que,
no salto 2, cada relay r deve transmitir em apenas um único
padrão de assinalamento p. Da mesma forma de (9), a equação
(11) garante que um mesmo BR não pode ser compartilhado
entre os relays no salto 2.
IV. S OLUÇ ÃO ÓTIMA
O problema proposto possui restrições lineares mas um
objetivo não linear devido ao emprego da função min{·}
na função objetivo. Problemas combinatoriais desta natureza
devem ser resolvidos através da enumeração completa ou força
bruta, em que todas as possı́veis combinações de associação
entre terminais e relays (seleção de relays) e associação entre
2 Observe que a primeira coluna da matriz em (1) corresponde a um padrão
de assinalamento sem nenhum BR. Portanto, a decisão se um terminal deve ou
não transmitir depende apenas se isso trará benefı́cios em termos do objetivo
do problema de otimização.
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TABELA I

terminais e padrões de assinalamento (salto 1) e entre relays
e padrões de assinalamento (salto 2) devem ser elencadas e
avaliadas na busca da melhor solução.
Felizmente, a função objetivo pode ser linearizada sob
o custo de novas variáveis de otimização e restrições no
problema. Faz-se
P o uso da seguinte técnica para tornar
P (7)
linear: max ( ∀i min{Ai , Bi }) é equivalente a max ( ∀i zi )
sujeito a zi ≤ Ai e zi ≤ Bi em que zi é uma variável auxiliar.
Tendo esta ferramenta em mãos, reformulamos o problema da
seguinte forma:
X
max
zr ,
(12)
{xfj,p,r ,xrr,p ,zr }

PAR ÂMETROS DE SIMULAÇ ÃO
Parâmetros
Distância dos relays para a ERB
Raios das circunferências que delimitam o
posicionamento dos terminais
Potência no terminal
Potência no relay
Número de BRs
Número de subportadoras por BR
Desvio padrão do sombreamento
Perda de percurso
Densidade espectral do ruı́do
Número de repetições de Monte Carlo
Número de relays
Número de terminais

Valor
450

Unidade
m

500-600, 600-700 e 700-800
24
24
4, 8, 12, 16 e 20
12
8
35.3 + 37.6·log10 (d)
3.16 · 10−20
1000
2, 3 e 4
5, 10 e 15

m
dBm
dBm
dB
dB
W/Hz
-

∀r

sujeito a:
zr ≤

XX
∀j

∀p

zr ≤

X

f
xfj,p,r · rj,p,r

r
xrr,p · rr,p

∀r ∈ R,
∀r ∈ R,

(13)

(14)

∀p

Além de (8), (9), (10) e (11), em que zr consiste em uma
variável real que significa a taxa encaminhada pelo r-ésimo
relay. O novo problema reformulado agora pertence a classe
MILP que por serem lineares, podem ser resolvidas de forma
ótima por bibliotecas computacionais baseadas no algoritmo
BB (do inglês, Branch and Bound) [14].
V. R ESULTADOS
Nesta seção faremos uma análise de desempenho do sistema
apresentado na seção II e estudaremos o efeito das variáveis
apresentadas no desempenho do sistema.
A. Parâmetros de Simulação
O sistema modelado da seção II foi implementado em
um simulador computacional. De forma a obter resultados
válidos estatisticamente, foi realizada diferentes repetições de
Monte Carlo. Em cada repetição, assumimos que a ERB
está localizada no centro dos eixos coordenados e que os
R relays estão igualmente espaçados por ângulos 2π/R
distantes 450 m da ERB. Assumimos que os terminais móveis
estão uniformemente distribuı́dos na região delimitada por
duas circunferências que podem ter os seguintes raios: 500
- 600 m, 600 - 700 m e 700 - 800 m. Note que assumimos
que não há comunicação direta entre a ERB e os terminais
móveis. Definimos que cada BR é composto por 12 subportadoras adjacentes no domı́nio da frequência e um intervalo
temporal de 1 ms. Assim, a transmissão completa half duplex
ocorre em dois slots de duração temporal de 1 ms cada.
Os efeitos de propagação foram modelados por modelo de
perda de percurso, uma componente de sombreamento lognormal e uma componente de desvanecimento rápido seguindo
distribuição Rayleigh. Além disso, assumimos que adaptação
de enlace baseia-se em 15 indicadores de qualidade de canal
ou CQIs (do inglês, Channel Quality Indicators) utilizados
nos sistemas LTE, bem como os limiares de chaveamento ou
troca de MCSs foram obtidos através de simulações de nı́vel de
enlace conforme utilizado em [7]. Outros detalhes relevantes

em relação a modelagem do canal de comunicações podem
ser conferidos na TABELA I.
Na próxima subseção iremos avaliar a solução ótima proposta na seção IV obtida através da biblioteca computacional
IBM ILOG CPLEX [15] e denominada nos gráficos a seguir
por Com Seleção (CS), e um algoritmo que escolhe um único
relay aleatoriamente para encaminhar as informações no salto
2 denominado nos gráficos a seguir como Sem Seleção (SS).
B. Avaliação de Resultados
Na Fig. 1 apresentamos a taxa de dados total média versus
o número de BRs para o caso sem seleção de relays e com
seleção de relays para diferentes valores de R. Podemos
observar que a taxa total aumenta com o número de BRs
para os dois casos, o que já é esperado visto que estamos
aumentando a quantidade de BRs e subportadoras que cada
terminal ou relay podem utilizar na transmissão. Também
podemos observar para o caso em que há seleção de relays,
que a taxa total é superior ao caso em que não há seleção para
os diferentes números de relays. Como exemplo, para 20 BRs
os ganhos da seleção de relays em relação ao caso sem seleção
de relays são de 44,3%, 62,2% e 82,4% para os casos com 2,
3 e 4 relays, respectivamente. Com isso, podemos perceber a
importância da implementação da seleção de relays neste tipo
de cenário. O aumento da taxa de dados e consequentemente
da eficiência espectral para um número de BRs fixo deve-se
a diversidade espacial e cooperativa resultante do aumento do
número de relays. Com o aumento do número de relays, a
probabilidade de selecionar subportadoras nos dois saltos em
boas condições de canal aumenta.
Na Fig. 2 apresentamos a taxa de dados total média versus
o número de BRs para R = 3 e diferentes valores de J.
Podemos observar que a taxa de dados apresenta um aumento
também com o número de terminais móveis no sistema para
um número de BR fixo. Esse aumento também deve-se à
diversidade espacial/cooperativa. Contudo, esse aumento é
menos expressivo que os apresentados na Fig. 1 visto que
o enlace fim a fim é limitado pelo segundo salto por ter uma
quantidade menor de nós.
Na Fig. 3 temos a taxa de dados total média versus o número
de BRs em que assumimos J = 10 e R = 3 para os casos
com seleção e sem seleção de relays utilizando diferentes raios
das circunferências que delimitam a área que os terminais
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problema de otimização supracitado foi formulado inicialmente como sendo combinatorial não-linear e posteriormente
reformulado para ser linear e misto com variáveis inteiras
e reais. Desta forma, a solução ótima deste problema pode
ser obtida utilizando-se uma vasta gama de biblioteca computacionais disponı́veis sem recorrer a soluções de busca
exaustiva. Através de simulações computacionais mostramos
a importância da seleção de relays para este cenário e vimos
a dependência do desempenho do sistema diante do aumento
da quantidade de BRs, usuários e relays.
R EFER ÊNCIAS
Fig. 1. Taxa de dados total média versus o número de BRs para o caso com
e sem seleção (SS) de relays considerando 2, 3, 4 relays e J = 10.

Fig. 2. Taxa de dados total média versus o número de BRs assumindo 3
relays e número de terminais iguais a 5, 10 e 15.

Fig. 3. Taxa de dados total média versus o número de RBs assumindo
J = 10, R = 3 para diferentes raios das circunferências que delimitam a
região dos terminais, com seleção (CS) e sem seleção (SS) de relays.

estão inclusos. Podemos observar que em geral, quanto mais
distantes estão os terminais dos relays e da ERB, pior é a taxa
total atingida tanto para o caso com ou sem seleção de relays.
Isso deve-se a piora no salto 1 e o uso do protocolo DF que
limita a taxa fim-a-fim pelo pior salto (vide equação (6)).
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo estudamos o problema de seleção de relays
e alocação de recursos em uma rede cooperativa que emprega SC-FDMA no enlace reverso com o objetivo de obter
uma maximização da taxa de dados total transmitida. O
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Cancelamento Sucessivo de Interferência em
Ambiente de Computação em Nuvem com Baixa
Resolução para Sistemas 5G
Thiago E. B. Cunha, Rodrigo C. de Lamare e Tadeu N. Ferreira

Resumo— Este artigo apresenta e compara técnicas de cancelamento sucessivo de interferência em um cenário MIMO
multiusuário em múltiplas células com processamento em nuvem.
Neste cenário os sinais são quantizados com poucos bits. Os
efeitos provocados pelo desvanecimento em pequena escala,
ruı́do branco e interferência intercelular são considerados e são
desenvolvidas técnicas de cancelamento sucessivo de interferência
com ordenamento baseado em razões log-verossimilhança e filtros
receptores para sinais com baixa resolução. As técnicas são
avaliadas através de curva de taxa de erro de bits, com avaliação
para sua utilização em sistemas 5G.
Palavras-Chave— 5G, MIMO, Computação em Nuvem, CRAN.
Abstract— This paper presents and compares sucessive interference cancellation techniques in multicell multiuser MIMO
scenario with cloud computing. In this scenario the signals
are quantized with few bits. Simulations comprise flat-fading
effects, AWGN noise and inter-cell interference. These techniques
are evaluated through the bit-error-rate curve, with feasibility
considerations in relation to 5G systems.
Keywords— 5G, MIMO, Cloud computing, C-RAN.

I. I NTRODUÇ ÃO
A quinta geração (5G) de redes móveis pretende dar suporte
à Internet das coisas, a uma maior taxa de transmissão de
dados e uma maior eficiência energética. Para isso, soluções
são propostas com base em sistemas MIMO (Multiple-Input
Multiple-Output) e em computação em nuvem [1],[2]. O
cenário previsto para a 5G é um cenário desafiador para a
transmissão de dados sem fio em que muitos dispositivos
estarão conectados simultaneamente por um meio demarcado
por diversos tipos de interferência.
Na arquitetura de acesso rádio introduzida desde quando as
redes 3G estavam sendo desenvolvidas, se separa a arquitetura
em uma unidade de rádio e uma unidade de processamento.
A unidade de rádio chamada Remote Radio Head (RRH)
fornece a interface com fibra, processamento digital, conversão
analógico digital, amplificação e filtragem de sinais. A unidade
de processamento de banda base é chamada de BBU ou Data
Unit (DU). A estação RRH e a unidade BBU são conectadas
geralmente por fibras ópticas ou links de microondas por
uma distância de até 40 km, onde há limitações provenientes
do processamento e do atraso de propagação [3]. Para as
Thiago E. B. Cunha, Tadeu N. Ferreira Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil, E-mails: [thiagobitencourt, tadeu ferreira]@id.uff.br. Rodrigo C. de Lamare, Centro de estudos em telecomunicações da PUC-Rio, Rio de Janeiro, Brasil, E-mail:
delamare@cetuc.puc-rio.br . Este trabalho foi financiado pelo CNPq.

redes 5G uma nova arquitetura é proposta, a C-RAN. Nela, o
processamento na banda base é centralizado e compartilhado
entre as estações RRH em um conjunto de BBUs virtualizado
chamado BBU Pool. A C-RAN é capaz de se adaptar ao tráfico
não uniforme e utiliza os recursos de forma mais eficiente.
Deste modo, são necessários menos BBUs para atender a uma
mesma área em comparação com as arquiteturas anteriores [3].
Um problema é o transporte de uma gigantesca quantidade de
dados recebidos nas RRHs para o pool de BBUs por meios que
podem ser caros ou com capacidade limitada. Uma solução é a
quantização dos sinais utilizando poucos bits, o que diminui a
carga de dados a ser transportada. Porém, como é acrescentado
o ruı́do de quantização, os sinais são degradados.
Este artigo apresenta o desenvolvimento de técnicas de
cancelamento sucessivo de interferência, com ordenamento
baseado em razões log-verossimilhança e filtros receptores,
para sinais com baixa resolução em um cenário MIMO
multiusuário em múltiplas células onde o processamento é
realizado na nuvem. Com objetivo de melhorar o desempenho das técnicas neste cenário, utiliza-se do algoritmo
DCD (Dichotomous Coordinate Descent), que opera a partir
de deslocamento de bits, gerando os métodos O-SIC-DCD
(Ordered Sucessive Interference Cancelling DCD) e RO-SICDCD (Reability Ordering SIC DCD).
O artigo está organizado como segue, a próxima seção
apresenta o modelo de sinais e o cenário onde o desempenho
das técnicas é avaliado. A Seção III mostra o algoritmo DCD
utilizado e o desenvolvimento das técnicas de cancelamento
sucessivo de interferência. Na Seção IV são apresentados
os resultados das simulações, e a Seção V encerra o artigo
apresentando as conclusões do trabalho.
II. M ODELO DE SINAIS E CEN ÁRIO 5G
O cenário considerado corresponde a um sistema MIMO
multiusuário em múltiplas células composto por M células
cooperativas agrupadas em um cluster. Cada célula possui K
usuários com NT antenas transmissoras e uma estação RRH
com NR > NT antenas receptoras. Considera-se as células
próximas umas das outras e operando na mesma frequência
central. Portanto, simula-se a possibilidade da estação RRH
de uma célula m ∈ [1, M ] receber o sinal atenuado de um
usuário k pertencente a uma célula l ∈ [1, M ], l 6= m, vizinha
a m. Este fenômeno, conhecido como inter-cell interference
(ICI), é prejudicial ao sistema, pois restringe a reutilização de
frequências. O que limita a eficiência espectral do sistema, e
consequentemente limita a sua capacidade [8].

717
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em que nM [i] = [n1 [i], n2 [i], ..., nM [i]]T e


BM

G1,1

..

.


=  Gm,1


..

.

GM,1

Fig. 1. Representação do modelo MIMO multiusuário em múltiplas células
com processamento em nuvem.

O vetor zl,k = [s1 , s2 , ..., sNT ]T contém os sı́mbolos
transmitidos pelas NT antenas de um usuário k pertencente a
uma célula l do cluster. O operador [.]T denota a transposição
de uma matriz. Cada elemento si , i = 1, 2, ..., NT , é um
sı́mbolo de uma constelação A com potência E[|s|2 ] = σs2 .
Para um sinal 4-QAM, A = {1 + 1i, 1 − 1i, −1 + 1i, −1 − 1i}.
O canal por onde o vetor de sı́mbolos zl,k será transmitido é
assumido como sendo um canal Rayleigh com desvanecimento
plano representado pela matriz complexa, NR × NT , Hm,l,k .
Suas colunas são vetores ht ∈ CNR ×1 , que representam
os parâmetros do canal de transmissão formado entre uma
antena transmissora t e as NR antenas receptoras. Esses
parâmetros são assumidos como independentes e identicamente distribuı́dos (i.i.d.) de uma distribuição complexa Gaussiana com média zero e variância igual a 1, i.e. ∼ CN (0, 1).
No uplink, o vetor de sı́mbolos recebidos pelas NR antenas
receptoras da estação base de uma célula m pode ser calculado
por [4], [6]

rm [i]

=

K
M X
X

Hm,l,k ρm,l,k zl,k [i] + nm [i]

l=1 k=1

=

Bm z[i] + nm [i],

(1)

em que o coeficiente ρm,l,k representa o desvanecimento em
larga escala entre o usuário k pertencente a célula l em relação
a célula m. O vetor nm ∈ CNR ×1 representa o ruı́do AWGN e
seus elementos ni para i = 1, 2, ..., NR são i.i.d ∼ CN (0, σn2 ).
Na equação matricial (1), z[i] ∈ CM KNT ×1 representa os sı́mbolos transmitidos simultaneamente por todos
os M K usuários do cluster, com média nula e matriz de
covariância E[z[i]z[i]H ] = σz2 . A matriz dos canais Bm =
[Gm,1 , ..., Gm,l , ..., Gm,M ], de dimensão NR ×M KNT , modela os canais tanto com os efeitos de perda de percurso quanto
os multipercursos. Cada entrada Gm,l de Bm é uma matriz
composta pelo produto entre a matriz Hm,l ∈ CNR ×KNT e
T ×KNT
a matriz diagonal Pm,l ∈ QKN
, com os coeficientes
+
ρm,l,k em sua diagonal principal [4].
Na arquitetura de acesso rádio C-RAN, o processamento
dos dados será realizado por um conjunto de servidores
localizados na nuvem. Assume-se, então, que estes servidores
tem conhecimento dos dados recebidos por todas as estações
presentes no cluster. Desta forma, podemos organizar os dados
em um vetor rM ∈ CM NR ×1 , contendo todos os vetores rm
através de
rM [i] = BM z[i] + nM [i],

(2)
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A matriz BM pode ser decomposta no produto de
Hadamard entre uma matriz HM e uma matriz PM sendo
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Portanto, BM (i, j) = (HM ◦ PM )(i, j) = HM (i, j)PM (i, j).
Neste modelo consideraremos os usuários estáticos durante a
transmissão de um bloco. Dessa forma, os coeficientes ρm,l,k
não variam durante os instantes de transmissão de um bloco
de dados. Eles variam apenas na transição entre blocos.
Para mensurar a qualidade do sinal que chega ao receptor
utiliza-se a relação sinal/ruı́do ou, do inglês, Signal-to-Noise
Ratio (SNR). Esta relação é comumente expressa em decibel
(dB) e pode ser calculada por


E[||z[i]||2 ]
SN R = 10 log
.
(5)
E[||n[i]||2 ]
Quanto maior for o valor desta razão, menor será a
contribuição relativa do ruı́do. Nesse modelo, considerando-se
constante a perda de percurso durante a transmissão, calcula-se
o numerador da equação (5) por

E[(||z[i]||2 ] =

MX
KNT MX
KNT
i=1

|PM (i, j)|2 σz2 .

(6)

j=1

Desconsideramos o efeito da matriz dos canais HM neste
cálculo, pois ela obedece à distribuição Gaussiana em que os
coeficientes são complexos, o que resulta em uma envoltória
com distribuição de Rayleigh e, portanto, possui média nula e
variância σ 2 igual a 1. Substituido-se (6) em (5) temos

SN R = 10 log

PM KNT PM KNT
i=1

j=1

em que σn2 é a variância do ruı́do.
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III. M ÉTODOS DE SUPRESS ÃO DE INTERFER ÊNCIA
A. Detecção linear
O detector linear utiliza o filtro linear de Wiener [7] para
realizar a detecção simultânea dos sı́mbolos. Nele, o sinal
transmitido por uma antena é considerado como sinal desejado,
enquanto os sinais das outras antenas são considerados como
interferência. O processamento linear no vetor recebido é
usado para suprimir a interferência causada pelos sinais indesejados. Neste procedimento, a detecção dos sı́mbolos é feita
pela ponderação linear satisfazendo algum critério de desempenho como o critério MMSE (Minimum Mean Square Error)
[4],[7]. O filtro linear de Wiener é um filtro de estimação ótimo
no sentido do erro quadrático médio. Seus coeficientes podem
ser calculados através da equação de Wiener-Hopf [5]
ω o [i]

=

R−1 Rdu ,

(8)

em que R corresponde à matriz autocorrelação do sinal de
entrada e Rdu corresponde à matriz correlação cruzada entre
o sinal de entrada e o sinal desejado.
Utilizando-se as equações (2) e (8) pode-se calcular os
coeficientes do filtro linear segundo o critério MMSE para
o modelo descrito no cenário 5G. A matriz autocorrelação R
pode ser calculada por
R

=

H 2
2
E[rM [i]rH
M [i]] = BM BM σz + σn IM NR ,

(9)

em que [.]H denota a Hermitiana da matriz. A matriz
correlação cruzada Rdu pode ser calculada por
Rdu

=

E[rM [i]zH [i]] = BM σz2 .

(10)

Substituindo-se as equações (9) e (10) na equação (8) obtémse
WM = (BM BH
M +

σn2
IM NR )−1 BM
σz2

(11)

A equação (11) é, então, a equação do filtro linear segundo o critério MMSE para o modelo MIMO multiusuário
em múltiplas células. Os sı́mbolos podem ser estimados por
H
ẑM [i] = WM
rM [i].

e BMt corresponde à coluna t correspondente da matriz dos
canais BM . Logo, utiliza-se do algoritmo descrito em [9] para
solucionar (12).
O procedimento se dá segundo os seguintes passos.
Primeiramente, considera-se os elementos ωi do vetor ω t
limitados em amplitude, portanto
ω t ∈ U = {(ω1 , ..., ωNR ) : |ωi | ≤ H, i = 1, ..., NR },

em que H > 0 é um número conhecido, o que é realista para
esta aplicação. Aplicando-se a otimização co-ordinate descent
[11] para minimizar a função J(ω t ), é preciso, na k-ésima
iteração, analizar as inequações ∆J(ω tk ) = J(ω tk ± αk ei ) −
J(ω tk ) < 0. O parâmetro αk corresponde a um passo ou step,
ei é um vetor de unidade base cuja i-ésima coordenada é 1
e as outras são 0, sendo i = k mod(NR ) + 1. Caso uma das
inequações seja realizada, a iteração é denominada como ”bem
sucedida” e atualizam-se os parâmetros ω tk+1 = ω tk ± αk ei
e αk+1 = αk . Caso contrário, considera-se ω tk+1 = ω tk e
αk+1 =



λαk ,
αk ,

(BM BH
M +

σn2
IM NR )ωt = BMt ,
σz2

se i = NR e ω tk = ω tk−N +1
caso contrário.

Qi < −αk aii ou Qi > αk aii

(15)

Deste modo, a cada iteração, calcula-se um elemento Qi
de um vetor Q, N × 1, e checam-se as inequações (15) e
|ωi ± αk | ≤ H. Os elementos do vetor Q na K-ésima iteração
(k)
são representados por Qn . Se a K-ésima iteração não for
(k+1)
(k)
(k+1)
(k)
= Qn ,
”bem sucedida”, temos ωi
= ωi e Qn
n = 1, ..., NR . Se a K-ésima iteração for ”bem sucedida”,
atualizamos um elemento do vetor ωt ,
(k+1)

(12)

(14)

em que λ(0 < λ < 1) é um parâmetro do método. Pode
ser mostrado que, para quaisquer valores iniciais ω t0 ∈ U
e α0 > 0, a sequência ω tk no método descrito minimiza a
função J(ω t ) em U e converge para a solução correta [11].
função a ser minimizadaP
pode ser escrita como J(ω t ) =
PA
N
NR PNR
m=1 bm ωm , em que amn são
n=1 amn ωm ωn − 2
m=1
elementos da matriz A e bm são elementos do vetor b.
Substituindo-se J(ωt ) em (13) e considerando-se que aim =
ami , obtemos ∆J(ωt ) = αk (αk aii ± Qi ), em que Qi =
PNR (k)
(k)
−2bi + 2 m=1
ωm ami e ωm são elementos do vetor ωt .
As inequações (13) podem agora ser representadas por

B. Dichotomous Coordinate Descent Algorithm
O algoritmo DCD foi proposto como uma alternativa livre
de multiplicações para resolver problemas de mı́nimos quadrados (Least-Squares problems) [9]. Tais problemas lidam com
a minimização da função convexa J(h) = |Zh−d|2 , h ∈ RN
e d ∈ RM , em respeito a um vetor desconhecido h, em que
Z é uma matriz M × N . Este problema é conhecido como
equivalente a solucionar um sistema de equações na forma
Ah = b, em que A = ZT Z e b = ZT d.
A solução da equação (11) pode ser calculada iterativamente
através de sistemas de equações Ah = b. Para cada coluna t
do filtro linear WM soluciona-se o sistema de equações (12),
em que ω t é o vetor desconhecido,

(13)

ωi

(k)

= ωi

± αk

(16)

e pode ser mostrado que a seguinte equação recursiva é
verdadeira:
(k+1)

Qn

(0)

(k)

= Qn ± 2αk ani , n = 1, ..., NR

(17)

O vetor ωt é inicializado como um vetor nulo e, neste
caso, o vetor inicial Q(0) = −2b. Então, o algoritmo realiza
iterações consistindo na análise das inequações (15) para
determinar se a iteração é ”bem sucedida”, e se for, atualizar
(16) e (17).
Para evitar multiplicações explı́citas o algoritmo representa
H como 2P +Mb , em que Mb é um inteiro positivo e P é
qualquer inteiro, e escolhe α0 = H/2, e λ = 1/2. Esta
escolha permite que todas as multiplicações em (15) e em
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(17) sejam substituı́das por operações de deslocamento de bit.
Caso seja definido um número Mb de atualizações, então Mb
será o número de bits de representação dos elementos do vetor
solução ωt . Portanto, a solução do sistema é calculada através
de adições e deslocamentos de bits que requerem bem menos
operações do que os algoritmos convencionais. Desta forma,
o algoritmo DCD pode ser implementado sem multiplicações
e divisões explı́citas, reduzindo área de chip e consumo de
energia na implementação em hardware, visto que operações
de adição e deslocamento de bits são menos custosas. Além
disto, o DCD permite soluções mais precisas para ambientes
com baixa resolução uma vez que opera no nı́vel dos bits,
evitando-se arredondamentos.
Os métodos Linear, O-SIC e RO-SIC utilizam os coeficientes do filtro de Wiener para realizar a detecção dos
sı́mbolos. Como o objetivo deste trabalho é o cancelamento
de interferência em um ambiente quantizado com poucos bits
utilizamos o algoritmo DCD no cálculo desses coeficientes e
assim apresentamos os métodos Linear-DCD, O-SIC-DCD e
RO-SIC-DCD.
C. Cancelamento Sucessivo de Interferência
O método do cancelamento sucessivo de interferência (SIC)
[7] consiste na detecção não-linear baseada no cancelamento
ordenado da interferência. A princı́pio, os métodos nãolineares podem ter um desempenho melhor que os lineares ao
custo de uma maior complexidade de implementação em hardware. Em vez de detectar os fluxos de dados simultaneamente,
como o detector linear, o método de detecção SIC detecta as
componentes do sinal em sequência. Neste método o efeito de
propagação de cada fluxo de dados, já estimado, é subtraı́do
do sinal recebido. Por fim, o sinal recebido remanescente,
com a interferência reduzida, é utilizado na estimação dos
fluxos de dados seguintes, [4], [7], [8]. Tomando-se decisões
exatas em relação ao sı́mbolo transmitido, o sinal ficará livre
da interferência dos sı́mbolos anteriormente detectados.
Inicialmente o algoritmo convencional SIC calcula o filtro
MMSE, NR × 1, correspondente a cada fluxo de dados da
forma
σn2
−1
BM k ,
(18)
ωk = (B̄Mk B̄H
M k + 2 IM N R )
σz
em que B̄Mk denota a matriz obtida pegando-se as colunas
k, k + 1, ..., M KNT , da matriz dos canais BM [4]. Neste algoritmo, o procedimento opera com a anulação e cancelamento
sucessivo da interferência provocada pela estimação de ŝk [i].
Detecta-se o sı́mbolo transmitido por ŝk [i] = Q(ω H
k řk [i]),
em que Q(.) denota a quantização do sı́mbolo. Com esses
sı́mbolos detectados, forma-se um vetor de decisão ẑ[i] =
[ŝ1 [i], ŝ2 [i], ..., ŝM KNT [i]]T . O cancelamento sucessivo do vetor recebido, no estágio k, pode ser calculado por


řk [i] = rM [i]
PK−1
řk [i] = rM [i] − j=1 BMj ŝj [i],

k = 1,
k ≥ 2.

(19)

Ao fim de cada iteração a coluna de B̄Mk correspondente ao
canal da antena NT do usuário k recém detectado é anulada.
A recursão continua, retornando-se à equação (18), até que
todos os sı́mbolos tenham sido detectados.

1) Cancelamento ordenado de interferência: O método
SIC possui uma arquitetura sequencial onde a cada iteração
um sı́mbolo é detectado e a interferência provocada por
este sı́mbolo é subtraı́da do vetor de sı́mbolos recebidos.
Uma detecção errada pode prejudicar a detecção correta dos
sı́mbolos seguintes [7]. Os sı́mbolos posteriores, a serem
detectados, sofrerão erros gerados pela detecção errônea feita
anteriormente. Esse problema pode ser mitigado se a detecção
for ordenada. Essa ordem pode ser determinada detectando-se
primeiramente o sı́mbolo com maior SNR e, posteriormente,
o segundo sı́mbolo com maior SNR, e assim sucessivamente.
O princı́pio para este método é remover primeiro o sinal
que causa maior interferência. Deste modo, as estimativas
subsequentes têm uma chance maior de serem estimadas
corretamente. O sı́mbolo com maior potência é também o
menos provável de ser estimado de forma incorreta.
O sı́mbolo com maior potência pode ser encontrado
tomando-se a magnitude dos colunas de B̄Mk associadas ao
canal de cada antena transmissora. Ordenam-se, então, as
colunas da matriz dos canais BM do canal de maior potência
para o canal de menor potência sempre tomando os ı́ndices dos
respectivos canais. O primeiro sı́mbolo a ser detectado será
aquele cujo ı́ndice está associado ao canal de maior potência.
Com este modo de ordenamento, o método SIC é chamado de
O-SIC (Ordered Sucessive Interference Cancelling) [7].
2) Cancelamento dinâmico de interferência: O método
O-SIC pode alcançar uma maior eficiência por detectar os
sı́mbolos de forma ordenada pela SNR. Contudo, esse método
não considera as flutuações instantâneas da SINR (Signalto- Interference-plus-Noise Ratio) nas antenas receptoras. A
SINR de cada antena pode variar por vários fatores ambientais.
Como o O-SIC considera apenas o estado do canal a cada
vez que um bloco de sı́mbolos é detectado, e realiza o
cancelamento com base nesta informação, pode haver perda
de precisão na detecção.
Uma possibilidade de tornar o método SIC mais preciso é
realizar a detecção dinamicamente. Dessa forma, o algoritmo
realiza o ordenamento a cada instante de tempo baseandose em uma estimativa instantânea, que leva em consideração
a flutuação da SINR. Um método mais preciso é conhecido
como RO-SIC (Reability Ordering SIC) [7]. Este método
realiza o ordenamento baseando-se na estimativa instantânea
Log-Likehood Ratio ou LLR, que considera a flutuação da
SINR nas antenas receptoras. Para calcularmos esta estimativa,
primeiramente consideramos a LLR de um bit de um sı́mbolo
recebido dado um sı́mbolo estimado ŝi


f (ŝi |bi = +1)
Li = ln
f (ŝi |bi = −1)



.

(20)

A magnitude de Li pode ser considerada como uma medida
do quão correto está o sı́mbolo estimado pelo detector quando
a quantização de ŝi é realizada. Portanto, esta medida pode ser
considerada como uma medida de confiabilidade do bit estimado. O filtro MMSE para o detector linear é calculado pela
equação (11) e pode ser representada por WM = R−1
y BM .
O cálculo de Li é desenvolvido em [7] e pode ser realizado
por
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(21)

em que BMt corresponde a coluna t de BM correspondente
ao canal da antena transmissora do sı́mbolo ŝt , para uma
modulação que utilize apenas um único bit. Caso se utilize
uma modulação com múltiplos bits, pode-se calcular Li por
−1
−1
Li = (1 + BH
(|R(ŝt )| + |I(ŝt )|).
Mt Ry BMt )

10

BER

−1
−1
|ŝt |,
Li = (1 + BH
M t R y BM t )

Linear
Linear-DCD
O-SIC
O-SIC-DCD
RO-SIC
RO-SIC-DCD

0

10

-1

10

-2

(22)

A confiabilidade Li é incorporada ao método SIC. A cada
iteração, a confiabilidade é calculada para cada sı́mbolo ainda
não detectado. O sı́mbolo com maior confiabilidade será o
próximo sı́mbolo a ser detectado. O ordenamento passa, então,
a ser realizado dinamicamente a cada instante de tempo
enquanto o método SIC é processado.

0
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SNR

Fig. 2. Resultado para comparação entre os métodos Linear, Linear-DCD,
O-SIC, O-SIC-DCD, RO-SIC e RO-SIC-DCD

IV. R ESULTADOS
O resultado apresentado foi obtido com base no simulador
“Multiuser MIMO Detectors” [10]. O experimento simulou
uma situação real em um cluster com 4 células operando
na mesma frequência. Cada célula possui, em sua área de
cobertura, 3 usuários com 2 antenas transmissoras cada e uma
estação RRH com 8 antenas receptoras.
Em cada simulação são realizadas 10 transmissões onde
cada antena transmissora de cada usuário transmite um bloco
de dados com 100 sı́mbolos QPSK (Quadrature Phase ShiftKeying). Os sı́mbolos transmitidos pelos usuários sofrem os
efeitos do desvanecimento em pequena escala, representado
pelo canal de Rayleigh, por AWGN e pela interferência
intercelular.
A distribuição dos coeficientes ρm,l,k , que representam a
atenuação causada pela perda de percurso, se deu da seguinte
forma. Os usuários pertencentes a mesma célula em que o
sinal recebido será computado, possuem um coeficiente de
perda de percurso ρm=l,k que varia segundo uma distribuição
log-normal entre 0 dB e -3 dB. Os usuários em uma célula
adjacente à célula considerada experimentam uma atenuação
maior e possuem coeficientes de perda de percurso que variam
entre -3 dB a -10 dB. Por fim, os usuários que estão em células
não adjacentes à célula considerada possuem uma atenuação
do sinal extremamente alta, tendo um coeficiente ρm,l,k = 0
correspondendo à perda de 100% do sinal transmitido.
Como o objetivo deste trabalho é analisar o desempenho
dos métodos em sinais quantizados com poucos bits, o processamento é realizado em sinais quantizados com 6 bits.
Na Fig. 2 é possı́vel analisar a diferença de desempenho
das técnicas apresentadas. O método O-SIC apresentou um
desempenho melhor do que o método Linear por realizar a
detecção sequencial dos sı́mbolos. O método RO-SIC apresentou um desempenho ainda melhor do que o método OSIC por considerar as flutuações instantâneas da SINR nas
antenas receptoras utilizando a estimativa LLR. Percebe-se o
desempenho melhor nos métodos que utilizam o algoritmo
DCD para o cálculo dos coeficientes do filtro. Embora o
método RO-SIC-DCD apresente um resultado muito próximo
ao do método RO-SIC ele possui algumas vantagens. Como
método RO-SIC-DCD utiliza os coeficientes do filtro linear
calculados com o algoritmo DCD, ele possui as vantagens

de ser livre de multiplicações e divisões explı́citas no cálculo
destes coeficientes. Isto reduz área de chip, o consumo de
energia na implementação em hardware e é mais estável
numericamente por não utilizar operações de divisão.
V. C ONCLUS ÃO
Analisando os resultados obtidos o método que apresentou o
melhor desempenho foi o RO-SIC-DCD. Este método combinou os benefı́cios do cancelamento dinâmico de interferência
com os benefı́cios do algoritmo DCD. O RO-SIC-DCD apresentou uma taxa de erro de bit entre 10−2 e 10−3 em uma
SNR de 15 dB, que é uma taxa de erro que viabiliza aplicações
como conversação gravada e mensagens V2X (Vehicle-toeverything) em sistemas de comunicações móveis 5G.
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Estudo de viabilidade na utilização de RFID para
identificação de ovinos e caprinos
Mara Luzia de Araújo Nunes e Edmilson Carneiro Moreira
animal. A utilização da tecnologia RFID (Radio - Frequency
Identification - Identificação por Rádio Frequência) utiliza
ondas eletromagnéticas capazes de acessar informações
armazenadas em um microchip, poderia suprir essas
necessidades de forma robusta e eficaz, como visto em [5].

Resumo—Este trabalho é um estudo sobre a viabilidade
da utilização da tecnologia de identificação por rádio
frequência – RFID, para identificação de caprinos e
ovinos. O intuito é de melhorar a gestão, qualidade e
controle, com foco no mercado de ovinocaprinocultura.
Para esse estudo um estaleiro foi equipado com RFID, a
fim de investigar a possibilidade do uso da tecnologia com
esses animais em seu ambiente de confinamento. Os dados
levantados são visualizados através de resultados de forma
condensada. Os resultados indicam a possibilidade do uso
do RFID para identificação de caprinos e ovinos.

O intuito desse trabalho é procurar uma condição viável
para a aplicação da tecnologia RFID usando a interface aérea
ISO 18000-6C para identificação de rebanhos de caprinos e
ovinos em seu ambiente de confinamento, a fim de melhorar a
gestão de qualidade e controle. No primeiro momento, é
apresentada de forma sucinta a história do RFID numa
percepção geral da tecnologia. Em seguida, são expostos os
critérios para funcionalidade do sistema, em relação à condição
proposta pela aplicação exercida. Depois são mostradas as
características dos itens a serem identificados e sua influência
no experimento. Em sequência são apresentados os tipos de
equipamentos a serem usados e o papel de cada um em relação
ao experimento. Os testes guiam o projeto a fim de extrair
resultados e a parte de validação consolida o esquema proposto
pelo projeto. Finalmente será exposta a conclusão sobre o uso
da tecnologia de identificação por rádio frequência para a
identificação de animais caprinos e ovinos de acordo com
requisitos apresentados.

Palavras-Chave—RFID, ovino, caprino.
Abstract—This work concerns the study on the
feasibility of the use of radio frequency identification
(RFID) technology to trace goats and sheep. The aim is to
improve management, quality and control, focusing on the
sheep and goat farming market. For this study, a shipyard
was equipped with RFID to investigate the possibility of
using the technology with these animals in their
confinement environment. The collected data are
visualized through results in condensed form. The results
indicate the possibility of using RFID for identification of
goats and sheep.

II.

Como muitas tecnologias modernas, o RFID teve origem
através de aplicações militares durante a Segunda Guerra
Mundial, quando o físico escocês Sir Robert Alexander
Watson Watt, juntamente com o exército britânico
desenvolveram um sistema capaz de identificar aeronaves
amigas, o IFF (indentification friend-or-foe - Sistema de
identificação amigo ou inimigo) para a distinção de aeronaves
“amigas” e “inimigas”, como visto em [6]. O RFID é uma
tecnologia de identificação automática que utiliza ondas de
rádio para identificar, controlar e rastrear objetos, produtos e
seres vivos (humanos e outros animais). É chamada de autoidentificação por ser capaz de coletar dados automaticamente
de vários tipos de objetos sem intervenção humana. Um
sistema RFID pode ser dividido em duas camadas: a camada
física que consiste na relação de equipamentos essenciais para
o funcionamento e emprego do RFID que são: as tags,
também chamadas de etiquetas inteligentes e transponder, as
antenas e os leitores; e pela a camada de TI que consiste em
vários sistemas de computadores, redes, bancos de dados e
software de aplicação, segundo [7].
A tag é a parte de hardware que está diretamente ligado ao
objeto a ser rastreado. Existem três tipos de etiquetas: as
passivas, as semi-passivas e as ativas que serão apresentadas
mais adiante. As tags possuem um Circuito Integrado (CI) no

Keywords—RFID, sheep, goat.
I.

IDENTIFICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA

INTRODUÇÃO

Conforme [1], o município de Tauá que fica localizado na
região dos Inhamuns no interior do Ceará, é reconhecido
oficialmente como área de criação qualificada de caprinos e
ovinos, segundo a lei Estadual Nº 15.803 criada em 2015, que
deu a região esse status. A cidade é considerada como uma das
regiões mais conceituadas para essa modalidade, onde se
destaca entre os municípios do Ceará por ter a maior criação de
pequenos ruminantes com um total de rebanho de 143.460
ovinos e de 81.628 caprinos, dados levantados em 2014 pelo
Instituto Agropolos do Ceará, financiado pela ADECE –
Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, segundo [2].
A ovinocaprinocultura é responsável por impulsionar a
economia do município com a produção e exportação de leite,
carne e peles de caprinos e ovinos, de acordo com [3]. Tendo
em vista que o mercado de criação desses animais possui uma
forte tendência ao crescimento no decorrer dos anos, a busca de
controle, identificação, rastreamento e qualidade se tornaram
um desafio constante, conforme [2] e [4]. Para uma gestão
satisfatória, seria necessária uma tecnologia capaz de rastrear e
identificar o animal, a fim de facilitar o gerenciamento,
monitoramento e a inspeção da qualidade na hora do abate de
forma precisa no que diz respeito à coleta de informações do
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larga ou por espalhamento de espectro e pode ser ajustado
para ficar em modo de suspensão, reduzindo assim o consumo
de energia resultando no aumento de vida útil da bateria.
Possui maior poder de armazenamento de memória e consegue
atingir uma maior distância sem precisar de muitos leitores
com grande potência, devido a independência energética que
esta tag possui. Porém é mais cara, maior, mais complexa e
como a tag passiva e semi-passiva, necessita do campo
eletromagnético do leitor para a transmissão de dados, como
visto em [8] e [10].
Conforme [8] e [11], uma antena é um dispositivo
direcional, no qual é possível acentuar a energia de radiação
em algumas direções para otimizar e supri-la em outras. O
desempenho de uma antena é afetado por vários parâmetros
que podem ser manipulados durante o projeto para atingir
algumas características de desempenho como, frequência de
ressonância, impedância, ganho, padrão de radiação,
polarização, eficiência e largura de banda.
Segundo [5] [6] e [12], o leitor ou interrogador é um
equipamento de rádio capaz de ler e escrever dados para
qualquer etiqueta RFID. Possui a função básica de criar e
amplificar o sinal de Rádio Frequência (RF) para enviar este
através de uma antena; receber resposta da etiqueta, amplificar
e demodular esse sinal; organizar os dados recebidos e
armazená-los por alguns instantes até poder enviá-los para um
computador. O Leitor transmite uma onda de rádio através de
uma antena para um transponder e este, por sua vez, absorve a
onda de RF e responde com alguma informação que é
gerenciada por um programa de computador que controla o
envio e recebimentos de dados de uma etiqueta. A interação
do leitor acontece através da comunicação entre ele e um
computador (software de aplicação) através de uma interface
de comunicação (por exemplo: USB, ethernet; comunicação
sem fio como WiFi e bluetooth e o mais comum RS232). Em
relação a compatibilidade de comunicação, as etiquetas devem
usar o mesmo protocolo de interface aérea 18000-6C também
chamado de EPC Gen2. Geralmente os leitores de aplicação
RFID utilizam o tipo de antena de microfita, por conter
tecnologia moderna robusta com preço baixo, conforme [6] e
[11].
A zona de interrogação (ZI) é a região na qual um ou
vários transponders podem ser efetivamente lidos por um
leitor de RFID associado. Consiste num interrogador, antenas,
cabos, periféricos e o ambiente em que o equipamento está
instalado. Os transponders são sinalizados para fornecer uma
resposta através de uma antena, determinado por um leitor na
região do campo eletromagnético. É através dessa área que se
obtém os relatórios de campo, onde o leitor identifica uma tag
ao entrar na zona de interrogação e então se abstém de
qualquer relatório adicional até o intervalo de tempo. Pode
acontecer que um transponder estrangeiro que não está
atribuído na aplicação entre na ZI podendo causar uma
resposta errada. A complexidade de uma ZI é determinada
pelo seu ambiente, no qual a presença de múltiplos objetos
pode causar reflexões, absorção ou interferência com o sinal
original. Esses fatores podem causar leituras não intencionais,
bloquear as leituras pretendidas e reduzir a capacidade de
transferência de processamento, de acordo com [7] e [8].

mínimo, que fornece memória para armazenamento do
número de identificação exclusiva para reconhecimento do
objeto rastreado e uma antena que captura o sinal emitido pelo
leitor para envio ou recebimento de informações do objeto. O
CI possui dois modos de alimentação, um deles através de
uma bateria na etiqueta – são as chamadas tags ativas - e o
outro através de energia de ondas de rádio emitida pelo leitor são as chamadas tags passivas. O transponder possui um
grande poder de adaptação em várias superfícies por
apresentar pequenas dimensões. Também fornece boa
performance, tende a ser confiável e possui custo de instalação
baixo dependendo da aplicação. Geralmente, etiquetas
inteligentes usam antenas dipolo, onde o comprimento de onda
da antena é determinado pela combinação de dois condutores.
A maioria das tags passivas UHF possuem uma única antena
dipolo, onde os polos Norte e Sul são nulos, como visto em [7]
e [8].
Etiqueta passiva: de acordo com [7] [8] e [9], não possui
uma fonte de energia própria, logo não possui bateria e nem
transmissor. Portanto, para se comunicar utiliza a energia do
campo eletromagnético do sinal enviado pelo leitor. As
etiquetas são ativadas somente quando recebem o sinal de
onda de rádio do leitor, que necessita estar dentro da zona de
interrogação (ZI) para obter energia suficiente para gerar
resposta. Sendo assim, o leitor é responsável por iniciar a
comunicação pelo fato da tag depender do sinal de onda de
rádio emitido por ele, para ativação da etiqueta (chamada de
despertar). Seu alcance é menor em relação às tags que
possuem bateria, no entanto, possui tamanho reduzido se
comparado com tags ativas. Esse tipo de tag não é indicado
para aplicações que necessitem de corrente de alimentação
contínua como sensores de temperatura e de pressão, pelo fato
de exigirem uma bateria acoplada para funcionamento
constante.
Etiqueta semi-passiva: também conhecida como
semiativa, possui bateria interna para alimentação do CI capaz
de aumentar o alcance de leitura/escrita, porém assim como a
tag passiva não possui um transmissor. Esse tipo de etiqueta
também necessita da presença do leitor para transmissão de
informações, pois é incapaz de iniciar a comunicação. Essa
etiqueta pode fornecer maior alcance de leitura e permite o
acoplamento de sensor ambiental, que pode auxiliar na
gravação de experiências ambientais. Estes sensores
necessitam de energia contínua confiável para operar, o que
requer um nível de energia maior do que o do CI da etiqueta,
pois a energia recebida do leitor é limitada não sendo
suficiente para alimentar um sensor. Por isso, se uma bateria
for adicionada à etiqueta os sensores e o CI da etiqueta podem
usar essa energia disponível de forma interrupta. Algumas
desvantagens é que a bateria pode ser sensível a ambientes
hostis (por exemplo, em temperatura muito baixa por período
prolongado), conforme [5] [6] e [8].
Etiqueta ativa: são mais sofisticadas, contendo fonte de
alimentação on-board (bateria acoplada no CI) e um
transmissor ativo. O transmissor permite que a tag recolha
dados de sensores locais e processe estes antes mesmo de uma
transmissão, isso significa que o CI pode ser ativado mesmo
na ausência do sinal do leitor. Portanto, não necessita da
chamada de despertar. A tag ativa pode conter sensores
acoplados ou externos conectados a ele. Geralmente esse tipo
de etiqueta é escolhida para uso em sistemas de localização
em tempo real. Seus dados são transmitidos através de banda

III.

ESPECIFICAÇÕES INICIAIS

Apesar de existirem outros padrões da norma ISO como,
por exemplo, a ISO 18000-4 que gerencia parâmetros para
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via cabo RS-232 ou em local de rede remota. O Alien ALR9900 utiliza ainda uma topologia de antena monoestática que
faz a emissão e a recepção de dados proveniente da antena para
etiquetas, segundo [5]. As quatro antenas usadas foram
fabricadas no IFCE – campus Tauá como parte do programa
PIBITI, de acordo com [16].

comunicações com frequência de 2,45GHz e a ISO 18000-5,
com parâmetros para sistemas com frequência de 5,8GHz,
entre outras, foi escolhido a norma ISO 18000-6C, pois através
dela é possível gerenciar dispositivos com tecnologia RFID
UHF (Frequência Ultraelevada), onde os sinais de
radiofrequência modulados operam na faixa de frequência de
860 MHz a 960 MHz que é usada nesta aplicação, segundo [6].
O local escolhido foi a fazenda Riacho Verde por atender
condições para os testes que seriam realizados, como possuir
caprinos ou ovinos, e estrutura para instalação da aparelhagem,
como antenas, leitor e computador.
IV.

As etiquetas usadas foram a Alien 9440 e a iTag. Ambas
tags eram do tipo passiva, adesivas e usavam antenas dipolo.
As duas possuíam o mesmo padrão EPC Classe 1, Geração 2,
onde trabalhavam com a frequência UHF, como visto em [16].
VI.

ANÁLISE DOS ITENS

TESTES DE VALIDAÇÃO

Para fins de teste houve a participação de duas raças de
caprinos: a Anglo-Nubiana e a Boer. Vale lembrar que não
houve critério de raça para a realização dos testes. A raça
Anglo-Nubiana na fase adulta a altura média das fêmeas chega
a ser 70-90 cm, com peso de 50-65 kg (podendo passar de 90
kg); já os machos variam entre 90-100 cm, com o peso de 7595 Kg (podendo passar de 120 kg). A raça Boer, é considerado
como animal de grande porte, na fase adulta a fêmeas possuem
peso médio de 90-100 kg e os machos de 110-135 kg. A
estatura na fase adulta pode chegar a 65-80cm em relação às
fêmeas e de 70-90cm em relação aos machos, conforme [13]
[14] e [15].

Os testes realizados tiveram o intuito de definir a proposta
do projeto de analisar a viabilidade da identificação de animais
caprinos e ovinos em seu ambiente de confinamento utilizando
tecnologia RFID com padrão ISO 18000-6C. Antes dos testes,
houve a gravação das etiquetas que seriam utilizadas na
aplicação. Através do interrogador e o software de teste, foi
realizado a gravação dessas etiquetas, no qual foi executado o
processo de escrita em dez etiquetas iTag e dez da Alien para
identificação única de cada animal. Ainda foram testados os
equipamentos como o leitor, sistema, antenas, cabos e etiquetas
que seriam usadas. Em seguida, foi posicionado os materiais
que seriam usados no teste.

É importante salientar que a água corporal desses animais
representa da metade a dois terços, onde cerca de 70% da água
corporal é localizada no interior das células e os 30% restantes
estão distribuídos entre o sangue, a linfa e o sistema digestivo.
É desejável que o animal possua aproximadamente 60% de
água no corpo como um todo e 75% dos tecidos sem os ossos.
Lembrando que o conteúdo de água corporal varia de acordo
com a idade, a quantidade de gordura corporal e a quantidade
de água ingerida pelo animal, segundo [13]. O RFID quando
usado na faixa de frequência UHF, apesar de possuir poder de
leitura em distâncias maiores e exatidão na velocidade de
leitura, sua eficiência diminui em aplicações próximas a água e
metal. Geralmente a LF (Baixa Frequência) é usado em
aplicações de identificação em animais por conter resistência a
interferências causada pela água e também por metais, pois o
LF é capaz de penetrar melhor na água do que sinais de UHF e
micro-ondas, segundo [10] e [7]. Entretanto, sistemas RFID
baseados em ondas LF somente conseguem ler etiquetas a uma
distância de até 1m. Já sistemas RFID baseados em UHF
conseguem ler múltiplas etiquetas a uma distância de até 10
metros. Por conta disso, esse estudo busca avaliar como esse
tipo de frequência se comporta diante das dificuldades que
podem impedir ou dificultar seu funcionamento no ambiente
proposto do trabalho.

O sistema em geral, forma uma ZI onde acontece o
processo de escrita ou leitura da etiqueta. Como ilustrado na
Figura 1., os equipamentos foram instalados próximos a
entrada e saída do estaleiro, pelo fato de que o maior tráfego de
animais acontece naquele local, favorecendo a captura de
dados pelo leitor enquanto os caprinos passassem pelo portal.
Através da realização de três testes foi possível a extração de
informações necessárias para a validade do estudo em questão.

V.

Figura. 1: Equipamentos instalados próximos ao portal e tráfego de entrada
de saída dos animais.

Inicialmente, foram posicionadas as antenas, onde duas
foram colocadas atrás de uma cancela de madeira que continha
algumas aberturas e detalhes de metal, enquanto as outras duas
foram colocadas em um pedestal de madeira, onde o espaço
entre a cancela e o pedestal era de aproximadamente 95cm. As
antenas que estavam presas no pedestal continuaram em todos
os testes na mesma posição, sem nenhuma alteração. Duas
antenas foram posicionadas do lado esquerdo, enquanto as
outras duas foram colocadas do lado direito, ambos os lados a
1m de altura do chão, onde esse posicionamento foi escolhido
devido ao melhor aproveitamento do sinal referente ao
ambiente de teste e ao objeto a ser identificado. Deve-se
ressaltar que em cada lado as duas antenas foram alinhadas
verticalmente, onde a distância entre as duas chegavam a 6 cm.
As duas antenas colocadas na cancela tiveram dois tipos de

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Para este estudo, foi usado um único interrogador, quatro
antenas e vinte tags. Os equipamentos usados foram
disponibilizados pelo professor e orientador com a finalidade
de realização dos testes. É importante ressaltar que os
equipamentos como etiqueta e leitor estão disponíveis no
mercado. A seguir será descrito de forma sutil cada
equipamento que foi usado para fins de teste.
O leitor usado foi o modelo Alien ALR-9900, considerado
mais moderno que suporta vários tipos de plataformas RFID.
Foi projetado para ler e programar qualquer tipo de tag EPC
Classe 1 Geração 2 e emitir relatórios de eventos para um
sistema de computacional que é conectado localmente ao leitor
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continuaram a frente da cancela na mesma altura que os outros
arranjos.

posicionamento, na primeira instância foi colocada atrás da
cancela e na segunda à frente da cancela. Esse método foi
proposto a fim de analisar os obstáculos impostos pelos objetos
usados para fixar as antenas, como a madeira, que
ocasionalmente pode conter água, pois esse material é
higroscópico, podendo assim causar atenuação do sinal.
Também sem esquecer os detalhes existentes da cancela como
pregos e pedaços de metal, no qual estes fatalmente próximos a
uma antena podem causar interferência. E por último, como o
ângulo de propagação poderia ser afetado em relação às
posições da antena. O posicionamento das antenas pode ser
visto na Figura 2.

Os objetivos do primeiro, segundo e terceiro testes foram
de analisar a capacidade de precisão da leitura dos itens
identificados referente ao número de etiquetas detectadas na
zona de interrogação. Os resultados desses testes mostraram
que o posicionamento da antena influencia na captação dos
itens numa ZI. Os Quadros I, II, III, mostram a quantidade de
leituras das tags em cada teste.
QUADRO I. 1º TESTE: ANTENAS ATRÁS DA CANCELA.
Tipo de Tag

iTAg

Figura. 2: Antenas posicionadas para testes.

Após posicionar e instalar os equipamentos em seus
devidos lugares, a próxima etapa foi a seleção de caprinos que
diversificava entre filhotes e adultos. Em seguida houve a
etiquetagem dos animais, onde cada um recebeu uma tag para
identificação que foi colada sobre o brinco do animal. Para
realização do teste foi estabelecido que seria necessário, apenas
dez animais que já continham brincos de plásticos fixados em
suas orelhas. Um animal etiquetado pode ser visto na Figura 3.

Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Quantidade de
Caprinos
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Total de
itens lidos
10
10
9
10
9
10
9
10
10
10
7

QUADRO II. 2º TESTE: ANTENAS À FRENTE DA CANCELA.
Tipo de Tag

iTAg

Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quantidade de
Caprinos
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Total de
itens lidos
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

QUADRO III. 3º TESTE: ANTENAS À FRENTE DA CANCELA.
Tipo de Tag
Figura.3: Etiqueta afixada no brinco padrão do animal.

O experimento deu seguimento e o leitor foi ligado e
conectado a um notebook que executava o software de teste.
Este por sua vez foi executado um conjunto de vezes em cada
teste e o número de leitura ocorrida em relação a etiqueta de
cada animal, foi registrado. Para captura de leitura das tags, os
animais entravam e saíam, passando pela zona de interrogação
que se localizava no portal que continha as antenas.

Alien

O primeiro teste foi realizado com as antenas atrás da
cancela com o uso da etiqueta iTag. No segundo teste, as
antenas foram fixadas a frente da cancela, com as mesmas
características de altura em relação a posição do primeiro teste.
Nesse caso, os animais ainda estavam com as etiquetas iTag.
No terceiro teste, foi usada a etiqueta Alien. As antenas

Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quantidade de
Caprinos
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Total de
itens lidos
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

VII. RESULTADOS DOS TESTES
Os resultados apresentados no Quadro IV mostram que o
desempenho das antenas atrás da cancela é menor em
comparação com as antenas à frente da cancela. O ângulo das
antenas que estavam posicionadas atrás da cancela, dificultou a
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leitura das etiquetas. De acordo com [8], as tags passivas
captam o sinal de onda de rádio transmitido pelo leitor para
funcionar. Como a maioria das tags passivas UHF possuem os
polos Norte e Sul nulos, a intensidade do sinal pode ter
diminuído nas bordas exteriores da ZI em um grau tão baixo,
que algumas etiquetas não puderam ser alimentadas o
suficiente para realização da leitura. Ainda sem esquecer da
quantidade de água corporal que cada animal possui, onde este
pode vir a interferir no sinal.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Radio Data System em Rádio Definido por Software
Jéssika C. da Silva, Millena M. de M. Campos, Vicente A. de Sousa Jr. .

Resumo— A adesão do Radio Data System (RDS) por parte das
emissoras de rádio e dispositivos comerciais cresceu durantes
os últimos anos, em grande parte devido à possibilidade de
novas funcionalidades do RDS para os usuários de FM. Neste
trabalho, a especificação do RDS da ANATEL é apresentada
e discutida, servindo como base para a criação de um
sistema de transmissão/recepção FM com RDS implementado
em rádio definido por software. Como metodologia de teste,
a transmissão/recepção real de um sinal FM é implementado
no software GNU Radio, com o uso do hardware USRP
como interface aérea. Pode-se comprovar que mesmo o RDS
oferecendo mais vantagens para os usuários, não requer grande
complexidade do sistema.
Palavras-Chave— RDS; GNU Radio; USRP.
Abstract— The Radio Data System (RDS) adherence by radio
and commercial devices has grown over the last few years, largely
because of the possibility of new RDS features for FM users.
In this work, the ANATEL RDS specification is presented and
discussed, serving as the basis for the creation of an FM radio
transmission / reception system implemented in software-defined
radio. The methodology used for the tests include the actual
transmission / reception of an FM signal implemented in the GNU
Radio software, using the USRP hardware as the air interface.
It can be proven that even though RDS offers more advantages
for the users, it does not require great system complexity

I. I NTRODUÇ ÃO
O RDS (Radio Data System) é um sistema de transmissão
digital, pelo qual mensagens curtas de texto são transmitidas
em paralelo à informação de áudio. O RDS foi desenvolvido
pela EBU (European Broadcasting Union) com o intuito de
trazer mais funcionalidades ao serviço de rádio FM, como por
exemplo, a visualização do nome da emissora e da música na
tela do receptor. São 20 funções padronizadas pela EBU, que
além de trazer mais conforto para o ouvinte, podem tornar o
receptor mais eficiente, por exemplo através do uso da opção
de sintonização dinâmica de emissoras. No Brasil, o sistema
é normatizado pela ANATEL [1] e está presente a mais de 20
anos, com número crescente de adeptos.
Implementar o RDS com a tecnologia de Software-defined
radio (SDR) torna o sistema de rádio FM ainda mais flexı́vel.
O Wireless Innovation Forum [2], define SDR como: “O rádio
no qual algumas ou todas as funções da camada fı́sica são
definidas por software”. Isto significa tornar os dispositivos de
comunicação mais versáteis e aumentar a interoperabilidade
entre diferentes sistemas. Qualquer melhoria implementada
não está atrelada a troca do dispositivo, mas apenas uma
atualização do software, um dos motivos pelos quais a maioria
dos sistemas de comunicação tendem a se tornar definidos por
software, incluindo o RDS. Implementar o RDS em SDR abre
espaço para um conjunto de possibilidades, como a sintonia
Os autores são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal,
RN. Emails: {jessika,millena,vicente}.gppcom@gmail.com

automática no tipo de programação desejada pelo ouvinte ou
no sinal com melhor potência, sem a necessidade do novos de
circuitos analógicos.
O hardware de um dispositivo SDR consiste basicamente em
uma plataforma genérica para processamento, como FPGA ou
DSP, conectado a um front-end de radio frequência, através
de conversores ADC/DAC. Uma plataforma SDR bastante
utilizada em pesquisas acadêmicas é a USRP (Universal
Software Radio Peripheral) da Ettus Research, pois permite
transmissão e recepção, e tem flexibilidade de operar em
uma larga faixa do espectro. Além dos componentes básicos
do SDR, a USRP possui interface de comunicação com um
computador, que é encarregado, além de configurar o SDR, de
realizar tarefas de processamento de sinais em software. Uma
alternativa de menor custo é o dongle receptor de TV digital
USB RTL-SDR. Ele opera entre 25 e 1,75 GHz, o que inclui
aplicações como rádio FM, sinais ISM e sistemas celulares.
Embora seja mais simples, é compacto e acessı́vel, tornando-se
viável principalmente para estudantes complementarem seu
aprendizado fora de sala de aula.
Um software muito utilizado para desenvolvimento em
SDR é o GNU Radio. Ele tem código aberto e oferece um
conjunto de blocos funcionais (moduladores, codificadores,
entre outros), existindo a possibilidade de desenvolver novos
blocos ou alterar os existentes de acordo com a necessidade
do usuário.
Apesar de ser uma tendência nas rádios FM, o termo RDS
não é muito popular, nem sua tecnologia é difundida. Outros
trabalhos, com o mesmo objetivo de mostrar o funcionamento
do RDS, serviram de base para a implementação e os testes
realizados neste artigo. Os autores de [3] apresentam as
especificações e o funcionamento do RDS para seu paı́s, e
disponibilizam uma apresentação matemática sobre o processo
de transmissão/recepção. Eles utilizam o Matlabr como
ferramenta de prototipagem, fazendo a adição de ruı́do branco
e análise da relação sinal-ruı́do.
Outro estudo mais próximo ao apresentado neste artigo é
o [4], pois utiliza equipamentos para a transmissão FM com
RDS e a recepção é finalizada por interface de computador.
Os autores não apresentam a modelagem do sistema RDS,
mas fazem a distinção do sistema RDS (europeu) e RBDS
(americano). Contudo, o protótipo construı́do não é tão viável
para pesquisa, pois os equipamentos não são flexı́veis a
mudanças.
Este artigo utiliza uma plataforma de SDR juntamente
com o GNU Radio, e cria uma cadeia de transmissão e
recepção do sinal FM com RDS, além de detalhar receptor e
transmissor feitos no software, relacionando os procedimentos
do RDS com os blocos utilizados. Uma atenção especial é
dedicada a descrição do processo de codificação RDS, algo
não encontrado de maneira acessı́vel na literatura.
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II. Radio Data System (RDS)
Para elaboração das normas definidas na Resolução
n° 349/2003 [1], a ANATEL utilizou como base a
especificação do RDS para radiodifusão sonora em VHF/FM,
na faixa de frequências de 87,5-108 MHz, do comitê europeu
de normalização eletrotécnica (CENELEC) [5]. Esta seção
descreve alguns aspectos da especificação do RDS no Brasil,
incluindo os tipos de informações transmitidas, sua disposição
no espectro de rádio e como se dá a formação dos grupos de
transmissão que carregam as informações de texto.
A. Modulação e Disposição do Sinal no Espectro
Na transmissão FM estéreo comercial, um sinal de áudio
com faixa de 30 Hz à 15 kHz é a entrada de um sistema
de multiplexação, no qual a soma dos canais direito (R) e
esquerdo (L) é transmitida sem alterações. Já a subtração
dos canais (L-R) é modulada usando DSB-SC (Double Side
Band-Supressed Carrier) em uma portadora de 38 kHz
(segunda harmônica de 19 kHz). Um sinal piloto com
frequência de 19 kHz é transmitido para indicar a presença
de transmissão estereofônica e que no receptor seja feita a
demodulação coerente. Para que não haja interferência do
sinal de áudio com o RDS, este é também modulado usando
DSB-SC em uma portadora de 57 kHz (terceira harmônica),
conforme ilustrado na Fig. 1.

Fig. 1.

Espectro do sinal FM estéreo comercial com RDS.

Antes da modulação em banda-passante, a mensagem RDS
em banda-base é formatada a uma taxa de 1187,5 bps,
codificada diferencialmente e em seguida é feita a codificação
Manchester. Com a codificação diferencial elimina-se a
necessidade de detecção coerente no receptor, já que a
informação fica contida na mudança de bits. Já a codificação
Manchester garante auto-sincronização receptor/transmissor.
B. Codificação de Faixa-Base
Como definido em [1], uma codificação de faixa-base é
realizada pelo RDS encoder, especificando que as mensagens
do RDS são organizadas em grupos, como mostrado na Fig. 2.

Fig. 2. Codificação de Faixa-Base do RDS para cada grupo (adaptado de [1]).

Existem 16 grupos classificados em tipos A e B. Cada
tipo de grupo é responsável por uma aplicação especı́fica e
carrega mensagens necessárias à sincronização: PI, TP, PTY e

identificadores de grupo. Como mensagens de sincronização,
elas estão presentes em todos os grupos e ocupam posições
fixas no primeiro bloco, de forma que o receptor não precisa
de informações adicionais para decodificá-las.
Cada grupo tem 4 blocos de 26 bits (104 bits no total),
dos quais o bit mais significativo de cada bloco é transmitido
primeiro. Apenas 16 bits são de informação, os restantes
constituem a palavra de verificação e a palavra agregada,
responsáveis pelo sincronismo de blocos e correção de erros.
C. Tipos de Informação
A primeira função a ser transmitida é o programme
identification (PI). Trata-se de um código que serve para
identificar um conjunto de emissoras inter-relacionadas numa
determinada área geográfica. Ele não é usado para exposição
ao ouvinte, mas para leitura no receptor. Os primeiros 16
bits (16 MSBs) de todos os grupos indicam 4 caracteres
hexadecimais que constituem o código PI. O primeiro
caractere identifica o paı́s (B, C, D e 3 indicam o Brasil),
segundo a ANATEL [1]. O segundo caractere indica a área
coberta pelo sinal das emissoras inter-relacionadas (local,
regional, nacional, internacional, supra regional). Os outros
dois caracteres constituem um código especı́fico atribuı́do
pela ANATEL, destinado para cada conjunto de emissoras.
Duas emissoras diferentes só terão o mesmo código PI se
transmitirem programas idênticos e estiverem na mesma área
geográfica.
Um uso interessante para o PI é que caso exista uma má
recepção do sinal. O receptor pode procurar outras frequências
transmitindo o mesmo código PI e fazer a comutação de
acordo com a potência do sinal recebido em cada uma. Este é
um exemplo de aplicação mais facilmente implementada em
SDR, melhorando a recepção sem a necessidade de adicionar
componentes analógicos.
O PTY (Program Type) identifica o tipo de programação
que está sendo transmitida por meio de 5 bits que ocupam
da 7◦ até a 11◦ posição do segundo bloco. Sua relação com
a programação está especificada na Tabela A3 da resolução
da ANATEL [1]. O PTY pode ser alterado de acordo
com o programa transmitido e também pode ser utilizado
para sintonia automática no receptor. Pode ser facilmente
implementado em GNU Radio um bloco em que o ouvinte
seleciona o tipo de programa que deseja escutar, e o receptor
automaticamente varre o espectro FM a procura de uma
frequência que esteja transmitindo o correspondente PTY.
O TP (Traffic Announcement) é o indicador de informações
de trânsito. Ele ocupa o 6◦ bit do bloco 2 e serve para
indicar se a emissora transporta informações de trânsito.
Uma função diretamente relacionada é a TA (Traffic Program
Indication - ocupa a 12◦ posição no grupo 0), que indica se a
emissora está transportando informações de trânsito no exato
momento. Se TP for 1 e TA for 0, é porque a emissora não
está transmitindo informação de trânsito, mas eventualmente
poderá transmitir. Se TP for 0 e TA for 1, a emissora
não transmite informações de trânsito, mas outra emissora
inter-relacionada está transmitindo. Nesse modo, o receptor
pode sintonizar na outra emissora por meio de uma lista de
frequências alternativas.
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Os 5 MSBs do segundo bloco se destinam a especificação
de qual grupo está sendo enviado e servirá para que o
decodificador possa identificar o grupo e ler seus dados
corretamente. Os 4 MSBs indicam o tipo, conforme tabela
presente na página 10 de [1]. O quinto bit é 0, se o grupo for
do tipo A, ou 1, se for do tipo B.
Devido à importância dos identificadores e dessas 3 funções,
esses dados são transmitidos em todos os grupos. Existem
outras funções que são transmitidas a uma taxa menor,
mas cuja transmissão é obrigatória por serem necessárias à
sintonização. O grupo 0, tipo A ou B, mostrados na Fig. 3,
reúne todas essas informações, e por isso, sua transmissão
também é obrigatória, enquanto a transmissão dos demais
grupos é opcional.

o nome da rádio. Para transmitir além do nome da emissora,
pode-se utilizar a função de radio text, especı́fica do grupo 2.
III. RDS NO GNU R ADIO
Este trabalho utilizou um repositório de código aberto [6]
que disponibiliza os blocos funcionais de codificação e
decodificação do RDS no GNU Radio. Foi utilizada a versão
do GNU Radio 3.7 no Ubuntu 14.04. Com o uso dos
blocos funcionais e alguns exemplos disponı́veis no próprio
repositório, foi possı́vel criar os experimentos deste trabalho
no GNU Radio Companion, os quais são descritos nesta seção.
A. O Transmissor RDS
O primeiro bloco do transmissor é o RDS encoder,
responsável pela codificação de faixa-base. Sua configuração
é similar ao mostrado na Fig. 4, sendo possı́vel configurar os
dados da emissora. A sua saı́da é a sequência de bits codificada
em grupos de acordo com as especificações do RDS (taxa de
amostragem de 1187,5 amostras/s).

Fig. 3.

Formato do Grupo 0 dos tipos A e B.

A 13◦ posição do bloco 2 do grupo 0 (1 bit) indica se
o áudio transmitido é de música ou locução. Se o áudio for
de locução, não há necessidade de um filtro com as mesmas
qualidades de um filtro utilizado para música. Em SDR os
parâmetros do filtro podem ser mudados em função deste bit.
Por fim, os três últimos bits do bloco 2 no grupo 0 indicam
o modo de operação de áudio da emissora. Os dois últimos
bits (D1D0) indicam a opção de modo (mono ou estéreo,
comprimido ou não comprimido, PTY dinâmico ou estático, e
outra opção não usada no Brasil). Já o bit anterior (D2) é usado
para indicar o estado de operação dessa opção de modo. Por
exemplo, para D1D0 = 00, D2 = 1 se o áudio é estéreo, D2 = 0
se é mono. Todas as opções de modo devem ser enviadas, o
que torna necessário a transmissão de pelo menos 4 grupos.
Com o desenvolvimento em SDR, o receptor pode ter a
demodulação mono e a estéreo, sem a necessidade de dois
circuitos analógicos especı́ficos para cada uma.
No terceiro bloco são transmitidos dois bytes para indicar
duas frequências alternativas. A primeira opção 00000000 não
é usada, a segunda 00000001 significa 87,6 MHz, e para
obter as seguintes soma-se 0,1 MHz. A frequência máxima
é 107,9 MHz obtida para o byte 11001100. A posição 224
indica que não existe frequência alternativa. As outras opções
não tem significado atribuı́do relativo à frequência alternativa.
A lista de frequências alternativas é montada pela emissora,
e consiste no conjunto de frequências, nas quais emissoras
relacionadas estão transmitindo o mesmo programa.
No quarto bloco é transmitido o nome da emissora (PS)
através de 16 bits que indicam 2 caracteres alfanuméricos.
É recomendado que o nome da emissora seja formado por
oito caracteres alfanuméricos, que é o número de caracteres
geralmente disponı́veis no visor do receptor, o que torna
necessária a transmissão de pelo menos 4 grupos para formar

Fig. 4.

RDS Encoder implementado no GNU Radio.

Outra parte importante do transmissor é mostrada na Fig. 5,
com destaque para a codificação em banda-base composta
pela codificação diferencial (Differential encoder) e pela
codificação Manchester.

Fig. 5.

Modulação DSB-SC, codificações diferencial e Manchester.

A codificação diferencial equivale a uma operação xor entre
a entrada atual e a saı́da anterior, confinando a informação
na mudança dos bits. Na codificação Manchester, cada bit
é representado por uma mudança entre dois bits. Assim,
se a informação de entrada for 0 com tempo de bit τ ,
então a saı́da será representada por dois bits 10, com tempo
de bit igual a τ /2. Após a codificação Manchester, cada
bit terá metade do tempo de bit original, com o dobro
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da taxa de amostragem. Este aumento traz o benefı́cio da
auto-sincronização no receptor e da eliminação da componente
DC.
Concluı́da a codificação, o sinal, com taxa de amostragem
de 2375 amostras/s, é filtrado para limitar a banda do RDS em
5 kHz. Em seguida é modulado por uma portadora senoidal de
57 kHz (multiplexação com o sinal de áudio FM). É necessário
casar a taxa da saı́da do codificador com a taxa da portadora,
função realizada pelo bloco Repeat. Após a filtragem e a
modulação, o sinal RDS é multiplexado com os outros sinais
da transmissão FM: piloto, canal direito e esquerdo, como
mostrado na Fig. 6.

para preservar somente o sinal da emissora desejada (bloco
Frequency Xlating FIR Filter). Por fim, é feita a demodulação
FM pelo bloco WBFM Receive, retornando o sinal em
banda-base.

Fig. 8.

Recepção do sinal FM com RDS implementado no GNU Radio.

A decodificação do sinal RDS é mostrada na Fig. 9.
Inicialmente, um filtro (Frequency Xlating FIR Filter) extrai
o sinal da terceira harmônica (57 kHz). Posteriormente, sinal
é formatado por filtro cosseno elevado (Root Raised Cossine
Filter) e a taxa de amostragem é ajustada para 2375 Hz. O
bloco MPSK Receiver demodula o sinal, incluindo estratégias
de sincronização fase, frequência e sı́mbolo. Como parte final
da demodulação, os blocos Complex To Real, Binary Slicer,
Keep 1 in N e Differential Decoder fazem a decodificação
Manchester e a decodificação diferencial. O bloco RDS
Decoder realiza a decodificação RDS e os blocos restantes
apresentam as informações de texto obtidas pelo receptor.
Fig. 6.

Geração de áudio estéreo implementada no GNU Radio.

O bloco Wav File Source, responsável pela abertura de um
arquivo de áudio, possui duas saı́das (canais R e L), as quais
são somadas para compor o sinal 1 centrado em 0 Hz, e
subtraı́das para compor o sinal 2 que será centrado em 38 kHz.
O bloco Rational Resampler adéqua a taxa de amostragem
do arquivo de áudio para 380 kHz (mesma taxa do restante
do sistema). Posteriormente, a largura de banda do sinal é
limitada pelo bloco Low Pass Filter, um filtro passa baixa,
que com os parâmetros definidos, faz a filtragem com uma
frequência de corte de 15 kHz e banda de transição igual
a 2 kHz. Esta banda de transição é relativamente alta, mas
valores pequenos resultam em maior processamento. O passo
seguinte é o deslocamento do sinal (L-R) para 38 kHz para
compor o sinal 2 e finalmente todos os sinais são somados,
modulados na frequência e transmitidos via USRP por meio
do bloco UHD: USRP sink, conforme Fig. 7.

Fig. 7.

Fig. 9.

O sinal piloto é extraı́do pelo Decimating FIR Filter,
centrado em 19 kHz, e o conjunto de blocos mostrados na
Fig. 10. Essa operação resulta em uma versão limpa do sinal
piloto com o dobro da frequência devido ao bloco Multiply,
resultando em uma portadora em 38 kHz.

Fig. 10.

Modulação FM e transmissão com USRP via GNU Radio.

B. O Receptor RDS
O primeiro passo da recepção é a coleta e tratamento do
sinal FM, como mostrado na Fig. 8. Ele é recebido pela
USRP (bloco UHD: USRP Source), e em seguida filtrado

Demodulação do sinal RDS implementada em GNU Radio.

Tratamento do sinal piloto no receptor.

A extração do sinal estéreo é mostrada na Fig. 11. Um
filtro passa-baixa extrai o sinal (L+R) e um filtro passa-faixa
de 23 kHz até 38 kHz recupera o sinal (L-R), o qual é
demodulado com a portadora de 38 kHz resultante do sinal
piloto e filtrado, para um melhor resultado na extração deste
sinal.
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Fig. 15. Além de poder selecionar a frequência de recepção
sem precisar alterar o código, esta interface mostra o espectro
FM e como alternativa o espectro RDS, mostra as informações
de frequência, nome da emissora, radio text, PI, PTY, tipo de
programação, etc.
Fig. 11.

Extração dos sinais (L+R) e (L-R) implementado no GNU Radio.

As componentes L e R são separadas e levadas ao bloco
Audio Sink para reprodução audı́vel, de acordo com a Fig. 12.
Foram utilizados os blocos FM Deemphasis e Multiply
Constante para melhorar a qualidade do sinal e por último o
bloco Rational Resampler para adequar a taxa de amostragem
para a placa de som do computador.
Fig. 14.

Fig. 12.

Setup do Receptor FM-RDS com a USRP.

Obtenção do áudio estéreo FM e reprodução no computador.

C. Loopback
O Loopback consiste na montagem do receptor e do
transmissor RDS em apenas um arquivo, com objetivo de
analisar o funcionamento da implementação em GNU Radio
sem o uso da USRP. Existe apenas a conexão direta entre o
blocos do receptor e transmissor descritos anteriormente, sem
o uso dos blocos UHD.
Ao rodar o código são mostrados o gráfico do espectro RDS
e as informações do RDS (Fig. 13). É possı́vel verificar a
decodificação das informações configuradas na Fig. 4.

Fig. 15. Interface do receptor FM-RDS na USRP sintonizado em 96.7 MHz.

IV. C ONCLUS ÕES E COMENT ÁRIOS FINAIS
O sistema RDS é uma realidade nas rádios FM brasileiras
e em alguns equipamentos de rádio, este artigo evidencia
que é possı́vel a implementação de sistemas comerciais
em SDR utilizando plataformas de baixo custo com um
arcabouço de programação de alto nı́vel como o GNU Radio.
Como trabalhos futuros, espera-se utilizar o sistema RDS
implementado em GNU Radio para explorar outras aplicações,
tais como: sistema com sintonia automática no tipo de
programação desejada, sistema de anúncio de climáticos e de
emergência via RDS, entre outros.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 13.

Saı́da do loopback RDS implementado em GNU Radio.

D. RDS em plataforma de SDR
O experimento foi feito utilizando o receptor de FM com
RDS no GNU Radio e a USRP, sintonizando em uma emissora
que possui RDS, a 96.7FM, em Natal, RN. A conexão da
USRP com o computador é feita via ethernet, como mostrado
na Fig. 14. Após a execução do código, obtém-se a tela da
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A Study on Different Strategies for Chirp Rate
Sampling in the Fan Chirp Transform
Isabela F. Apolinário and Luiz W. P. Biscainho

Abstract— This article is a study on different strategies for
sampling the chirp rate parameter used in the Fan Chirp
Transform. In particular, sampling based on the estimation
of the parameter’s PDF is proposed; some experiments are
performed in order to get some insight on its potentialities,
and the corresponding analysis is also presented. The main
target is to reduce computational complexity while maintaining
performance.

This paper is organized as follows. Section II briefly explains the target time-frequency representation, the FChT,
along with some details on its implementation as defined
in [5]. Section III explains the proposed PDF-based sampling.
Section IV presents the performed experiments and respective
results. Lastly, Section V draws some conclusions and future
work.

Keywords— Fan Chirp Transform, Time-Frequency Domain,
PDF, Kernel Estimation

II. T HE FAN C HIRP T RANSFORM

I. I NTRODUCTION

This section briefly exposes the concepts of the FChT and
clarifies each step in its computation.

Time-Frequency analysis is a much useful tool in many
audio applications, such as automatic music transcription [1]
and sound source separation [2]. It can be also an important
preprocessing stage for other tools as sinusoidal analysis [3],
which usually require good time-frequency resolution to provide a useful model.
The Fan Chirp Transform (FChT), for instance, enables
one to represent an existing fundamental frequency and corresponding harmonics as a set of harmonically-related linear
chirps within a time frame [4]. As a consequence, better
time-frequency resolution is achieved, since the stationary
assumption is dropped. This change may ease the detection
of existing higher partials in a peak detection step, therefore
improving analysis.
An important parameter for the FChT computation is the
chirp rate α, which dictates the velocity of frequency variation
within a frame. This parameter is, however, not known a priori
and must be estimated, as is done in [5], by an exhaustive
search. It is, then, of great importance to minimize the amount
of α candidates, Nα , since the computational complexity of
the FChT depends directly on this step. In the original implementation, a uniformly-spaced grid within a predetermined
symmetrical range with a predetermined number of α values is
defined and used as the set of viable candidates. This strategy,
however, does not take into consideration which are the most
common ranges of frequency variations in audio signals.
This article presents a statistical approach to determine a
new sampling method based on the most frequent values of α
found in audio signals. A probability density function (PDF) is
estimated from a fundamental-frequency annotated database,
and used as a starting point to determine new α candidates.
Experiments using synthetic and real signals were carried out
in order to evaluate the performance of the proposed sampling.
Isabela F. Apolinário and Luiz W. P. Biscainho are with the Program
of Electrical Engineering, COPPE/Federal University of Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro-RJ, Brazil. E-mails: isabela.apolinario@smt.ufrj.br and wagner@smt.ufrj.br. This work was partially supported by CNPq and CAPES.

A. Definition
The FChT is defined in [5] as
Z∞
X(f, α) ,
x(t)φ′α (t)e−j2πf φα (t) dt,

(1)

−∞

where φα (t) is a time linear warping function given by


1
φα (t) = 1 + αt t.
2

(2)

Applying the variable change τ = φα (t) to Equation (1), one
obtains
Z∞
−j2πf τ
X(f, α) =
x(φ−1
dτ,
(3)
α (τ ))e
−1/α

where α is the chirp rate parameter, and φ−1
α (t) is given by
√
1 + 2αt
1
+
;
(4)
φ−1
α (t) = −
α
α
it is assumed that x(t) = 0 for t ≤ −1/α to avoid aliasing [4].
From Equation (3), it is possible to notice that the FChT
is actually the Fourier Transform of a time-warped version of
the sinal x(t), x(φ−1
α (t)). Therefore, the FChT can profit from
the fast implementation of the Discrete Fourier Transform, the
FFT algorithm [5]. This means that the FChT of a given signal
will take basically Nα times more to compute than its DFT.
B. Implementation
The FChT implementation is done in short consecutive timeframes, usually ranging from 20 ms to 100 ms, resulting in the
so called Short-Time Fan Chirp Transform (STFChT). In each
frame, the predominant fundamental is modeled as a linear
chirp and, for this, a parameter α is estimated. As previously
mentioned, this step is performed via an exhaustive search, in
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C HIRP R ATE PARAMETER

As mentioned, a traditional way to choose the set of parameters α that will be input to the exhaustive search is to perform a
uniform sampling within an empirical interval [−αmax , αmax ],
in which αmax is chosen accordingly to (known) a priori information on possibly found frequency variations. This analysis,
however, ignores any previous knowledge on more or less
probable ranges that parameter α can visit in music signals,
and thus considers high values of α as so probable as values
close to zero.
At a first sight, a more appropriate analysis would be to
estimate more dense regions of α values, and assign a higher
number of sampling points to such neighborhoods. A database
from MIREX [6] containing excerpts of polyphonic audio for
which the main melody’s fundamental frequencies had been
manually labeled was employed for this task. Each signal was
divided into 50-ms frames, and the corresponding values of
α were calculated by a polynomial fitting of the normalized
fundamental frequencies for each frame. More details can be
found in [7].
From the obtained values, a nonparametric approach to
model the distribution of α is employed, namely a kernel
density estimator (KDE) with Gaussian kernel function. This
method was preferred over a parametric approach for its
capability of generalization, and thus not being limited to a
possibly poor choice of a density model [8]. Initially, samples
of α higher than an empirical value of 20, based on the
maximum obtained α of 21.45, were considered outliers and
therefore discarded. Then, a Gaussian curve was placed over
each resulting data point, and the contributions over the whole

(5)

where σ̂ is the standard deviation of the samples2 .
From the estimated PDF, the estimated cumulative density
function (CDF) is calculated by numerical integration, and
therefrom the proposed sampling is performed as a projection
in the x−axis (α values) of a linear sampling in the y−axis of
the CDF. This way, a higher amount of sampling points will be
located around higher slopes in the CDF, which represent more
probable regions, thus justifying the procedure. This process is
illustrated in Figure 1 (left column) for a number of α values
Nα = 11 and maximum α αmax = 4. The CDF is shown in
blue and the sampling points, in red. The estimated PDF is
shown (right column, upper line) in blue, along with sampling
points in red. A comparison between this PDF-based sampling
method and a standard uniform sampling is also shown (right
column, lower line) by the points in red (PDF-based) and black
(uniform).
1
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8

nα

OF

hopt ≈ 1.06σ̂n−1/5 ,

CDF(α)

III. E STIMATION

set were summed and averaged by the amount of points
n in order to preserve normalization, resulting in a density
model [8]. The standard deviation hopt was chosen so as
to optimize univariate-data Gaussian distributions for best
smoothing [9], i.e.

PDF(α)

which a predetermined set of values of α is tested for optimal
sparsity.
From now on, each time-frame will be treated individually,
since the same procedure to compute the corresponding FChT
is applied to all of them. The first step in the computation of
FChT is the time-warping forced by function φα (t), as seen
in Equation 3. Since the analysed signal is discrete in time,
this step is performed by means of a nonlinear sampling. Since
the only available samples are those acquired at time instances
nTs , where Ts is the sampling period, an interpolation must be
carried out [5]. It is important to emphasize that, in order to
perform this time warping operation, parameter α must have
been previously chosen.
The estimation of the best chirp rate α should follow a
criterion of maximum sparsity. For this purpose, a salience
function based on harmonic-accumulation was adopted in this
work, as in [5]. The procedure is as follows. Firstly many
instances of the FChT for a set of A values of α are calculated,
and then the salience function ρ(f0 , αa ) for each αa , with a =
1, 2, . . . , A, and a grid of frequency values f0 1 , are computed.
As a result, a salience plane ρ(f0 , α) is obtained. The point
(f0∗ , α∗ ) corresponding to the maximum value of ρ(f0 , α) is
then chosen as the pair estimated fundamental frequency f0∗ /
chirp rate α∗ . Further details can be found in [5].

6
4
2
0
6

4

2

0

-2

-4

-6

α

Fig. 1: Left column shows estimated CDF in blue and sampled
points in red. Right column shows estimated PDF in blue
along with sampled points in red (upper line) and a comparison
between points obtained via a PDF-based sampling (red) and
uniform-PDF-based sampling (black).

IV. E XPERIMENTS AND R ESULTS
In this section, experiments with the two sampling strategies
are conducted and their results are analysed. For this purpose,
four different audio signals, each with different characteristics,
are chosen. Signal I is a synthetic signal that mimics both
a glissando and a vibrato; Signal II is an excerpt of the
song Michelle, sung by the Beatles, presenting a considerable

1 The chosen frequency values are fundamental frequency candidates. Here,
a grid of 192 geometrically-spaced values per octave was adopted.
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2 Here,

σ̂ ≈ 1.35 and hopt ≈ 0.21.
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Fig. 2: Signal I: Upper figure shows the evolution of the fundamental frequency in time. Lower figure shows the reference
values for α obtained from the former. Horizontal black lines
divide the signal in 10 different regions.
The signal was divided in ten equal-length regions for the
sake of a clearer analysis, marked in Figure 2 by vertical black
lines. Region I presents the most prominent relative frequency
variation; regions 5 and 6 are the vibrato region; regions 4
and 7 make the transitions from/to vibrato to/from a more
stationary region; and regions 2, 3, 8, 9, and 10 present subtle
relative frequency variations.

For each proposed experiment, estimated values of α were
measured and then compared to their reference values. The
mean squared error (MSE) for each case was then computed,
and the best results for both sampling strategies, obtained
with N = 4096, are shown in Figure 3 in logarithmic scale.
MSE values are presented in red for uniform sampling and in
blue for PDF-based sampling. The adopted αmax was 10. As
expected, one can see a significant improvement in the vibrato
regions, 5 and 6, specially for lower values of Nα , when using
a PDF-based sampling, since for this method the values of α
around zero are more finely modeled. For region I, however,
the uniform sampling method has a better performance, since
more data points are available at higher values. As Nα is
increased, the only persistent meaningful difference between
both methods remains in region I.
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amount of polyphony; Signal III is an opera excerpt, representing large frequency variations in time; and Signal IV is a
violin solo with some subtle vibratos.
The experiments were conducted using the following input
parameters.
• Uniform and PDF-based sampling strategies.
• Numbers of α values, Nα , equal to 5, 7, 9, and 11 for all
signals. For the synthetic signal, further tests using 21,
31, and 51 values were conducted.
• Empirical values of αmax equal to 1, 5, and 10 for the
synthetic signal; equal to 5, 6, and 7 for signal II; equal
to 1, 5, 8, and 10 for signal III; and equal to 1, 2, 5, and
10 for signal IV.
• Number of samples of the analysis window equal to 2048
and 4096, corresponding to approximately 46 and 93 ms,
respectively.
For the synthetic signal, a more detailed analysis is performed in order to fully understand the implications of exchanging the original uniform sampling method for the proposed one. The signal consists of a fundamental frequency that
increases according to a third order polynomial from 50 Hz to
1 kHz for 6 seconds with an intermediate 2-s vibrato of 5Hz modulation frequency, plus 20 harmonic partials whose
amplitudes decay quadratically with their indexes. The considered sampling frequency is fs = 44.1 kHz. The evolution
of the fundamental frequency with time along with α values
estimated with an analysis window of N = 4096 samples
are shown in Figure 2. It is important to point out that α
is a relative measure of the derivative of the fundamental
frequency, which explains the higher values at low frequencies.

Uniform Sampling
PDF Sampling

-3
0

2

Time (s)

4

6

0

2

4

6

Time (s)

Fig. 3: MSE per region for values of Nα equal to 5, 7, 9, 11,
21, 31, and 51. Here, N = 4096 and αmax = 10.
Now, in order to evaluate the impact of different sampling
strategies in the time-frequency representation, results for
Nα = 11 are presented in Figures 4 and 5. The Short-Time
Fourier Transform (STFT) can be seen in the left column, the
uniformly sampled STFChT in the middle column, and the
PDF-sampled STFChT in the right column. Regions I, IV, and
V were highlighted here. Figure 4 shows the glissando part
(composed mainly by region I) of the constructed synthetic
signal. It is possible to discern between more concentrated and
blurry regions, specially for the N = 4096-case. For this type
of high-frequency variation, the uniform sampling provides a
better representation, since it contains more available points at
higher values of α. Figure 5 shows the vibrato part (composed
mainly by regions IV and V), which, on the other hand, require
more available points at lower values of α. In this case, the
PDF-Sampled STFChT provides a better resolution. Besides,
when comparing the representations obtained by the different
values of N , one can notice that, for high frequency variations,
as in the glissando part of the signal, the results were better
for N = 4096. For the vibrato part, the results were better for
N = 2048, since the original assumption of linear fundamental
frequency variation within a time-frame does not hold any
longer.
When comparing both STFChTs with the STFT in Figure 4,
one can notice a huge improvement from the STFT to either
one of the STFChTs, justifying the use of a chirp model
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Fig. 4: Time-frequency representations: STFT (left column), STFChT with uniform sampling (middle column), and STFChT
with PDf sampling (right column) using Nα = 11 and αmax = 10 for region I of the synthetic signal. Values of N = 2048
(upper line) and N = 4096 (lower line) were used.
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Fig. 5: Time-frequency representations: STFT (left column), STFChT with uniform sampling (middle column), and STFChT
with PDf sampling (right column) using Nα = 11 and αmax = 10 for regions IV and V of the synthetic signal. Values of
N = 2048 (upper line) and N = 4096 (lower line) were used.

for this case. From Figure 5, however, one can see that
the difference between the STFT and the uniform-sampled
STFChT is not meaningful at all. The improvement would
only be perceived at higher values of Nα , such as from 21 on,
as can be deducted from Figure 3. With the increase of Nα ,
the visual difference between both representations becomes
gradually less evident, since the chosen α values in both
samplings become more similar. The obtained representation,
at this point, is no longer sensible to small changes in
sampling. These considerations indicate that for slowly varying
signals lower values of Nα are required to achieve good timefrequency resolution when using the PDF-sampled STFChT
if compared to the required Nα to achieve an equivalent
time-frequency resolution when using the uniformly sampled
STFChT. Therefore, the proposed strategy requires a lower
computational complexity to achieve results comparable to
those obtained with the original uniform sampling strategy.

Since, from Section III, low frequency variations occur more
often than high frequency variations, the results so far confirm
the initial expectation.
It is also important to point out that visual changes in
the time-frequency transform are more noticeable at higher
frequency partials, where frequency resolution tends to be
more degraded. This is why the presented results are usually
shown within this range.
Other important remark regards the maximum value of
α, αmax . When decreasing αmax , the representation at
the vibrato regions improves significantly for the uniformsampled STFChT, since more values of α are available to describe the small frequency variations. Results
for different values of Nα and αmax can be found at
www.smt.ufrj.br/∼isabela.apolinario.
From the simulated experiments with real signals, the
Beatles’ song was chosen as a significant example for its

735
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Fig. 6: Time-frequency representations: STFT (left column), STFChT with uniform sampling (middle column), and STFChT
with PDF sampling (right column) using Nα = 11 for different regions of the pop signal. Here, N = 4096 and αmax = 7.

content of both high and subtle frequency variations. This
way, both aspects can be investigated in a more practical
case. The time-frequency transforms for the chosen signal
using N = 4096, Nα = 11 and αmax = 7 can be seen
in Figure 6. The Short-Time Fourier Transform (STFT) can
be seen in the left column, the uniformly sampled STFChT
in the middle column, and the PDF-sampled STFChT in
the right column. Two different signal passages are shown:
one representing a fast increase in frequency (upper line)
and another representing small frequency variations around
a somewhat fixed frequency (lower line), both performed by
the main singer. An analysis similar to that presented for the
synthetic signal applies here. For the high frequency variation,
a better resolution was achieved by the uniformly sampled
STFChT, while for subtle variations, the PDF-based sampling
presented a more concentrated time-frequency transform.
A relevant remark is that the changes in the sparsity of the
obtained representations were visually perceived only for an
analysis window of N = 4096 samples, due to the higher
frequency resolution obtained over the case of N = 2048
samples. A decrease in time resolution is, however, also
noticed. In this case, important information about onsets and
fast vibratos, such as the one presented in Figure 5 or operatic
excerpts, for instance, could be lost. A better compromise
could be reached by adapting the window length according
to a priori information about the frequency variations found
in the signal in order to optimize the results for each case.
Once more, the improvements from the STFT to both obtained STFChTs were expressive for fast varying frequencies,
but the superiority of the PDF-sampled STFChT over its
uniform counterpart is significant only for slower variations.
For higher values of Nα , both samplings presented equivalent
results in regions of slight frequency variations, but the uniform sampling continued to produce sparser representations
whenever a higher fluctuation occurred. This way, an effort
should be made in order to combine the sensitivity of the
time-frequency transform to α parameters with the already
considered probability of occurrence.

Results for all proposed real signals can be found at
www.smt.ufrj.br/∼isabela.apolinario.
V. C ONCLUSIONS
This work presented some investigation on the exchange of
a uniform for a PDF-based sampling of the FChT parameter α.
The results show a promising improvement in regions of small
frequency variations, specially when one employs a reduced
number of α values, at the cost of some decrease in resolution
for high-frequency variations. A more detailed study on the
sensitivity of the time-frequency transform to this parameter
should be performed as future work. Furthermore, experiments
with different signal-to-noise ratios should be carried out in
order to properly evaluate the effect of additive noise over the
proposed sampling.
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Análise de Variações Acústicas Não Estacionárias
em Sinais de Voz Gerados em Condições de
Estresse
V. Vieira, R. Coelho e F. M. de Assis

Resumo— Este trabalho apresenta uma análise da não estacionariedade de sinais com variações acústicas produzidas pelos
indivı́duos quando submetidos a diferentes condições de estresse.
O estudo investiga o ı́ndice de não estacionariedade (index of nonstationarity – INS) das condições de estresse Médio, Alto e Grito.
A análise inclui os espectogramas e cocleagramas dos sinais. A
decomposição empı́rica de modos (empirical mode decomposition –
EMD) é utilizada para estimar o INS e a energia nas subbandas.
A distância de Bhattacharyya (Bd) é empregada como medida
de separabilidade destes sinais. Os resultados demonstraram que
o INS é promissor na discriminação das variações acústicas.
Palavras-Chave— Variações acústicas, Índice de não estacionariedade, Decomposição Empı́rica de Modos, Condições de
estresse.
Abstract— This work presents an analysis of the nonstationarity of signals with acoustic variations produced by
individuals when submitted to different stress conditions. The
study investigates the index of non-stationarity (INS) of the
Medium, High and Screaming stress conditions. The analysis
includes the spectograms and cochleagrams of the signals. The
empirical mode decomposition (EMD) is used to estimate the INS
and the energy in the subbands. The Bhattacharyya distance
(Bd) is employed as a separability measure of these signals.
The results showed that INS is promising in discriminating the
acoustic variations.
Keywords— Acoustic variations, Index of non-stationarity, Empirical Mode Decomposition, Stress conditions.

I. I NTRODUÇ ÃO
Reconhecimento de condições de estresse e estados emocionais é um interessante campo de estudo que vem recebendo
atenção nos últimos anos [1], [2], [3], [4]. Muitas aplicações
tem buscado ferramentas de análise acústica para reconhecer
estados afetivos, tais como sistemas de segurança, call-centers,
sistemas de comunicação, tradução automática e interação
homem-robô [5], [6]. Condições de estresse estão presentes
no cotidiano dos seres humanos, influenciando a cognição,
a percepção, o aprendizado e a comunicação. Um evento
inesperado, por exemplo, pode ser motivado por algo que gere
a sensação de felicidade. Por outro lado, uma surpresa negativa
pode ocorrer, levando o indivı́duo à sensações como medo e
estresse, o que afetaria, entre outras coisas, tomadas de decisão
de curto prazo.
V. Vieira, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande (PPgEE/UFCG) e bolsista CNPq; 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: {vinicius.vieira@ee.ufcg.edu.br,
coelho@ime.eb.br, fmarcos@dee.ufcg.edu.br}. Este trabalho foi parcialmente
financiado pelo CNPq 140816/2014-3 e 307866/2015-7.

Para que seja desenvolvido um sistema homem-máquina
robusto para detecção de condições de estresse e até mesmo
estados emocionais, se faz necessário buscar as caracterı́sticas
mais significaticas presentes nos sinais acústicos [2]. Alguns
estudos utilizam correlatos com a percepção do ouvido humano [3], [7], outros com a não linearidade da produção da
voz [8] e com a densidade espectral de potência da voz sob
estados afetivos [4].
Um fator que pode ser levado em consideração é a não
estacionariedade dos sinais de voz em trechos superiores
a 40 ms [9]. Apesar disso, diferentes variações acústicas,
quando introduzidas na voz, podem acarretar em diferentes
graus de não estacionariedade. Em [10], foi mostrado que
diferentes fontes acústicas possuem diferentes graus de não
estacionariedade. Em [11], foi empregado o ı́ndice de não estacionariedade (index of non-stationarity – INS) para analisar
cinco diferentes estados emocionais. Os autores mostraram
que o INS varia de uma emoção para outra, e que esta
medida está relacionada com a densidade espectral de potência
das variações acústicas emocionais. Além disso, foi utilizada
em [11] a decomposição empı́rica de modos (empirical mode
decomposition – EMD) para uma análise adaptativa das
variações acústicas não estacionárias.
Neste trabalho, o INS é estimado em sinais com quatro diferentes condições de estresse: Neutro, Médio, Alto e
Grito. A análise destes sinais inclui ainda os seus respectivos espectogramas e cocleagramas. Além disso, a EMD é
empregada para a decomposição dos sinais acústicos em seis
funções intrı́nsecas de modo (intrinsic mode functions – IMFs).
Então, o INS é estimado em cada uma das componentes de
frequência. A energia segmental também é estimada em cada
IMF. A separação entre as condições de estresse é quantificada
por meio da distância de Bhattacharyya (Bd). A análise
mostra que as condições de estresse possuem caracterı́sticas
espectrais particulares, o que é observado nos espectogramas
e cocleagramas. Estas diferenças espectrais são quantificadas
pelo INS. Os resultados dos experimentos indicam o potencial
de discriminação das condições de estresse por meio da análise
tempo-frequência com o INS e a EMD. Por meio da Bd, é
possı́vel observar que o INS é mais eficiente em separar as
variações acústicas nas suas IMFs do que a concentração de
energia delas.
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma:
Na Seção II são apresentadas as principais técnicas utilizadas
neste trabalho para a avaliação das variações acústicas: INS e
EMD. Na Seção III são apresentados os materiais e métodos
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O INS é uma medida tempo-frequência que analisa
objetivamente a não estacionariedade de um sinal [12]. Seus
autores definem um sinal como sendo estacionário em relação
a uma escala de observação se o 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 espectogramas 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) [13] é usada para medir a
divergência entre o espectro de curto tempo do sinal analisado
e seu espectro global. Finalmente, o INS é dado pela razão
entre esta distância e a KL correspondente aos valores obtidos
dos referenciais estacionários. Em [12], os autores consideram
que a distribuição do valores da KL são aproximados por uma
distribuição Gamma. Por isso, para cada janela de tempo T h,
um limiar γ, com 95% de precisão, pode ser definido para o
teste de estacionariedade. Desta forma, o sinal é considerado
não estacionário se o valor de INS estiver acima deste limiar.
Ou seja,

≤ γ , x(t) é estacionário;
INS
(1)
> γ , x(t) não é estacionário.
B. EMD
O método EMD foi proposto em [14] como uma técnica não
linear de decomposição adaptativa tempo-frequência de sinais
não estacionários em diferentes modos de oscilação. A ideia
geral é analisar localmente um sinal x(t) entre dois extremos
consecutivos (mı́nimo ou máximo). Então, duas partes são
definidas: oscilações locais rápidas, também conhecidas como
componentes de detalhes, d(t), e o resı́duo local a(t), tal que
x(t) = d(t) + a(t). Detalhes locais, d(t), obtidos de x(t),
correspondem ao primeiro modo (IMF). Esta primeira IMF
extraı́da consiste da componente de frequência mais alta do
sinal, e as componentes seguintes são iterativamente obtidas a
partir do resı́duo a(t) da IMF anterior. O procedimento para
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Nesta Seção, são apresentadas duas técnicas para a
análise das variações acústicas produzidas por diferentes
condições de estresse. A primeira delas é o ı́ndice de não
estacionariedade (index of non-stationarity – INS). Esta medida é capaz de analisar o grau de não estacionariedade do
sinal ao longo do tempo. A segunda técnica é a decomposição
empı́rica de modos (empirical mode decomposition – EMD).
A EMD faz uma análise tempo-frequência de sinais não
estacionários baseada nas próprias caracterı́sticas do sinal.
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utilizados neste estudo. Na Seção IV são apresentados os
resultados obtidos nos experimentos realizados, e na Seção V
são apresentadas as considerações finais.
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(b)
Fig. 1. Primeiras 6 IMFs obtidas de sinais de: (a) estado Neutro e (b) Alto
estresse.

extrair cada IMF é conhecido como sifting, o qual pode ser
resumido nos seguintes passos:
1) Identificar todos os extremos locais (mı́nimos e
máximos) de x(t);
2) Conectar todos os extremos locais por meio de
interpolação1 a fim de se obter as envoltórias superior
(emax (t)) e inferior (emin (t));
3) Calcular o resı́duo como a média entre as envoltórias:
a(t) = (emin (t) + emax (t)) /2;
4) Extrair as componentes de detalhes: d(t) = x(t) − a(t).
Para que uma sequência decomposta seja considerada uma
IMF, duas condições devem ser satisfeitas: a diferença entre as
quantidades de máximos e de cruzamentos por zero em toda a
componente deve ser nula ou igual a um; e a sequência deve
ter média zero. Se a componente de detalhes não segue estas
propriedades, as etapas (1-4) são repetidas com d(t) no lugar
de x(t) até que um novo d(t) possa ser considerado uma IMF.
Para a próxima IMF, o procedimento de sifting é aplicado no
resı́duo a(t) = x(t) − d(t).
O método EMD possui uma propriedade de integrabilidade,
a qual garante que qualquer sinal x(t) que seja decomposto
em uma quantidade finita de IMFs, possa ser expresso por
x(t) =

M
X

IMFm (t) + r(t) ,

(2)

m=1

em que m é o ı́ndice de cada componente tempo-frequência,
e r(t) é o resı́duo final.
Exemplos da aplicação do método EMD são apresentados
na Figura 1. Os sinais decompostos têm duração de 80 ms
e constituem da voz em estado Neutro e de uma condição
de Alto estresse. Nas primeiras IMFs as oscilações são mais
rápidas que as seguintes. Isto significa que, em cada intervalo
de tempo, a EMD realiza uma separação entre IMFs de alta
e de baixa frequência. Uma maior energia pode ser notada
na primeira IMF do sinal de Alto estresse, em relação ao
estado Neutro. Ainda, a variação acústica introduzida pelo
Alto estresse provoca oscilações mais irregulares que no
1 Geralmente, adota-se a interpolação polinomial de terceiro grau utilizando
o método de splines.
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caso da voz em estado Neutro, o que pode ser observado
principalmente na terceira e na quarta IMF.
III. E XPERIMENTOS R EALIZADOS
Os materiais e métodos empregados neste trabalho são
apresentados nesta Seção. A análise das variações acústicas
causadas por diferentes condições de estresse é realizada com
uma base de sinais gravados na lı́ngua inglesa. Além do INS e
da EMD, os experimentos são realizados com espectogramas,
cocleagramas, energia segmental e distância de Bhattacharyya.
A. Base de Dados
A SUSAS (Speech Under Simulated and Actual Stress) [15]
é uma base de dados composta por 3593 sinais captados a
uma taxa de 8.000 amostras/s, em condições reais de estresse
e medo. Os sinais foram obtidos com 7 locutores (4 homens e
3 mulheres), submetidos a duas situações distintas: montanharussa e queda livre. Um total de 35 comandos de curta duração
foram gravados na lı́ngua inglesa, tais como break, hello e
help. A base SUSAS aborda as situações de Alto estresse,
Médio estresse e Grito, além do estado Neutro. Antes da etapa
de análise dos sinais acústicos, eles foram submetidos a uma
etapa de seleção dos trechos sonoros. Para a reconstrução dos
sinais, foram mantidos os quadros de 16 ms com alta energia
e baixa taxa de cruzamentos por zero. A fim de balancear
os experimentos, foi mantida a mesma duração (considerando
todos os trechos sonoros) para todas as condições de estresse:
146 s.
B. Métodos Empregados
1) Espectogramas e Cocleagramas: A análise das variações
acústicas não estacionárias é primeiramente realizada traçando
um paralelo entre o INS e dois outros métodos de análise
tempo-frequência: espectogramas e cocleagramas. O espectograma [9] é uma das formas mais clássicas de análise tempofrequência, e é gerado a partir da STFT calculada sobre o
sinal. O cocleagrama, diferente do espectograma, não possui
suas componentes uniformemente espaçadas. Cocleagramas
utilizam o banco de filtros Gammatone, o qual modela a
filtragem ocorrida na coclea humana, que percebe frequências
mais elevadas de forma mais espaçada que frequências mais
baixas [16], [17].
2) Energia Segmental: Esta medida calcula a intensidade
sonora de um sinal acústico ao longo do tempo [9]:
Z t2
x(t)2 dt,
(3)
E=
t=t1

em que t1 < t < t2 pode representar toda a duração do
sinal x(t) ou apenas um trecho (segmento). Uma forma mais
usual de analisar a energia de um sinal é empregando a escala
decibel (dB),
E(dB) = 10log10 (E).

(4)

Neste estudo, a enegia segmental (E - Energia) foi estimada
de seis IMFs ao longo de trechos de 80 ms dos sinais de voz,
sobrepostos 50%.

3) Distância de Bhattacharyya: A Distância de Bhattacharyya (Battacharyya distance – Bd) foi proposta em [18],
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
p1 (x)p2 (x)dx ,
(5)
Bd = −ln
em que 0 < Bd < ∞.
A medida Bd é empregada neste trabalho para medir a
dissimilaridade entre os histogramas obtidos dos valores de
média, desvio padrão e máximo do INS estimado em seis
IMFs. Também é analisada a Bd entre os histogramas da
energia segmental calculada após a EMD.
IV. R ESULTADOS

DA

A N ÁLISE E D ISCUSS ÃO

Nesta Seção, são apresentados os resultados das análises
com INS em relação a espectogramas e cocleagramas.
Também, são apresentados os resultados obtidos da Bd utilizando INS e energia estimados de IMFs.
A. Análise do INS versus Espectogramas e Cocleagramas
Os valores do INS, o espectograma e o cocleagrama de
um trecho de 1 s de um sinal de voz no estado Neutro são
apresentados na Figura 2. A escala T h/T refere-se a razão
entre as janelas de observação (T h) 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. O INS é aproximadamente constante em quase todo o
intervalo de observação (Figura 2a). Isto reflete o comportamento apresentado em seu espectograma (Figura 2b), no qual
pode ser observado um padrão ao longo do tempo. Ou seja, a
não estaciorariedade é quase a mesma em todas as escalas de
observação. O cocleagrama (Figura 2c), por sua vez, apresenta
componentes em frequências mais elevadas. Isto porque as
subbandas não são uniformemente espaçadas no domı́nio
tempo-frequência pelo banco de filtros Gammatone [17]. Embora apresente diferenças na distribuições das frequências
do sinal, o cocleagrama tem comportamento similar ao espectograma. Note que, ao longo do tempo, a energia tem
aproximadamente o mesmo padrão de distribuição.
Nas Figuras 3, 4 e 5 são apresentados os valores de
INS, espectogramas e cocleagramas para Médio estresse,
Alto estresse e Grito, respectivamente. As condições de
estresse apresentam diferentes comportamentos em relação
à sua não estacionariedade. Apesar de os sinais acústicos
afetados por estresse apresentarem uma maior quantidade
de componentes em frequências mais elevadas que o estado
Neutro, cada condição possui sua particularidade. Médio estresse (Figura 3a) atinge um valor máximo de INS mais elevado que Alto estresse (Figura 4a). Para estas duas condições
de estresse, diferenças podem ser observadas em relação aos
seus espectogramas. Porém, fica ainda mais claro quando
são observados os seus cocleagramas. Médio estresse apresenta uma maior descontinuidade da distribuição de energia
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Fig. 2. Sinal do estado Neutro: (a) INS; (b) espectograma; (c) cocleagrama.
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Fig. 5.

no domı́nio tempo-frequência (Figura 3c) em relação ao
Alto (Figura 4c). O Grito (Figura 5), por sua vez, atinge
valores de INS bem mais elevados que as demais condições
observadas. Na observação espectral (Figuras 5b e 5c), é
possı́vel notar que há trechos em que há mais concentração
de energia nas mais altas frequências.

Bd são mais altos. Alto estresse (Alt.) é a condição de estresse
que tem a maior Bd em relação ao estado Neutro (Bd =
0, 147, IMF1 ), considerando a média do INS. Porém, Neutro
versus Grito (Gri.) apresenta Bd > 0, 1 para mais de uma
IMF em todas as estatı́sticas analisadas. O Grito, por sua vez,
é a mais separável das condições de estresse. Por exemplo,
no cenário Médio estresse (Med.) versus Grito, a Bd atinge
um valor de 0,221 na sexta IMF, considerando a média do
INS. O valor máximo do INS foi importante principalmente
na discrinação entre Alto estresse e Grito, em que foi atingida
uma Bd de 0,353 na primeira IMF. Por outro lado, a média
do INS foi a estatı́stica que apresentou a maior Bd na maioria
dos cenários de discriminação.
No contexto da energia segmental, os valores da Bd calculada entre os histogramas desta medida são apresentados
na Tabela II. Na maioria dos cenários, as últimas IMFs apresentaram maior Bd para esta medida. Assim como observado
para o caso das estatı́sticas do INS (Tabela I), uma maior
separabilidade entre as condições de estresse ocorre quando
elas são analisadas individualmente. A discriminação entre

B. Bd de Condições de Estresse
Na Tabela I estão apresentados os valores da Bd calculada
entre os histogramas obtidos das estatı́sticas analisadas do
INS estimado em seis IMFs, obtidas em trechos de 800 ms.
Na maioria dos cenários analisados os maiores valores de
Bd estão concentrados nas primeiras duas IMFs e nas duas
últimas. No cenário Neutro (Neu.) versus todos os tipos de
estresse juntos (Est.), o maior valor de Bd é obtido na primeira
IMF para todas as estatı́sticas analisadas, exceto para o desvio
padrão do INS, que tem maior Bd na segunda IMF. Os valores
em destaque para os demais cenários discriminativos indicam
que as condições de estresse podem ser melhor separadas
quando analisadas individualmente, uma vez que os valores de
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TABELA I

método EMD. As variações acústicas analisadas apresentaram
diferentes nı́veis de não estacionariedade. Os experimentos
mostraram que o INS é mais discriminativo que a energia.
Além disso, foi observado com a Bd que as diferentes
condições de estresse são melhor separadas do estado Neutro
quando consideradas individualmente. Os resultados indicam
que a não estacionariedade das variações acústicas estudadas
é um importante aspecto a ser considerado no reconhecimento
de estados afetivos. Os métodos INS e EMD são promissores
e podem ser empregados juntamente a outras técnicas para fins
de análise e classificação de condições de estresse.

D IST ÂNCIA DE B HATTACHARYYA CALCULADA ENTRE HISTOGRAMAS DE
CONDIÇÕES DE ESTRESSE USANDO INS
Cenário
Neu.↔Est.
Neu.↔Gri.
Neu.↔Alt.
Neu.↔Med.
Med.↔Alt.
Med.↔Gri.
Gri.↔Alt.
Cenário
Neu.↔Est.
Neu.↔Gri.
Neu.↔Alt.
Neu.↔Med.
Med.↔Alt.
Med.↔Gri.
Gri.↔Alt.
Cenário
Neu.↔Est.
Neu.↔Gri.
Neu.↔Alt.
Neu.↔Med.
Med.↔Alt.
Med.↔Gri.
Gri.↔Alt.

IMF1
0,056
0,134
0,147
0,092
0,081
0,096
0,287

IMF2
0,031
0,061
0,085
0,059
0,126
0,097
0,163

Média do INS por IMF
IMF3
IMF4
IMF5
0,011
0,028
0,028
0,122
0,084
0,029
0,034
0,038
0,039
0,033
0,039
0,039
0,045
0,027
0,045
0,166
0,058
0,066
0,167
0,071
0,042

IMF6
0,036
0,142
0,078
0,059
0,028
0,221
0,256

IMF1
0,031
0,112
0,101
0,063
0,078
0,103
0,266

Desvio Padrão do INS por IMF
IMF2
IMF3
IMF4
IMF5
0,055
0,013
0,009
0,034
0,061
0,088
0,061
0,053
0,087
0,049
0,035
0,034
0,069
0,031
0,054
0,081
0,071
0,062
0,021
0,032
0,067
0,099
0,096
0,076
0,158
0,151
0,093
0,059

IMF6
0,039
0,133
0,051
0,056
0,057
0,198
0,136

IMF1
0,061
0,098
0,134
0,077
0,071
0,101
0,353

Valor Máximo do INS por IMF
IMF2
IMF3
IMF4
IMF5
0,044
0,019
0,028
0,034
0,084
0,113
0,064
0,038
0,081
0,043
0,039
0,037
0,056
0,038
0,026
0,052
0,123
0,077
0,017
0,037
0,085
0,133
0,041
0,058
0,214
0,191
0,072
0,039

IMF6
0,021
0,131
0,048
0,028
0,038
0,191
0,186

R EFER ÊNCIAS

Grito e as demais condições de estresse é mais acentuada do
que nos demais cenários (Bd > 0, 1), principalmente nas duas
últimas IMFs. Alto estresse tem maior Bd em relação a Neutro
e Médio estresse na primeira IMF. Os menores valores de Bd
são observados para o cenário de discriminação entre Neutro
e Médio estresse.
TABELA II
D IST ÂNCIA DE B HATTACHARYYA CALCULADA ENTRE HISTOGRAMAS DE
CONDIÇÕES DE ESTRESSE USANDO ENERGIA

Cenário

IMF1

IMF2

IMF3

IMF4

IMF5

IMF6

Neu.↔Est.
Neu.↔Gri.
Neu.↔Alt.
Neu.↔Med.
Med.↔Alt.
Med.↔Gri.
Gri.↔Alt.

0,021
0,035
0,065
0,011
0,041
0,042
0,062

0,013
0,021
0,026
0,011
0,017
0,009
0,037

0,006
0,036
0,014
0,014
0,023
0,039
0,071

0,023
0,051
0,038
0,018
0,031
0,017
0,071

0,041
0,187
0,015
0,008
0,011
0,177
0,138

0,037
0,224
0,007
0,001
0,004
0,229
0,210

A partir dos resultados obtidos com a Bd, é possı́vel
notar que as estatı́sticas do INS foram mais discriminativas
que a energia na maioria dos cenários. A energia apresentou
maiores valores de Bd para os casos de discriminação do Grito
com Neutro e com Médio estresse. Por outro lado, variações
como Neutro versus Médio estresse e Médio estresse versus
Alto estresse obtiveram valores de Bd com INS bem acima
daqueles obtidos com a medida de energia nestes cenários.
V. C ONCLUS ÃO
Este trabalho apresentou a análise de sinais acústicos
com diferentes condições de estresse baseada na sua não
estacionariedade. O INS e a energia segmental foram estimados em seis faixas de frequência (IMFs) obtidas pelo
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Análise de Mı́nimos Quadrados do
Cancelamento de Realimentação Acústica
Cézar F. Yamamura, Wellington M. da S. Nogueira, Bruno C. Bispo

x(n)

Resumo— Este trabalho apresenta um estudo, utilizando a teoria de estimação de mı́nimos quadrados, sobre a existência de viés
na estimativa e a lenta convergência dos tradicionais algoritmos
de filtragem adaptativa quando aplicados no cancelamento de
realimentação acústica. Esses fatos são exemplificados utilizando
sinais de voz e o algoritmo RLS.
Palavras-Chave— Cancelamento de realimentação acústica, sistema de sonorização, filtragem adaptativa, mı́nimos quadrados.
Abstract— This work presents a study, using the least squares
estimation theory, about the existence of bias in the estimate
and the slow convergence of the traditional adaptive filtering
algorithms when applied in acoustic feedback cancellation. These
facts are exemplified using speech signals and the RLS algorithm.

F (q, n) = f0 (n) + f1 (n)q −1 + . . . + fLF −1 (n)q −LF +1


1
 q −1 


= [f0 (n) f1 (n) . . . fLF −1 (n)] 
 (1)
..


.
q −LF +1

= f T (n)q

F (q, n)x(n) = f (n) ∗ x(n) =

fk (n)x(n − k).

(2)

k=0

Os espectros de F (q, n), ou f (n), e x(n) são indicados por
F (ejω, n) e X(ejω, n), respectivamente, onde ω ∈ [0, 2π].
I. I NTRODUÇ ÃO
Um tı́pico sistema de sonorização utiliza microfones, um
sistema de amplificação e alto-falantes para captar, amplificar
e reproduzir, respectivamente, o sinal da fonte v(n) no mesmo
ambiente. Desconsiderando o filtro adaptativo H(q, n), esse
sistema é ilustrado na Figura 1 [2], [3]. O acoplamento
acústico entre alto-falante e microfone pode fazer o sinal do
alto-falante x(n) ser captado pelo microfone após atravessar
o caminho de realimentação acústica e retornar ao sistema de
comunicação, gerando assim um laço fechado de sinal.
Cézar F. Yamamura, Wellington M. da S. Nogueira, Bruno
C. Bispo. Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio-PR, Brasil, E-mails:
{cezaryamamura,wnogueira}@alunos.utfpr.edu.br, brunobispo@utfpr.edu.br.

Caminho de
Realimentação

G(q, n)

H(q, n)

F (q, n)

_

P + y(n)

P

u(n)

Fig. 1: Cancelamento de realimentação acústica.

O caminho de realimentação inclui o caminho acústico
direto e os causados por reflexões, e é definido como um
filtro F (q, n). O caminho de avanço inclui as caracterı́sticas do
amplificador e dispositivos de processamento de sinal inseridos
nesta parte do circuito, 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) =

ou, alternativamente, pela sua resposta ao impulso f (n). A
filtragem do sinal x(n) com F (q, n) é denotada como
LX
F −1

Filtro
Adaptativo

e(n)

Keywords— Acoustic feedback cancellation, sound reinforcement system, adaptive filtering, least squares.

Notação: Os sı́mbolos n e q −1 denotam o ı́ndice de
tempo discreto e o operador de atraso, respectivamente, tal que
q −1 x(n) = x(n−1) [1]. Um filtro discreto e variante no tempo
com comprimento LF é representado como um polinômio [1]

Caminho de
Avanço

G(q, n)
u(n).
1 − G(q, n)F (q, n)

(3)

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
(4)
∠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].
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].
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Porém, no AFC, os tradicionais algoritmos de filtragem
adaptativa, 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].
Esse trabalho objetiva estudar esse problema utilizando o
conceito de estimador de mı́nimos quadrados e exemplificá-lo
utilizando sinais de voz e o algoritmo RLS (Recursive Least
Squares). Este trabalho está organizado da seguinte maneira:
a Seção II apresenta a análise de mı́nimos quadrados do AFC;
a Seção III descreve a configuração do ambiente simulado; na
Seção IV, os resultados obtidos são apresentados e discutidos;
por fim, a Seção V conclui o trabalho.
II. A N ÁLISE

DE

M ÍNIMOS Q UADRADOS

DO

AFC

Essa seção apresenta uma análise do AFC utilizando a
teoria de estimação de mı́nimos quadrados. Considera-se que
n
um registro de dados {x(k), y(k)}k=1 dos sinais do altofalante e microfone está disponı́vel assim como as condições
iniciais {x(k)}0k=2−LH do sinal do alto-falante. Além disso,
considera-se também que o caminho de realimentação é invariante no tempo (isto é, f (n) = f ) de forma que nenhum
janelamento de dados é necessário e que o comprimento do
estimador h(n) é igual ao de f (isto é, LH = LF ).
No sentido de mı́nimos quadrados (LS), uma estimativa de f
no instante de tempo n, h(n), é obtida ao minimizar o critério
de erro1 definido como [7]
Jn (h) =

1
2

n
X

e2 (k)

k=1

n
2
1 X
y(k) − xT (k)h(n)
=
2
k=1

1
T
(5)
= [y − Xh(n)] [y − Xh(n)] ,
2
onde as matrizes e vetores de dados são definidos como
y = [y(n) y(n − 1) · · · y(1)]T

(6)

T

X = [x(n) x(n − 1) · · · x(1)]

(7)
T

x(n) = [x(n) x(n − 1) · · · x(n − LH + 1)] .

(8)

O critério de erro, definido em (5), pode ser escrito como

1 T
y y − 2yT Xh(n) + hT (n)XT Xh(n)
(9)
Jn (h) =
2
e, assim, o seu gradiente é dado por
Jn′ (h) = −XT y + XT Xh(n).

(10)

O estimator LS é então obtido ao igualar o gradiente a zero,
resultando em [2]
−1 T
h(n) = XT X
X y
−1 T
T
= X X
X (u + Xf )
−1 T
T
= X X
X u + f,
(11)
1 Note que o critério de erro no sentido de mı́nimos quadrados é comumente
P
2
1
definido como Jn (h) = n
k=1 e (k) [7]. Neste trabalho, a constante /2 é
adicionada apenas por conveniência.

onde

u = [u(n) u(n − 1) · · · u(1)]T .

(12)

Um estimador pode ser caracterizado pelo seu viés e
variância [2], [7]. O viés é definido com a diferença entre
o valor esperado do estimador e o real valor do parâmetro (a
resposta ao impulso do caminho de realimentação), isto é,
viés {h(n)} = E {h(n)} − f ,

(13)

onde o operador E {·} denota o operador valor esperado.
Substituindo (11) em (13), obtém-se a expressão do viés
dada por [2]
n
o
−1 T
viés {h(n)} = E XT X
X u+f −f
n
−1 T o
= E XT X
X u .
(14)

Para se concluir sobre o viés, é necessário perceber que (14)
pode ser escrita como
n
−1 o  T
viés {h(n)} = E XT X
E X u
n −1 o
= E Rx E {pxu } ,
(15)

onde

1 T
X X
(16)
n
é a matriz de autocorrelação média no tempo de tamanho n×n
do sinal do alto falante x(n) [8] e
Rx =

1 T
X u
(17)
n
é o vetor de correlação cruzada médio no tempo de tamanho
n×1 entre os sinais do alto-falante x(n) e de entrada u(n) [8].
Assumindo que x(n) e u(n) são processos ergódicos, temse que
(18)
E {pxu } = pxu ,
pxu =

onde pxu é o vetor de correlação cruzada de tamanho n × 1
entre o sinal do alto-falante x(n) e os sinal de entrada u(n) [8].
Neste caso, a expressão para o viés é obtida ao substituir (18)
em (15), resultando em
n −1 o
(19)
viés {h(n)} = E Rx pxu .

A única possibilidade para que o viés, definido em (19),
seja 0LH ×1 é que pxu = 0n×1 , ou seja, que os sinais do
alto-falante e de entrada sejam descorrelacionados. Porém,
como indicado em (3), o sinal do alto-falante x(n) e o
sinal de entrada u(n) estão relacionados pela malha fechada
do sistema, a qual em geral introduz correlação entre eles.
Um contraexemplo dessa correlação introduzida pela malha
fechada do sistema ocorre quando u(n) é ruı́do branco gaussiano e G(q, n) tem pelo menos um atraso.
Portanto, de maneira geral, o viés do estimador h(n) pode
ser entendido como sendo diferente de zero. E, na prática, ele
será tão grande quanto for a correlação cruzada entre o sinal
do alto-falante x(n) e o sinal de entrada u(n). A existência do
viés significa que h(n) 6= f mesmo que n → ∞ [7]. O efeito
no AFC é que o filtro adaptativo H(q, n) estima e remove
apenas parte do sinal de realimentação acústica, f ∗x(n), como
também parte de u(n). Consequentemente, o sinal e(n) é uma
estimativa distorcida do sinal de entrada u(n) [2], [3].
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0.2

1
Rx = XT X
n
1
= Jn′′ (·)
n

Tempo (s)

Além das definições em (14), (15) e (19), uma nova expressão para o viés pode ser obtida ao perceber que

(20)

0
−0.1
−0.2
0

e
1
pxu = XT u
n
1
= XT (y − Xf )
n
1
(21)
= − Jn′ (f ),
n
onde Jn′′ (·) é a segunda derivada do critério de erro em função
do estimador h(n). Substituindo (20) e (21) em (15), uma
definição do viés em função do critério de erro é obtida como
n
o
−1
viés {h(n)} = −E [Jn′′ (·)] Jn′ (f ) .
(22)

Por outro lado, a variância do estimador LS pode ser obtida
ao considerar sua matriz de covariância, a qual para sistemas
em malha fechada é definida como [2]
n
o
T
cov {h(n)} = E [h(n) − f ] [h(n) − f ] .
(23)
Substituindo (11) em (23), obtém-se a expressão da matriz
de covariância dada por

cov {h(n)} = E (XT X)−1 XT uuT X(XT X)−1 . (24)
Para se concluir sobre a matriz de covariância, é necessário
perceber que (24) pode ser escrita como


cov {h(n)} = E (XT X)−1 XT u E uT X(XT X)−1

 
T
= E (XT X)−1 XT u E (XT X)−1 XT u
= viés {h(n)} [viés {h(n)}]T .

(25)

A única possibilidade para que a matriz de covariância,
definida em (25), seja 0LH ×LH é que viés {h(n)} = 0LH ×1 ,
o que em geral não ocorre devido à natureza de malha fechada
do sistema como discutido anteriormente. Portanto, de maneira
geral, a matriz de covariância do estimador h(n) pode ser
entendida como sendo diferente de zero. E, assim como o
viés, ela será tão grande quanto for a correlação cruzada entre
o sinal do alto-falante x(n) e o sinal de entrada u(n).
O efeito da matriz de covariância no AFC pode ser compreendido ao verificar que (24) pode ser escrita como


cov {h(n)} = E (XT X)−1 XT Ru E X(XT X)−1 (26)
ou [2], [9]

onde

0.1

 
−1
cov {h(n)} = E XT R−1
,
u X

Ru = E uuT

(27)
(28)

é a matriz de autocorrelação de tamanho n × n do sinal de
entrada u(n) [8].
A interpretação de (26) e (27) pode ser relacionada com o
problema de conversação cruzada em AEC [2]. Em AEC, os
sinais do alto-falante e de entrada são independentes. Assim,

20

40

60

80

100

Amostras

Fig. 2: Resposta ao impulso f do caminho de realimentação.

quando o sinal do alto-falante está ativo e de entrada não, a
matriz de covariância do estimador LS do caminho de eco é
relativamente pequena porque Ru ≈ 0. Mas quando ambos
os sinais estão ativos (situação de conversação cruzada), a
matriz de covariância pode se tornar grande, o que resulta
em uma diminuição na velocidade de convergência do filtro
adaptativo [2]. Esse problema se torna mais severo quando
o sinal de entrada tem um alto grau de coloração como, por
exemplo, ocorre quando o sinal da fonte é sinal de voz [2]. Em
AFC, por outro lado, os sinais do alto-falante x(n) e de entrada
u(n) não são independentes porque estão relacionados pela
malha fechada do sistema como indicado em (3). Portanto,
o sistema opera em uma situação contı́nua de conversação
cruzada e isso ainda é piorado pela já mencionada correlação
entre u(n) e x(n), o que faz o filtro adaptativo H(q, n)
apresentar uma lenta velocidade de convergência durante todo
o seu funcionamento [2].
Similarmente ao feito com o viés, este trabalho apresenta
uma nova expressão para a matriz de covariância. Substituindo (20) e (21) em (24), uma definição da matriz de
covariância em função do critério de erro é obtida como
n
o
−1
T
−1
cov {h(n)} = E [Jn′′ (·)] Jn′ (f ) [Jn′ (f )] [Jn′′ (·)]
. (29)
III. C ONFIGURAÇ ÃO DAS S IMULAÇ ÕES
Para corroborar as conclusões sobre o viés e a matriz de
covariância do estimador LS obtidas na seção anterior, este
trabalho realizou dois experimentos em ambiente simulado
utilizando sinais de voz como sinal da fonte. No primeiro, o
viés foi estimado ao longo do tempo. No segundo, a lenta
velocidade de convergência dos tradicionais algoritmos de
filtragem adaptativa no AFC foi exemplificada utilizando o
algoritmo RLS. Para tal, a seguinte configuração foi utilizada.
A. Ambiente de Simulação
1) Caminho de Realimentação: A resposta ao impulso f do
caminho de realimentação acústica foi parte de uma resposta
ao impulso de sala proveniente de [10]. A resposta ao impulso
de sala teve sua frequência de amostragem reduzida para
fs = 16 kHz, teve suas amostras correspondentes ao atraso
inicial removidas e, por motivos computacionais, foi truncada
de forma que LF = 100. O resultado é exibido na Figura 2.
2) Caminho de Avanço: Como em [2], [3], o caminho de
avanço G(q, n) foi um filtro invariante no tempo definido
como um atraso de 25 ms e um ganho, isto é,
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40
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onde o ganho g400 foi escolhido de forma que o sistema tivesse
uma margem de ganho estável inicial igual a 3 dB.
B. Métrica de Avaliação
No segundo experimento, o desempenho do filtro adaptativo
foi avaliado por meio do desalinhamento normalizado (MIS),
o qual é definido como [3]
MIS(n) =

kf − h(n)k
.
kf k
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C. Banco de 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 têm 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).
IV. R ESULTADOS DAS S IMULAÇ ÕES
A. Experimento 1
Neste experimento, o viés {h(n)} foi estimado ao longo do
tempo, segundo (13), para duas condições de ruı́do ambiente.
A energia do viés {h(n)} é mostrada na Figura 3. Podese observar que a energia convergiu para aproximadamente
−55,8 dB quando SNR = ∞ e −56,3 dB quando SNR =
30 dB. A energia do viés obtida com SNR = 30 dB foi
levemente inferior à obtida com SNR = ∞ porque a utilização
de ruı́do branco como ruı́do ambiente r(n) reduz os valores
de pxu , o vetor de correlação cruzada entre os sinais do alto
falante x(n) e de entrada u(n). Esse fato corrobora a conclusão
que o viés de h(n) está diretamente relacionado com pxu .
Deve-se ressaltar que alguns fatores contribuı́ram para esses
valores relativamente pequenos da energia do viés: o atraso de
25 ms gerado por G(q), o qual diminui a correlação cruzada
entre u(n) e x(n); o pequeno tamanho do vetor viés {h(n)};
e lidar sempre com valores absolutos menores que 1 como
pode ser observado na Figura 2. Embora pequenos, os valores
para qual a energia do viés converge são diferentes de zero e
portanto confirmam a existência do viés.
B. Experimento 2
Neste experimento, a lenta velocidade de convergência
dos tradicionais algoritmos de filtragem adaptativa quando
aplicados no AFC foi exemplificada utilizando o algoritmo
RLS, duas condições de ruı́do ambiente e LH = LF = 100.
Os parâmetros do algoritmo RLS (δ e λ) foram otimizados
para cada sinal de 2 formas distintas. Na primeira, o foco foi
a identificação de f e então os parâmetros foram escolhidos de
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Fig. 3: Energia do viés {h(n)}: (a) visão geral; (b) zoom.

forma a minimizar a média de MIS(n) independentemente da
estabilidade do sistema. Nesse caso, o resultado foi denotado
como MIS1 (n). Na segunda, o foco foi o especı́fico problema
do AFC e assim os parâmetros foram escolhidos de forma a
obter um sistema estável durante todo o tempo de simulação e,
simultaneamente, a maximizar a média do MSG ao longo do
tempo. Nesse caso, o resultado foi denotado como MIS2 (n).
Os resultados médios obtidos são exibidos na Figura 4.
Pode-se observar que os resultados obtidos com SNR = 30 dB
foram levemente superiores aos obtidos com SNR = ∞. Isso
ocorreu porque a utilização de ruı́do branco como ruı́do ambiente r(n) reduz os valores de Ru , a matriz de autocorrelação
do sinal de entrada u(n), aumentando assim a velocidade de
convergência do filtro adaptativo H(q, n).
Porém, após 10 s de simulação em ambas as condições
de ruı́do ambiente, H(q, n) obteve MIS1 (n) > −6,6 dB e
MIS2 (n) > −1,7 dB. Vale ressaltar que o sistema sofreu
de instabilidade no caso de MIS1 (n) e que, apesar de não
sofrer de instabilidade, o sistema teve um aumento no MSG
de apenas 2 dB no caso de MIS2 (n). Esses valores são muito
pequenos considerando o tempo de simulação, a reconhecida
rápida velocidade de convergência do algoritmo RLS e o
pequeno valor de LH . Portanto, os resultados obtidos exemplificam o baixo desempenho dos tradicionais algoritmos
de filtragem adaptativa, baseados no gradiente ou mı́nimos
quadrados, quando aplicados no AFC. Esse fato praticamente
inviabiliza o uso desses algoritmos, tornando necessário o
desenvolvimento de outros métodos para estimar f no AFC.
V. C ONCLUS ÕES
Esse trabalho apresentou um estudo, utilizando a teoria de
estimação de mı́nimos quadrados, sobre a existência de viés na
estimativa e a lenta convergência dos tradicionais algoritmos
de filtragem adaptativa quando aplicados no cancelamento
de realimentação acústica. Esses fatos foram exemplificados
utilizando sinais de voz e o algoritmo RLS.
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Fig. 4: Resultados médios do RLS: (a) MIS1 (n); (b) MIS2 (n).
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Telecomunicaç ões, Recife, Brasil, Setembro 2007.
[5] J. Hellgren and U. Forssell, “Bias of feedback cancellation algorithms
in hearing aids based on direct closed loop identification,” IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 9, no. 7, pp. 906–913,
November 2001.
[6] M. G. Siqueira and A. Alwan, “Steady-state analysis of continuous
adaptation in acoustic feedback reduction systems for hearing-aids,”
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 8, no. 4, pp.
443–453, July 2000.
[7] S. M. Kay, Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation
Theory. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1993.
[8] S. Haykin, Adaptive Filter Theory, 5th ed. Harlow, Essex: Pearson,
2014.
[9] U. Forssel and L. Ljung, “Closed-loop identification revisited,” Autmatica, vol. 35, no. 7, pp. 1215–1241, July 1999.
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Discriminação entre sinais de vozes saudáveis e
patológicos por meio da análise da imagem do espaço
de fase reconstruído
Pablo H. U. de Pinho, Maria F. K. B. Couras, Silvana L. N. C. Costa e Suzete E. N. Correia
Resumo— Neste trabalho, são empregadas técnicas de
processamento de sinais baseadas na análise dinâmica não linear
para investigar a alteração vocal provocada pela presença de
patologia laríngeas, a partir das modificações no espaço de fase
dos sinais analisados. São utilizados dois métodos de extração de
características para obter medidas das imagens do espaço de fase
que mostram o comportamento da dinâmica vocal do sistema:
método da contagem de caixas ponderadas e método da
similaridade. Com o auxílio de um classificador MLP (Multilayer
Perceptron) é realizada a classificação com as medidas extraídas
individualmente e de forma combinada. Obteve-se acurácia de
99% na classificação de vozes patológicas e saudáveis. Os
métodos empregados se mostram promissores e podem ser
viáveis na implementação de um sistema para detecção de
alterações vocais provocadas pela presença de patologias
laríngeas.

avaliados utilizando as medidas de perturbação, concluindo
que este tipo de análise pode quantificar padrões aperiódicos
apresentados em patologias severas [3, 4].
Técnicas da análise da dinâmica não-linear têm sido
empregadas para analisar um sinal caótico. A maioria delas
são baseadas na análise do espaço de fase reconstruído,
combinado com métodos estatísticos, para determinar algumas
medidas quantitativas que possam caracterizar o sinal, tais
como dimensão de correlação, expoentes de Lyapunov, função
de informação mútua e medidas de entropia, entre outras [4-7].
Couras et. al [8] e Pinho et. al [9] empregaram técnicas de
processamento de sinais de voz e imagem baseadas na análise
da dinâmica não-linear para classificação e caracterização de
patologias laríngeas. Estas técnicas empregadas basearam-se
nos trabalhos de Roopaei et al. [10] e Amann et al. [11], em
que foram extraídas características das imagens do espaço de
fase reconstruído a partir dos métodos da Contagem de Caixas
e da Diferença. Foram obtidas taxas de acurácia na
classificação entre sinais de vozes afetadas por edema e sinais
saudáveis superiores a 96%, mostrando que o uso de
características extraídas do espaço de fase para diagnosticar a
presença de patologias laríngeas é bastante interessante e
promissor [8, 9].
Além dos métodos da Contagem de Caixas e da Diferença,
Roopaei et al.
[10] propuseram dois outros métodos,
denominados Método da Contagem de Caixas Ponderadas e
Método da Similaridade, os quais baseiam-se também nas
imagens dos espaços de fase reconstruído de sinais biomédicos
(eletrocardiogramas). Este trabalho tem como principal
objetivo empregar o Método da Contagem de Caixas
Ponderadas e o Método da Similaridade para caracterizar e
discriminar sinais de vozes saudáveis e sinais de vozes afetados
por patologias na laringe (edema de Reinke e paralisia nas
pregas vocais). Para classificação desses sinais foram
empregadas as Redes neurais artificiais MLP (Multilayer
Perceptron).
O artigo está organizado da seguinte forma: Na Secção II é
descrito o método da reconstrução do espaço de fase. Na Seção
III é apresentada a descrição da base de dados e da
metodologia empregada. Na Seção IV são apresentados os
resultados obtidos e discussão, seguida da Seção V, em que são
apresentadas as conclusões.

Palavras-Chave— Reconstrução do Espaço de Fase, Redes
Neurais, Patologias Laríngeas, Processamento de Sinais de voz.
Abstract— In this work, signal processing techniques based
on nonlinear dynamic analysis are used to investigate the vocal
changes caused by the presence of laryngeal pathology, based on
the phase space modifications of the analyzed signals. Two
methods of features extraction are used to obtain measurements
of the phase space images that show the behavior of the vocal
dynamics of the system: weighted box counting method and
similarity method. With the aid of an MLP (Multilayer
Perceptron) classifier, classification with the measurements
extracted individually and in combination is carried out.
Accuracy of 99% was obtained in the discrimination between
healthy and pathological voices. The methods employed are
promising and may be feasible in the implementation of a system
for detecting vocal changes caused by the presence of laryngeal
pathologies.
Keywords— Reconstruction of Phase Space, Neural Networks,
Laryngeal Diseases, Speech Signal Processing.

I.

INTRODUÇÃO

Diversos métodos têm sido propostos para avaliar a
presença de desordens vocais, tais como o método de
compressão PPM (Prediction by Partial Matching), associado
às características tradicionais dos sinais analisados para
detectar a presença de patologias atingindo acurácia de 92%
[1]. Podem ser citadas também a análise cepstral aliada a
alguns parâmetros acústicos tradicionais (frequência
fundamental energia, potência, formantes, entre outras)
obtendo taxa de acurácia de 81% na classificação de paralisia
nas pregas vocais [2]. No entanto, a definição do melhor
método e das características ou parâmetros mais adequados
para detectar a presença de patologias laríngeas ainda é objeto
de estudo por especialistas. Pesquisas indicam que a análise
não linear pode quantificar padrões que não foram bem

II.

RECONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE FASE

A técnica da reconstrução do espaço de fase é baseada no
Teorema da Imersão de Takens [12]. Este teorema demonstra
que através do método das coordenadas defasadas é possível
reconstruir propriedades do espaço de fase a partir de uma
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série temporal em que
reconstruídos [11, 13]:
* ( ) (

vetores
)

(

m-dimensionais

são

(

(1)

) )+

em saudável ou patológico, ou ainda, discriminando a
patologia (edema ou paralisia nas pregas vocais).
C. Reconstrução do Espaço de Fase

x(t): série temporal, m: dimensão de imersão,: tempo de
atraso e i = 1, 2, ..., n é a quantidade de estados do sistema. O
comportamento do traçado obtido na reconstrução do espaço
de fase, usando o tempo de atraso ótimo ( ótimo), representa
a dinâmica vocal. Quanto mais regular o espaço de fase
reconstruído, mais periodicidade o sinal possui [13].
O cálculo do passo de reconstrução ótimo é baseado na
Teoria da Informação, onde utiliza o método da informação
mútua média, proposto por Fraser e Swinney (1986) [14, 15].
Ele é determinado pelo ponto em que ocorre o primeiro valor
mínimo na curva de informação mútua (FMMI), que
representa a autocorrelação da série, medindo a dependência
do sinal consigo mesmo [16]. Esta curva oferece a melhor
estimativa do tempo de atraso ou passo de reconstrução ótimo
para o sinal em análise, realçando a dinâmica aleatória e não
determinística do sinal, representado por ótimo.
III.

A reconstrução do espaço de fase foi realizada por meio da
toolbox CRP (Cross Recurrence Plots) implementada em
ambiente MATLAB© v.7.9. [18]. Para realizar a reconstrução
do espaço de fase é necessário estimar o tempo de atraso ótimo
para cada sinal.
Tempo de Ataso (): O tempo de atraso para a
reconstrução do espaço de fase (ótimo) foi encontrado através
da curva de informação mútua [16], obtida a partir do
programa Visual Recurrence Analysis (VRA). Como o valor do
 ótimo varia para cada sinal analisado, foram calculados os
valores médio (o med), mínimo (o min) e máximo (o max)
para cada classe (normal, edema e paralisia), com os quais
foram construídos os espaços de fase para cada sinal. Os
valores dos tempos de atraso obtidos para cada classe estão
apresentados na Figura 1. Observa-se que os sinais de vozes
saudáveis apresentam valores mais baixos para o tempo de
atraso ótimo e mais próximos da mediana, enquanto que os
sinais patológicos apresentam valores mais altos e com maior
dispersão.

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção é feita a descrição da base de dados e da
metodologia empregada no trabalho.
A. Base de Dados
Foram utilizados sinais disponibilizados da base de dados
Disordered Voice Database, Modelo 4337, gravada pelo
Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) [17]. Esta base
contém pronúncias sustentadas da vogal /a/. Foram
selecionados 149 sinais, dos quais 53 sinais são de vozes
saudáveis e 96 sinais são de vozes patológicas (44 sinais são
de vozes afetadas por edema e 52 sinais são afetados por
paralisia nas pregas vocais).
Os sinais foram amostrados na frequência de 25 kHz para
sinais patológicos e 50 kHz para sinais saudáveis, em que os
últimos foram sub-amostrados para 25 kHz com o intuito de
preservar o tamanho do segmento em amostras para obtenção
do espaço de fase. Os sinais utilizados possuem duração média
de um segundo para os sinais de vozes patológicos e de três
segundos para os sinais de vozes saudáveis, sendo que não há
influência das diferentes durações dos sinais de voz, pois no
processamento, os sinais são delimitados como será visto na
seção C. Estes sinais são previamente processados, não
contendo intervalos de silêncio antes ou depois da locução.

Fig. 1. – Boxplots para os valores do ótimo para as classes edema (EDM),
paralisia (PRL) e saudável (SDL).

O valor médio para tempo de atraso ótimo (o med) obtido
para os sinais afetados por edema é 9, para os sinais afetados
por paralisia é 12 e para os sinais saudáveis é 7.
A reconstrução do espaço de fase foi realizada para 10
ciclos do sinal, como proposto por Dajer [4], sendo que cada
ciclo corresponde a um período de pitch [5]. Foram
reconstruídos os espaços de fase utilizando os quatro valores
obtidos para o tempo de atraso (τ ótimo, τo min, τo med e τo
max), obtendo assim, para cada sinal, quatro espaços de fase, a
partir dos quais serão obtidas as características pelos métodos
empregados. Na Figura 2 são apresentados os espaços de fase
reconstruídos para sinal de voz afetado por edema nas pregas
vocais, considerando os quatro atrasos de tempo
correspondentes.

B. Metodologia
Inicialmente, é realizada a aquisição do sinal. Nesta
pesquisa, os sinais de voz foram selecionados da base de
dados descrita na Seção A. Posteriormente, é realizada a
extração do tempo de atraso ótimo (τ ótimo) para cada sinal de
voz a partir da curva de informação mútua. O valor do τ ótimo
obtido foi empregado para realizar a reconstrução do espaço
de fase. Estes espaços de fase foram armazenados em imagens
quadradas (512 x 512 pixels). As características foram
extraídas através do método da similaridade e do método da
contagem de caixas ponderadas [10]. Esses valores foram
armazenados como padrões de referência e foram utilizados
pelo classificador MLP para realizar a classificação dos sinais

Fig. 2. Espaços de fase reconstruídos para um sinal de voz afetado por edema
nas pregas vocais (a) τ ótimo; b) τo min; c) τo med e d) τo max).

D. Método da Contagem de Caixas Ponderadas
No método da contagem de caixas ponderadas, a imagem
do espaço de fase é dividida em caixas, que correspondem a
um grupo de pixels. Essa divisão é realizada utilizando grades
de diversos tamanhos (40x40, 20x20, 10x10 e 5x5). Neste
método, é observado se parte da trajetória do espaço de fase
está dentro ou não das caixas. Se estiver dentro da caixa,
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interpretada como a aplicação do operador lógico AND. A
nova matriz gera uma imagem que representa a intercessão
entre as imagens com os diferentes tempos de atraso
utilizados. Posteriormente, é calculado o valor do índice
dmet(.), utilizando a Equação (3) para a nova imagem
encontrada. Na Figura 4 está ilustrado o método da
similaridade, utilizando a grade 10, com os espaços de fase
reconstruídos com os valores de τo min e τo med.

atribui-se um peso para cada caixa visitada de acordo com a
importância dada aos pixels contidos na caixa, como é
observado na Expressão (2) [10]:

(2)

{

Em Roopaei et al. [10] é afirmado que esse método
amplia o valor dos pixels contados para um sinal caótico ou
atenua o valor de pixels contados para um sinal rítmico de
acordo com a Expressão (2). Após a atribuição dos pesos da
Expressão (2) é contabilizada a quantidade de caixas visitadas
de acordo com a atribuição dos pesos e posteriormente é
realizado o cálculo do valor de d para cada imagem como na
Equação (3).
( )

(3)

Fig. 4. Imagens do espaço de fase, com a grade 10 aplicado em um sinal de
voz (a) saudável; (b) afetado por edema; e (c) afetado por paralisia nas pregas
vocais.

em que dmet(.): índice de complexidade do sistema e o índice
met corresponde ao método aplicado, sendo dccp(.),
correspondente à contagem das caixas pelo método da
contagem de caixas ponderadas e dsim(.) pelo método da
similaridade. Com os valores de dmet (.), obtidos a partir das
imagens dos espaços de fase, é determinada a diferença
absoluta entre estes valores, considerando os diferentes
atrasos, cujos valores dependem de cada classe. Na Figura 3
pode ser observado o método aplicado para a grade 10. Foram
utilizados os espaços de fase reconstruídos para o  ótimo
mínimo (τo min) e o  ótimo médio (τo med).

F. Classificação dos sinais de Voz
Os sinais foram classificados através de um classificador
MLP. Este classificador possui uma rede feedforward com
algoritmo de aprendizado supervisionado do Gradiente
Conjugado Escalonado (SCG) [19, 20]. A quantidade de
neurônios na camada de entrada depende da quantidade de
características utilizadas para a classificação, na camada oculta
foram empregados 09 neurônios e na camada de saída 02
neurônios. Foram considerados quatro casos de classificação:
(i) Patologia Vs. Saudável, em que na classe Patologia estão
incluídos os sinais afetados por edema e por paralisia nas
pregas vocais; (ii) Edema Vs. Saudável; (iii) Paralisia Vs.
Saudável; e (iv) Edema Vs. Paralisia. Os sinais utilizados
foram separados, aleatoriamente, em dois conjuntos distintos,
em que 2/3 foram utilizados para treinamento e 1/3 foram
utilizados para teste. A fim de realizar a validação cruzada e
dar maior confiabilidade a rede foi executada 10 vezes.
Para os testes, foram realizadas diversas combinações das
características de entrada para cada método, a fim de encontrar
a combinação que pudesse maximizar os resultados da
acurácia. Os métodos não foram combinados, apenas as
características dentro dos métodos. Os padrões de treinamento
e teste utilizados são as características extraídas a partir dos
métodos empregados. Para o Método da Contagem de Caixas
Ponderadas foram empregadas sete características: (i) dccp (τo
min); (ii) dccp (τo med); (iii) dccp (τo max); (iv) dccp (τ ótimo);
(v) Diferença absoluta entre τo med e τo min |dccp (τo med) –
dccp (τo min)|; (vi) Diferença absoluta entre τo max e τo med
|dccp (τo max) – dccp (τo med)| e (vii) Diferença absoluta entre τo
max e τo min |dccp (τo max) – dccp (τo min)|. Para o Método da
Similaridade foram usadas três características: (i) dsim (τo min e
τo med); (ii) dsim (τo med e τo max) e (iii) dsim (τo min e τo max).

Fig. 3. Imagens obtidas a partir do método da contagem de caixas ponderadas
com a grade 10 aplicado em um sinal de voz (a) saudável; (b) afetado por
edema; e (c) afetado por paralisia nas pregas vocais.

E. Método da Similaridade
Este método procura estimar o valor da autossimilaridade
das imagens dos espaços de fase, medindo o número de pixels
visitados e a similaridade do comportamento das trajetórias do
espaço de fase reconstruído [10]. O método utiliza duas
imagens do espaço de fase reconstruído com base em dois
tempos de atrasos diferentes. As imagens são divididas em
caixas como no método da Seção D. Os valores dos pixels são
projetados em uma matriz [Aij] com o mesmo tamanho da
imagem (i se refere à linha e j se refere à coluna em que se
encontram). Posteriormente, são atribuídos pesos para cada
pixel, onde o pixel visitado pelo espaço de fase tem o valor de
um e o pixel não visitado tem o valor de zero.
Para as duas matrizes encontradas, considerando tempos
de atraso distintos, os pixels homólogos são multiplicados
criando, assim, uma nova matriz. Esta multiplicação, pode ser

IV.

RESULTADOS

Na Tabela I são apresentados os resultados para a
classificação com as medidas individuais para o Método da
Similaridade (MSIM). Observa-se que as classificações
obtidas para as três classes foram excelentes de acordo com o
critério de Hosmer e Lemeshow [21], onde a melhor acurácia
média encontrada foi na distinção entre vozes afetadas por
edema nas pregas vocais e vozes saudáveis, utilizando como
medida dsim (τo min e τo med) e grade 40. De maneira geral, a
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grade que obteve melhor desempenho foi a grade 40. Na
Tabela II, é apresentada a classificação com as medidas
combinadas. As taxas de acurácia média encontradas são
superiores 99%, com taxa de especificidade e sensibilidade
superiores a 98%. As características dsim ( o min e o med) e
dsim ( o med e o max) estão presentes em todas as
combinações, associadas a outras medidas para a
discriminação dos sinais.
Na Tabela III são apresentados os resultados para a
classificação com as medidas individuais para o Método da
Contagem de Caixas Ponderadas (MCCP) e na Tabela IV, é
apresentada a classificação com as medidas combinadas. Na
Tabela III observa-se que a classificação obtida para a
distinção entre sinais de vozes afetados por edema e sinais
saudáveis apresentou a melhor acurácia, sensibilidade e
especificidade com taxas superiores a 95% entre as três
classificações, obtendo este mesmo desempenho para as
grades 5 e 10. A classificação que obteve menor desempenho
foi na distinção entre vozes afetadas por paralisia e vozes

saudáveis, com a grade 40, apresentando acurácia de
aproximadamente 87%. Nas três classificações, a
característica que melhor classificou individualmente foi |dccp
( o med) – dccp ( o min)|.
Na Tabela IV, as classificações foram eficientes, obtendo
taxas de acurácia, sensibilidade e especificidade superiores a
95%, sendo que a melhor grade para as três classificações foi a
grade 40. As características dccp ( ótimo), dccp ( o min)
estiveram presentes em todas as combinações, associadas a
outras medidas para a discriminação entre as classes. Na
distinção entre patologias e vozes saudáveis e na distinção
entre sinais de vozes afetados por paralisia nas pregas vocais e
sinais saudáveis foram utilizadas três características.
Na Tabela V são apresentados os melhores resultados com
as características individuais para o método da similaridade e
método da contagem de caixas ponderadas referente à
discriminação entre sinais de vozes afetados por edema e sinais
afetados por paralisia.

TABELA I. RESULTADO PARA A CLASSIFICAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS - MÉTODO DA SIMILARIDADE

Classificação

Acurácia (%)

Sensibilidade (%)

Especificidade (%)

Medida

Patologia vs. Normal

93,29 ± 0,15

95,74 ± 0,46

88,99 ± 0,70

dsim ( o min e

Edema vs. Normal
Paralisia vs. Normal

96,91 ± 4,81
92,27 ± 0,44

100,0 ± 5,26
96,22 ± 1,27

94,64 ± 0,54
89,66 ± 0,14

dsim ( o min e
dsim ( o min e

Grade
med)

40

med)
o max)

40
40

o
o

TABELA II. RESULTADO PARA A CLASSIFICAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS COMBINADAS - MÉTODO DA SIMILARIDADE

Classificação

Acurácia (%)

Sensibilidade (%)

Especificidade (%)

99,33 ± 0,22

98,15 ± 0,46

99,48 ± 0,26

99,48 ± 0,22

100,0 ± 0,33

100,0 ± 0,38

99,05 ± 0,19

98,15 ± 0,32

100,0 ± 0,39

Patologia vs.
Normal
Edema vs.
Normal
Paralisia vs.
Normal

Medida

Grade

dsim ( o min e o med), dsim ( o med e
o max), dsim ( o min e o max)
dsim ( o min e o med), dsim ( o med
e o max)
dsim ( o min e o med), dsim ( o min e
o max), dsim ( o med e o max)

20
20
20

TABELA III. RESULTADO PARA A CLASSIFICAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS - MÉTODO DA CONTAGEM DE CAIXAS PONDERADAS

Classificação

Acurácia (%)

Patologia vs. Normal

91,28 ± 0,14
97,94 ± 0,52
97,94 ± 2,36
86,67 ± 1,15

Edema vs. Normal
Paralisia vs. Normal

Sensibilidade
(%)
96,63 ± 0,31
95,65 ± 0,05
95,65 ± 0,43
95,12 ± 2,15

Especificidade (%)
83,33 ± 0,07
100,0 ± 0,94
100,0 ± 3,18
80,95 ± 0,59

Medida
|dccp (
|dccp (
|dccp (
|dccp (

Grade

o med)

– dccp ( o min)|
o med) – dccp ( o min)|
o med) – dccp ( o min)|
o med) – dccp ( o min)|

40
10
5
40

TABELA IV. RESULTADO PARA A CLASSIFICAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS COMBINADAS - MÉTODO DA CONTAGEM DE CAIXAS PONDERADAS

Classificação

Acurácia (%)

Sensibilidade (%)

Patologia vs.
Normal

95,97 ± 0,26

97,91 ± 0,34

Edema vs.
Normal

98,97 ± 0,34

97,78 ± 0,34

Paralisia vs.
Normal

97,62 ± 0,24

96,33 ± 0,40

Especificidade (%)

Os métodos implementados apresentaram taxas de
classificação superiores a 79% na discriminação entre
patologias. Sendo que o método da contagem de caixas
ponderadas possui a vantagem de ter a grade 40 no melhor
resultado, que proporciona menor custo computacional que a
grade 5.
Na Tabela VI são apresentados os melhores resultados com
as medidas combinadas para o método da similaridade e

Medida

Grade

dccp ( ótimo), dccp ( o min), dccp ( o
40
med)
dccp ( ótimo), dccp ( o min), dccp ( o
100,0 ± 0,49
40
med), |dccp ( o med) – dccp ( o min)|,
|dccp ( o max) – dccp ( o min)|
dccp ( ótimo), dccp ( o min), |dccp ( o
100,0 ± 0,31
40
max) – dccp ( o min)|
método da contagem de caixas ponderadas referente à
discriminação entre sinais de vozes afetados por edema e sinais
afetados por paralisia.
Com a combinação das medidas (Tabela VI), a acurácia
aumentou para cerca de 85%, o que demonstra o aumento do
potencial discriminativo das medidas de forma combinada, na
discriminação entre patologias. Ambos os métodos obtiveram
resultados semelhantes, onde o diferencial foi a quantidade de
medidas utilizadas por cada método, tendo destaque o método
93,40 ± 0,66
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da contagem de caixas ponderadas, com o uso de apenas três
medidas na etapa de classificação.
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TABELA V. RESULTADO PARA A CLASSIFICAÇÃO ENTRE PATOLOGIAS –
MSIM E MCCP (CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS).

Classe
Edema
Vs.
Paralisia

Acurácia(%)

Método

81,77 ± 0,61
79,17 ± 0,39

MCCP
MSIM

Medida/ Grade
dccp ( o min)
40
dsim ( o min e o
5
med)
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Estimativa de Direção de Chegada de Sinais de Voz
para Sistemas de Teleconferência
Felipe R. Petraglia e Mariane R. Petraglia

Com o aumento da distância entre o usuário e o dispositivo, a
energia do sinal de voz do usuário captado pelo microfone
diminui, enquanto a potência do ruído ambiente continua a ser
a mesma, resultando em uma diminuição na razão sinal-ruído
(SNR), definida como a potência do sinal desejado que chega
ao dispositivo dividida pela potência do ruído que atinge o
mesmo.

Resumo—Com o uso crescente de comunicação mãos-livres,
muito útil em veículos e teleconferências, o sinal de voz chega aos
microfones com razão sinal-ruído reduzida, quando comparado a
sinais de aparelhos portáteis convencionais. Desse modo, torna-se
fundamental o desenvolvimento de um sistema capaz de filtrar
espacialmente o sinal antes da sua transmissão. O presente
trabalho apresenta um estudo sobre algoritmos desenvolvidos
para estimar a direção de chegada de sinais de voz capturados
por um conjunto de cinco microfones dispostos em forma de
cruz, utilizando duas técnicas: o método baseado em formador de
feixe direcional e o método de correlação cruzada generalizada
com transformada de fase. Experimentos utilizando sinais de
mistura gravados foram realizados para que se pudesse avaliar a
influência de fatores como reverberação, ruído ambiente e
imprecisões dos microfones sobre o funcionamento do sistema.

Para contornar este problema, um sistema que localiza a
direção de chegada (DOA) de sinais de voz, permitindo a sua
filtragem e a atenuação de ruídos provenientes de outras fontes,
é investigado.
Além do ruído, o efeito da reverberação sobre o sinal que
atinge o microfone também aumenta, uma vez que o sinal de
voz emitido pelo usuário percorre outros caminhos além da
trajetória direta da pessoa ao alto-falante, chegando ao
microfone com diversos atrasos e atenuações. Essa condição
geralmente afeta o desempenho dos algoritmos formadores de
feixes de uma forma considerável, comprometendo a sua
capacidade de estimar a direção das fontes desejadas.
Consequentemente, a filtragem dos sinais de voz é menos
eficaz.

Palavras-Chave—Direção de chegada; formadores de feixes;
atraso temporal; correlação cruzada generalizada com
transformada de fase; processamento de sinais de voz.
Abstract— With the increase in the use of hands-free
communication, very useful in vehicles and teleconferences, the
speech signals arrive at the microphones with reduced signal-tonoise ratio, when compared to signals of hand held devices.
Therefore, it is very important to develop a system capable of
special filtering the signal before it is transmitted. The present
work presents a study on algorithms developed to estimate the
direction of arrival of speech signals captured by a five
microphones array positioned in the configuration of a cross,
employing two different techniques: beamforming-based method
and generalized cross correlation with phase transform.
Experiments using recorded mixing signals were performed in
order to evaluate the influence of factors such as reverberation,
ambient noise and inaccuracies of the microphones on the
operation of the system.

Neste trabalho é apresentado um estudo de desempenho de
dois algoritmos de estimação de DOA de sinais de voz,
baseados em formador de feixes [1] e na correlação cruzada
generalizada com transformada de fase (GCC-PHAT) [2], para
aplicação em um equipamento de teleconferência composto de
cinco microfones dispostos num arranjo em forma de cruz. Os
efeitos da reverberação e do ruído nas estimativas são
analisados, de forma a avaliar seus empregos na filtragem de
sinais de voz e, consequentemente, na melhoria de sistemas de
comunicação viva-voz.

Keywords— Direction of arrival; beamforming; time-delay;
generalized cross correlation with phase transform; speech signal
processing.

I.

Dentre outras técnicas propostas para a estimativa de DOA,
que requerem maior carga computacional, estão: um algoritmo
baseado em Diferenças de Tempo Interaural (ITD) [3]; uma
técnica adaptativa que usa decomposição de autovalores para
estimar a diferença de atraso temporal (TDD) [4]; e um
algoritmo adaptativo Least Mean-Square (LMS) normalizado
adequado para implementação no domínio da frequência [5].

INTRODUÇÃO

A invenção de dispositivos de viva-voz permite que o
usuário se comunique de forma mais conveniente e prática.
Comunicação mãos-livres tem sido intensamente desenvolvida
recentemente, e tem se provado muito útil em veículos,
teleconferências, discursos, comandos por voz, entre outras
situações.

II.

SISTEMA DE AQUISIÇÃO UTILIZADO

O conjunto linear uniforme (ULA, do inglês Uniform Linear
Array) consiste em um agrupamento de microfones dispostos
em linha reta de modo que as distâncias entre microfones
adjacentes sejam iguais. O conjunto de microfones recebe
sinais de diferentes direções. Os sinais gravados pelo

No entanto, uma grande desvantagem desse invento é a
diminuição da qualidade do som que chega aos microfones.

Felipe R. Petragflia e Mariane R. Petraglia¸ Programa de Engenharia Elétrica,
COPPE,, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil,
E-mails: petraglia182@poli.ufrj.br, mariane@pads.ufrj.br. Este trabalho foi
parcialmente financiado pelo CNPq e pela FAPERJ.
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agrupamento de microfones, definidos como elementos do
vetor x(t), consistem na mistura de s(t), o SINAL de voz original
atenuado pelo sistema correspondente à trajetória entre a fonte
e o microfone de referência, e de v(t), o ruído proveniente de
outras fontes. Desse modo, o sinal que chega a um determinado
microfone i é representado como

( )=

( −

)+

( ),

=

(1)

é a atenuação e é o atraso sofridos pelo sinal de voz
onde
no trajeto ao microfone . No caso do Conjunto Linear
Uniforme, o atraso entre dois microfones adjacentes pode ser
calculado com base na geometria ilustrada na Fig. 1, onde é
adotada a suposição de campo distante, ou seja, considera-se
que o alto-falante está afastado dos microfones por uma
distância suficientemente grande para que o sinal possa ser
tratado como uma onda plana.

Fig. 1.

sin( )

,

=−

dsin( )
,

=−

cos( )
.

No domínio da frequência, os sinais dos microfones podem
ser escritos na forma vetorial como:
( )= ( ) ( )+ ( )

(3)

onde
( )=[

1

] .

Conjunto Linear Uniforme de Microfones.

A distância adicional percorrida pelo sinal entre dois
microfones adjacentes é igual a sin( ), onde é a distância
entre microfones adjacentes e
é a direção de chegada do
sinal. Desse modo, o atraso temporal entre os sinais de ambos
os microfones é dado por
( )

=

,

Fig. 2.

III.

(2)

Embora o Conjunto Linear Uniforme de microfones seja
utilizado com frequência, ele apresenta uma limitação em
relação à faixa de ângulos que é capaz de rastrear. Por se tratar
de um conjunto de microfones posicionados em uma única reta,
o sistema não oferece informação suficiente para se determinar
em qual lado do conjunto a fonte está localizada.
Para solucionar este problema, utilizou-se neste projeto um
conjunto de 5 microfones localizados na mesma altura, estando
um deles posicionado no centro e os outros 4 simetricamente
posicionados e igualmente espaçados do microfone central,
conforme ilustrado na Fig. 2. Neste trabalho, considera-se que
as fontes estão localizadas no mesmo plano horizontal em que
se encontram os microfones, ou seja, na mesma altura.

Para cada amostra na frequência (índice ), os sinais dos
microfones são multiplicados por pesos complexos W e
somados, obtendo-se a saída do formador de feixes:

Y( ) =

( ),

(4)

sendo, para o conjunto de microfones adotado neste trabalho,

Considerando o sinal captado pelo microfone central ( )
como referência e a suposição de campo distante, os sinais que
chegam aos microfones podem ser representados por ( ) =
( − ) + ( ), sendo os microfones numerados conforme
(do microfone
ao
ilustrado na Fig. 2 e os atrasos
microfone central) dados por:
COS(

MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO DE DOA

A. Método Baseado em Formador de Feixes Direcional
A propriedade de formadores de feixes [1] de destacarem
sinais provenientes de uma determinada direção e atenuarem os
demais pode ser utilizada na estimação da direção de chegada.
Empregando o método formador de feixes em cada direção
possível, considerando valores discretos, encontra-se a potência
do sinal de saída. Desse modo, a direção que resultar no sinal
de saída de maior potência é considerada a direção de chegada
estimada.

onde
é a velocidade de propagação do som no ar,
aproximadamente 343 m/s.

=

Conjunto bidimensional de microfones utilizado.

= [W W W W W ] .

(5)

A potência do sinal de saída será usada como parâmetro na
estimação da direção de chegada do sinal. A densidade
espectral de potência do sinal de saída do formador de feixes
pode ser estimada por

)
,

Φ ( ) = Y( )Y ∗ ( )

=

= 0,
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( ) é uma matriz de dimensões 5x5, representando a
onde
matriz de densidade espectral cruzada entre os sinais dos
microfones.

amostras para segundos, é tido como o atraso entre os dois
sinais.
Considerando um conjunto linear uniforme de N
microfones separados por uma distância d, o número total de
pares de microfones que se podem formar é igual a

Um importante parâmetro do sistema é a sua função
resposta, caracterizada pela razão entre o sinal de saída do
formador de feixes e o sinal original, proveniente da fonte
acústica. Considerando o caso sem a interferência de ruído, a
representação do sinal de saída no domínio da frequência é
dada por

2

S( ) ( , ).

( , )
( )

( , ).

=

(8)

( )=

, ).

( )

∗(

).

(12)

A correlação cruzada entre os sinais é dada pela DFT
inversa da densidade espectral de potência cruzada, ou seja,

(9)

O critério de definição do vetor peso
utilizado neste
trabalho foi o atraso e soma (do inglês delay and sum). Esse
critério atribui ao peso os atrasos causados pelo trajeto do sinal,
para um determinado ângulo de incidência, denominado
direção alvo. Desse modo, os pesos do formador de feixes para
são dados por
uma determinada direção
= (

(11)

Dados dois microfones, i e j, sejam ( ) e ( ) os
sinais dos microfones, onde
é o índice temporal das
amostras. ( ) e ( ) são as amostras dos sinais no domínio
da DFT, sendo o índice da amostra. A densidade espectral de
potência cruzada entre os sinais é estimada por

Consequentemente, a função resposta é dada por
R( , ) =

!
.
2! ( − 2)!

Os experimentos realizados utilizando esse método foram
feitos com dois conjuntos de N = 3 microfones alinhados em
direções perpendiculares, com espaçamento de d = 10 cm,
formando a configuração de uma cruz no plano horizontal.

( )
Y( ) =
(7)
S( ) ( )
=
Como o termo , presente na expressão de ( ), é função
do ângulo de incidência , a Eq. (4) pode ser reescrita como
Y( , ) =

=

()=

1

( )

,

(13)

onde M é o comprimento da sequência correspondente à
densidade espectral de potência cruzada e é a defasagem. A
correlação cruzada pode ser calculada para os possíveis valores
()
positivos e negativos de . A defasagem que maximiza
é o número de amostras de atraso entre os dois sinais. Portanto,
o atraso temporal é dado por

(10)

A direção que resulta no sinal de saída do formador de
feixes com maior potência é considerada a direção de chegada
estimada do sinal. Como a densidade espectral de potência do
sinal de saída varia de acordo com o bin de frequência, a
direção de chegada final será igual à direção que maximiza o
valor médio da densidade espectral de potência considerando
os bins de frequência entre 300 Hz e 3400 Hz, correspondente
à faixa de frequência em que se concentra a potência do sinal
de voz.

=
onde

1

() .

arg

(14)

é a frequência de amostragem.

Desse modo, forma-se um vetor τ de dimensões
x1
contendo os atrasos temporais entre os sinais de todos os pares
de microfones. No caso do conjunto de microfones disposto de
forma horizontalmente linear, sabe-se que a relação entre o
atraso temporal e a direção de chegada é dada por

sin = −

B. Método da Correlação Cruzada Generalizada (GCC)

,

(15)

onde é um vetor de dimensões
x1 contendo as distâncias
entre cada par de microfones e Ѳ é a direção de chegada do
equações e apenas uma
sinal. Essa equação apresenta
incógnita, o ângulo Ѳ. Desse modo, o sistema é resolvido
encontrando-se a solução de mínimos quadrados, dada por

O método de estimação da direção de chegada baseado no
TDD [6] consiste em calcular o atraso temporal entre os sinais
de cada par de microfones e, em seguida, utilizando as
informações conhecidas acerca das posições dos microfones,
estimar a direção de chegada do sinal.
Entre os métodos de estimação da direção de chegada,
trata-se de uma das técnicas de menor custo computacional,
uma vez que não envolve busca exaustiva entre todos os
ângulos possíveis, como ocorre nas demais principais técnicas.
Além disso, este algoritmo apresenta a particularidade de poder
tratar diretamente sinais de banda larga. Em compensação, esta
técnica é útil somente para os casos em que há sinal de apenas
uma fonte incidindo sobre o conjunto de microfones.

Consequentemente, tem-se que

Para estimar o atraso temporal entre os sinais de um par de
microfones, calcula-se primeiramente a função correlação
cruzada entre os sinais. O índice correspondente ao máximo
dessa correlação, uma vez tendo a sua unidade convertida de

Daí encontra-se a direção de chegada
obtida utilizando o
conjunto horizontalmente linear de microfones, podendo
assumir valores entre −90 e 90 .

sin = (

= sin [(
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)

(−

).

(16)

)].

(17)
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Analogamente, no caso do conjunto de microfones disposto
de forma verticalmente linear, sabe-se que, para cada par de
microfones i e j, a relação entre o atraso temporal e a direção
de chegada é dada por

ψ ( )=

|

,

(25)

( )|

(19)

( ) é uma estimativa da densidade espectral de
onde
potência cruzada do par de sinais gravados
e . Com o
emprego da PHAT, a função GXPSD se aproxima de um
impulso discreto, tornando mais proeminente o pico dessa
função.

A direção de chegada , encontrada utilizando o conjunto
vertical de microfones, pode assumir valores entre 0 e 180 .

Dessa forma, a matriz de correlação cruzada generalizada é
calculada por meio da seguinte equação:

cos = −

.

(18)

Similarmente, por meio de mínimos quadrados, tem-se que
)

= cos [(

(−

)]

e , encontra-se a
Combinando-se os valores de
direção de chegada definitiva , eliminando-se a ambiguidade
em relação à direção de chegada obtida por um único conjunto
linear uniforme de microfones.

( )

Se −45 <



Se −45 <
180 − ;



Se

> 45 , então



Se

< −45 , então

< 45 e

< 90 , então

< 45 e
=

=

IV.

;

> 90 , então

=

;
=− .

A correlação cruzada generalizada pode ser definida como
( )

( )=

ℎ ( )∗

( ) ℎ ( − )∗

( − )

. (20)

Conforme se observa na Eq. (20), para computar a
correlação cruzada generalizada, os sinais dos microfones
inicialmente são pré-filtrados. Em seguida, calcula-se a
correlação cruzada entre os sinais. A GCC também pode ser
computada no domínio da frequência, calculando-se a
densidade espectral de potência cruzada generalizada
(GXPSD), definida como
( )

∗

( ) = [ ( ) ( )]

( ) ( ) .

( )

( )=ψ ( ) ( )

∗(

),

e

(22)

onde

ψ ( )=

( )

∗(

).

(23)

Para encontrar a GCC, realiza-se a transformada inversa de
Fourier da GXPSD, obtendo-se
( )

()=

∑

( )

( )

.

( )

( )

,

(26)

RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS REALIZADOS

Neste experimento, sinais de voz foram gravados sem a
interferência de ruído. Os sinais foram originados nas direções
de 0 , −55 , −90 , −125 , 180 , 110 , 90 e 70 ,
sequencialmente. Os resultados obtidos com o método
formador de feixe são exibidos na Fig. 3(a). As direções de
chegada estimadas foram similares às esperadas, mostrando um
desempenho satisfatório do algoritmo em situações práticas.
No entanto, os resultados tiveram precisão e acurácia inferiores
aos dos experimentos simulados considerando apenas atrasos
entre os sinais dos microfones (não apresentados aqui por falta
de espaço), mostrando que a reverberação afeta a qualidade da
estimação da direção de chegada de forma considerável. Notase a descontinuidade no gráfico para o ângulo de 180 , de
modo que as estimativas um pouco acima desse valor são
representadas na extremidade oposta do gráfico, próximo a
−180 .
Em seguida, ruído rosa foi gerado dos quatro cantos da sala
onde foram realizadas as gravações, correspondendo às
direções de −125 , −55 , 70 e 110 , simultaneamente. Uma
vez que esses ângulos são aproximadamente simétricos, o
experimento pode ser considerado um bom teste de
desempenho em ambientes com ruído difuso. Na Fig. 3(b) são
apresentados os resultados obtidos com o método formador de
feixe para SNR=10 dB. Os efeitos do ruído nos experimentos
com sinais gravados não são notados de forma tão clara quanto
nos dos experimentos com sinais simulados, uma vez que os
resultados sem a interferência de ruído não são tão precisos. No
entanto, nota-se que os efeitos do ruído difuso sobre as
estimativas são consideráveis para a SNR de 10 dB, em que a
diferença entre as direções de chegada estimada e esperada é
mais significativa.

(21)

As duas pré-filtragens podem ser combinadas
representadas por um único filtro, ψ ( ), ou seja,

∑

ou seja, compensa-se o módulo da densidade espectral cruzada
dos sinais dos microfones.

e
são combinados de modo a garantir a
Os ângulos
maior precisão possível da direção de chegada . É sabido que
apresenta uma maior precisão que
quando
o valor
−45 < < 45 , > 135 ou < −135 . Já o valor de
apresenta uma maior precisão quando 45 < < 135 ou
é
−135 < < −45 . Portanto, o valor atribuído a
estabelecido de acordo com os seguintes critérios:


( )=

(24)

A escolha da função de pré-filtragem ψ ( ) depende do
critério de pesagem requerido pela situação. De acordo com o
método GCC-PHAT [2], realiza-se a transformada de fase, do
inglês phase transform (PHAT), definindo-se ψ ( ) como
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A Fig. 4(a) ilustra os resultados do sistema para o
experimento em que sinais de voz são emitidos das direções
0 , 70 , 90 , 110 , 180 , −125 , −90 e −55 ,
sequencialmente, sem a presença de ruído. As direções de
chegada estimadas foram similares às esperadas, mostrando
um desempenho satisfatório do algoritmo GCC-PHAT em
situações práticas. As DOAs estimadas apresentaram uma
precisão maior do que as encontradas pelo método formador
de feixes, indicando que a os efeitos da reverberação sobre o
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do ruído, enquanto o algoritmo GCC-PHAT sofre menor
influência da reverberação.

formador de feixes são mais significativos que aqueles sobre o
GCC-PHAT.
Para testar o efeito do ruído sobre o desempenho do método
GCC-PHAT, foram realizados também experimentos com a
presença de ruído difuso. Sinais de ruído rosa provenientes das
direções de −125 , −55 , 70 e 110 , simultaneamente,
foram gravados pelos microfones, somando-se aos sinais de
voz gravados. Os resultados são expostos na Fig. 4(b). Os
efeitos do ruído sobre as estimativas das DOAs, como se
percebe com base nos resultados, foram significativos. Para
SNR igual a 10 dB, a precisão da estimação diminui
consideravelmente, de modo que, em alguns trechos do
gráfico, o algoritmo visivelmente assume como direção de
chegada as direções de 0 , 90 e −90 , correspondentes às
direções do ruído.
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Fig. 4.
Resultados do método GCC-PHAT com sinais gravados: (a) sem
ruído aditivo e (b) com ruído difuso com SNR=10 dB.
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Convolutive Non-Negative Matrix Factorization for
CQT Transform using Itakura-Saito Divergence
Fabio Louvatti do Carmo; Evandro Ottoni Teatini Salles

Abstract— This paper proposes a modification of the Nonnegative Matrix Factorization (NMF) in a single-channel audio
source separation problem. NMF is widely used in such problem
because of its easy implementation and parts-based separation
properties. However, the original NMF uses Short Time Fourier
Transform (STFT) as a spectral representation of the data, which
has matrix representation, and it does not support data at nonregular grid, such as Constant-Q Transform (CQT). CQT has a
strong appeal in audio processing because it approximates the
human auditory system in a reasonably way. Besides to usage of
CQT as spectral representation, this paper presents a convolutive
NMF approach using Itakura-Saito divergence (ISD) to work
with irregularly-sampled data, here defined as NRCNMF-IS.
The scale invariance property of ISD is interesting for audio
applications. The NRCNMF-IS was tested and compared with
its matricial version. Utilizing performance metrics, the statistical
results show that the use of CQT as spectral representation yields
better results than the STFT representation.
Keywords— Non-negative Matrix Factorization, Monaural
separation, Blind source separation, Constant-Q Transform,
Itakura-Saito.

I. I NTRODUCTION
The separation task of multiples sounds from monaural
audio is a hard problem and it has been widely approached on
literature. A commonly used method to such decomposition
is the Non-negative Matrix Factorization (NMF). The NMF
has gained popularity in [1] due to its sparse nature in
the decomposition process (part-based) and its simplicity in
implementation. NMF has been used in audio applications
as monaural speech separation [2], identification of auditory
objects with time-varying spectrum [3] and automatic music
transcription [4].
The NMF formulation in [5] defines that a matrix XN ×M ∈
R+ is approximated by the product of two matrices WN ×R ∈
R+ and HR×M ∈ R+ , such that a cost function is minimized.
Such a cost function is built from a divergence measure
between X and WH. The most commonly used measures
are Frobenius norm, Kullback-Leibler (KL) divergence and
Itakura-Saito (IS) divergence.
The vast majority of the methods that use NMF, represents
the audio signals through the spectrogram builted from the
Short Time Fourier Transform (STFT). Such a representation
is linearly spaced in frequency, so it does not efficiently map
the frequencies corresponding to the musical notes. In contrast,
the Constant-Q Transform (CQT), originally introduced in [6],
describes a geometrical resolution in frequency. The CQT
is important in speech and music processing, because it is
Fabio Louvatti do Carmo; Evandro Ottoni Teatini Salles. Federal University of Espirito Santo (UFES), Vitoria-ES, Brazil, E-mails:
fabio.carmo@aluno.ufes.br, evandro@ele.ufes.br.

based on human perception of sound. In [7] it is presented a
very reliable invertible CQT approach based on non-stationary
Gabor frames (CQ-NSGT). However, the CQ-NSGT yields the
samples in a non-regular grid, and matrix representation is no
longer possible, making it impossible to use with classic NMF.
A reformulation of NMF has been introduced in [8] in order
to use it with irregularly-spaced samples, here called NonRegular NMF (NRNMF). Thereby, it is possible to use NMF
with CQ-NSGT for audio applications. The reformulation of
the traditional model basically consists of vectoring the matrix
XN ×M ∈ R+ as xK×1 ∈ R+ and creating two other vectors
tK×1 and fK×1 that contain the time and frequency positions
of each sample, respectively. The approximation x̂K×1 ∈ R+
is given by
R−1
X
x̂ =
vr gr ,
(1)
r=0

where vK×R ∈ R+ and gK×R ∈ R+ are the matrices to be
found,
means element-wise product and R is the number
of parts to be factored. It is worth noting that now the values
in t and f can be real, and not more integers as in the matrix
case.
The models in [5] and [8] are related to the classic NMF.
However, such traditional approach is weak for audio tasks,
because it not considers the temporal information of signal. In
[3] and [9] was presented convolutive NMF models for matrix representation, where the relationship between multiples
observations in close interval time is described by a spectral
bases sequence Wt , which corresponds to the coefficients in
H varying over time. In [10], it was presented a convolutive
version of [8] using CQ-NSGT as spectral representation for
blind source separation (BSS) application.
The algorithms presented in [8], [9] and [10] use the
KL divergence as cost function. It is known that the KL
divergence is a special case of β-divergence when β = 1.
In [11], it was shown that the factorization performed with
β > 0 relies more heavily on the largest data values and
less precision is to be expected in the estimation of the lowpower components. Audio spectra typically exhibit exponential
power decrease along frequency and commonly include lowpower transient components. In this respect, KL divergence is
not very appropriate for audio applications. In addition to the
usage of CQ-NSGT as spectral representation of the data, this
paper also proposes a modification in [10] using IS divergence
as cost function (NRCNMF-IS), whose expression is given by
x
x
(2)
dIS (x|x̂) = − ln − 1.
x̂
x̂
The IS divergence is a particular case of β-divergence when
β = 0 and it has interesting properties, such as the scale
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invariance, meaning that low-power components of x̂ bear
the same relative importance as high-power ones. Therefore,
factorization with IS divergence are relevant to decomposition
of audio spectra and also has good perceptual properties of
the reconstructed signals.
This paper is organized as follows. The section II presents
the NMF algorithms for matrix-structured data and the proposed algorithm for irregularly sampled data utilizing ItakuraSaito as cost function. Section III shows the experimental
results, comparing the two algorithms presented in section II,
and also presents the methodology and the parameters used.
And section IV draws the conclusions.

each iteration
h ←t i

X
X̂2
h←ti
1
WtT X̂
h it→T
X
H
X̂2
h it→T
1
H
X̂

WtT

H←H

Wt ← Wt

(6)

∀t ∈ [0, ..., T − 1].
At each iteration, all Wt and H are updated, where H is
calculated as the average of their updates for each Wt . Note
that for the case T = 1, the algorithm in (6) becomes (3).

II. NMF FOR SAMPLES ON A NON - REGULAR GRID
B. Convolutive NMF for samples on non-regular grid
A. Classic and Convoltutive NMF
Using IS divergence as cost function, the classic NMF
results in the following iterative process
H←H
W←W

WT ((WH)−2 X)
WT (WH)−1
((WH)−2 X)HT
,
(WH)−1 HT

The algorithms cited in the previous subsection usually use
STFT for matricial representation of the spectrogram in X.
However, CQ-NSGT does not allow a matrix structure of the
samples, and to use CQ-NSGT as a spectral representation
along with NMF, it is necessary to vectorize the classic
algorithm. The vectorization of (6) yields

x̂ =

(3)

T
−1 R−1
X
X

t→

Vr,t

Gr

t=0 r=0
t→

Vt G
Pt,1 = 2
x̂ · 11×R
Vt
Pt,2 =
x̂ · 11×R

[.]
[.]

where and
are element-wise multiplication and division,
respectively. At each iteration, the matrices W and H are
normalized in order to obtain an unbiased estimate. The
normalization is performed as follows
wr
r
wN
← PN −1N
,
r
n=0 wN
N
−1
X
r
wN
,
hrM ← hrM .
n=0

Pt,3 =

∀r = 0, ..., R − 1

←t

G=
∀r = 0, ..., R − 1,

(4)

T
−1
X

Dt · (Pt,1

t→

Wt . H,

(5)

t=0

Vt =

←t

( x · 11×R ))
←t

Df · (Pt,1

←t

( x · 11×R ))
←t

,

(7)

Df · Pt,3
where the matrices Dt e Df are calculated from the time and
frequency coordinates of the samples in x. These matrices
indicate the relative positions between all the samples. When
using CQ-NSGT as a spectral representation, the frequency
bins are geometrically spaced, i.e. it is given a minimum
frequency fmin and the subsequent frequencies are given by
i
fi = fmin · 2 B , where B is the number of bins per octave.
Therefore, the frequency coordinates in f are predefined values, and then the matrix Df can be calculated as follows
(
1, f (i) = f (j)
Df (i, j) =
0, f (i) 6= f (j)

t→

where T is the length of each spectral sequence and [.] denotes
a column shift operator of t steps to the right. With this new
generative model, the new multiplicative rules can be seen as
a set of T NMF operations in (3) that are combined to the
end. Thereby, the algorithm needs to update T + 1 matrices at

G
x̂ · 11×R

Dt · Pt,2
←t

r
where wN
corresponds to each column of W and hrM to
each row of H. The columns of W represent the spectral
patterns found by the algorithm, and the rows of H indicate the
position and intensity that these patterns are repeated along the
spectrum. This approach is weak for audio applications, since
such patterns have no temporal dependency between them.
Such temporal dependence is added to the generative model
as follows

X̂ =

t→

(8)

However, the time coordinates are not regular due to the Qconstant characteristic. It is known that Q is the quality of the
filter and it is given by the ratio of the central frequency of the
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filter to its bandwidth. Thereby, the window sizes are different
for each frequency bin. The Figure 1 shows an example of how
the samples are positioned in time and frequency plane.

Frequency
bin 4
Frequency
bin 3
Frequency
bin 2
Frequency
bin 1

Fig. 2. Example of Gaussian kernel with variance adapting to each frequency
bin, calculated with γ = 0.01.

Fig. 1.
CQT.

Example of non-regular grid in the time-frequency plane for the
Fig. 3.

Thus, the vector t has a high chance of being formed by
single elements, and if the matrix Dt is calculated as in (8),
Dt will be a null matrix. To mitigate this problem, in [8] it is
calculated the matrix Dt using a Gaussian kernel.


−|t(i) − t(j)|2
Dt (i, j) = exp
.
(9)
σt2
However, in the calculation of Dt in (9), a single value
of variance is used. If the chosen variance is too small, the
algorithm will not learn any structure in the spectrogram,
whereas the case of large variance, spectral blurring will occur.
To overcome this problem, the calculation of Dt is modified
and it uses a variance that varies with each bin of frequency.
Then, the variance in (9) becomes
2
σt,bin
=

−d2bin
,
ln γ

0 < γ < 1,

III. E XPERIMENTAL R ESULTS
A. Musical Application
The NRCNMF-IS is tested and compared to its matricial
version, Convolutive Non-negative Matrix Factorization, based
on IS-divergence too (CNMF-IS). The NRCNMF-IS uses CQNSGT as spectral representation, while CNMF-IS uses the
STFT. The task is blind source separation, where the sources
are estimated in an unsupervised mode. All the algorithm were
developed using the Python programming language.
The audio to be factored is a sequence of notes played on a
piano, as the Figure 4 shows. The piano sound was generated
from a MIDI file and it was synthesized utilizing the Yamaha
C5 Grand Piano SoundFont, with 16kHz sampling rate. The
expected result is to separate each note of the piece played.

(10)

where dbin is the distance between neighboring samples for
each frequency bin, and γ is the value of the Gaussian kernel
evaluated in the neighboring sample. Figure 2 illustrates the
samples and the Gaussian kernels with the variances adapted
to each bin of frequency.
t→

Example of shift of 0.2 seconds in a CQ-NSGT spectrogram.

Fig. 4.

Sheet music of the audio played by the piano.

←t

The shift operators [·] and [·] in (7) are performed differently from the matrix version in (6). Figure 1 shows an
example of an irregular time-frequency grid, and it may be
noted that time-shifting must be conducted so that more high
frequency samples are shifted than the low ones, i.e. for a shift
of one sample at low frequency, it is necessary to shift several
at high frequency so that the spectrogram does not deform.
Figure 3 exemplifies the shift operator in irregularly-spaced
samples.

B. Performance Evaluation
In this work we use as performance evaluation the measures presented in [12]. The factorization quality is measured
in terms of Source-to-Distortion Ratio (SDR), Source-toInterference Ratio (SIR) and Source-to-Artifact Ratio (SAR),
which calculate the amount of distortion, interference, and
artifacts, respectively. These three measures are standard metrics for blind source separation and they are calculated with a
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toolbox called BSS Eval1 . It is important to note that higher
values of SDR, SAR and SIR mean better estimates of the
sources.

I presents the metrics evaluated in an execution of the CNMFIS. Figures 5 and 6 show the time signals and spectrograms
of the execution evaluated in Table I.

C. Results and Discussion

Fig. 7.

Fig. 5.

Time signals resulting from an execution of NRCNMR-IS.

Time signals resulting from an execution of CNMR-IS.

Original
Original

Sum of parts

Sum of parts

Part 1 (C)
Part 1 (C)

Part 2 (E)

Part 2 (E)

Part 3 (G)
Fig. 8. Interpoled spectrograms resulting from an execution of NRCNMR-IS.

Part 3 (G)
Fig. 6.

Spectrograms resulting from an execution of CNMR-IS.

The STFT was calculated using frame size of 512 samples
and hop size 128. The time-shifting in CNMF-IS was tested
with different lengths in order to find the most suitable. The
CNMF-IS algorithm was initialized with random values in all
runs. After tests, the best value of time shifting was 50, which
is approximately the duration of each note played. The Table
1 http://bass-db.gforge.inria.fr/bss_eval/

The CQ-NSGT was performed using minimum frequency
fmin = 110Hz (A1), maximum frequency fmax =
7902.132Hz (B7) and bins per octave bpo = 48 (quartertones equivalent). Similarly done with CNMF-IS, multiples
time-shifting was tested and the best value was 0.3 sec,
which is also approximately the duration of each note played.
The NRCNMF-IS algorithm was also initialized with random
values in all runs. In addition, NRCNMF-IS has one more
parameter and it was also tested. It is the parameter γ in (10),
and the chosen value was 10−3 . The choice of γ is less critical

760
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than the time-shifting value. The time-shifting value is more
sensitive because it defines the length of the spectral bases
sequence Vt , which will be repeated according to G along
the estimated spectrogram. The Table II presents the metrics
evaluated in an execution of the NRCNMF-IS. Figures 7 and
8 show the time signals and spectrograms of the execution
evaluated in Table II. As previously mentioned, the CQ-NSGT
spectrogram is sampled in an irregular grid as in the Figure
1, however the spectrograms presented in the Figures 7 and 8
were interpolated for better visualization.
The experiments of CNMF-IS and NRCNMF-IS were repeated 53 times and Figure 9 shows the statistics of all
executions of both algorithms in terms of mean and standard
deviation. The audio results of this article and others results
are in the website https://sites.google.com/site/
nrcnmfis/
Tables I and II show one execution time results of CNMF-IS
and NRCNMF-IS respectivelly. In these two specific examples,
we can see that CNMF-IS obtained the best results for Source
1 (C), while NRCNMF-IS is better in the others. However, it
is important to note that despite this, the result of NRCNMFIS is smoother in relation to human perception, being a more
comfortable sound (It is possible to listen them from the above
mentioned website). Although the values of the SAR metric
are close in both cases, the artifacts in CNMF-IS are noisier
than those present in NRCNMF-IS.
TABLE I
R ESULTS OF AN EXECUTION OF THE CNMF-IS ALGORITHM .

Source 1 (C)
Source 2 (E)
Source 3 (G)

SDR
13.703
8.072
8.582

SIR
24.800
16.275
15.518

TABLE II

Source 1 (C)
Source 2 (E)
Source 3 (G)

SDR
12.037
9.409
9.546

SDR

Part 1

Part 2

SIR
22.987
19.698
19.558

Part 3

Part 1

Part 2

ALGORITHM .

SAR
12.422
9.883
10.050

SIR

SAR

Part 3

Part 1

Part 2

IV. C ONCLUSIONS
In this paper we presented a Convolutive Non-negative Matrix Factorization approach for irregularly sampled data, using
the Itakura-Saito divergence as cost function and ConstantQ Transform as spectral representation of the audio. To the
didactic audio example used in this article it was observed
that although the CQ-NSGT has an irregularly spaced samples
in the time-frequency plane, it is possible to use such grid
with the NMF algorithm and to obtain better results than the
version using STFT. Future studies might explore a supervised approach in order to develop applications for automatic
transcription of scores, for example. And, once NMF suffers
from both a high computational cost and an intensive memory
usage, it is interesting to develop an iterative online approach
to mitigate both problems.
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SAR
14.069
8.885
9.685
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Protótipo de Aplicação para Análise de Intensidade
de Sinais de Redes Celulares
Jorge Guilherme S. Santos, Eduardo Calandrini Rocha da Costa, Mateus Almeida Rocha, Vitor de Aguiar
Carazza, Ugo Silva Dias

Resumo—Este artigo apresenta o desenvolvimento e os
princı́pios de funcionamento de uma plataforma computacional
baseada em crowdsourcing para medição da intensidade de sinal
de redes celulares formada por um aplicativo para smartphones
Android e uma plataforma de alta capacidade de processamento
em servidores remotos.
Index Terms—Medição, Android, Banco de Dados, crowdsourcing, Redes Móveis, Celular

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o avanço do desenvolvimento das tecnologias e da expansão do uso de smartphones no mundo, houve um aumento
na utilização de redes celulares para comunicação por voz e,
principalmente, acesso à Internet. Esse crescimento evidencia
o impacto dos usuários no sistema e, consequentemente, a
necessidade de melhorias constantes na infraestrutura de redes
das operadoras móveis.
Dessa forma, torna-se válida a criação de um sistema de
medição e avaliação de qualidade das redes dessas operadoras
de forma a permitir acompanhamento quase em tempo real. A
natureza baseada em crowdsourcing dessa abordagem faz com
que os custos para as operadoras sejam reduzidos em relação
aos tradicionais drive-tests que utilizam equipamentos especializados, além de fornecer informações de forma transparente
para os clientes das empresas.
Ao longo das próximas seções serão apresentadas as caracterı́sticas fundamentais do sistema, incluindo a organização e
o funcionamento resumido dos principais componentes. Ao
final, serão mostrados alguns dos dados que puderam ser
inferidos por meio do sistema.
II. V IS ÃO G ERAL DO S ISTEMA
O sistema de medição se baseia em utilizar smartphones
que executam o sistema operacional Android para realizar
as medições. Uma API disponibilizada pelo Google [3] é
utilizada no código do aplicativo, tornando possı́vel obter
diversas informações sobre a rede celular do usuário.
Devido à grande diversidade de smartphones disponı́veis no
mercado e à sua grande popularidade, o sistema possui uma
natureza baseada em crowdsourcing, ou seja, foi desenvolvido
levando em consideração uma base de usuários muito grande,
o que aumenta a quantidade e diversidade dos dados coletados e portanto permite dar maior relevância às informações
inferidas.
Os autores pertencem ao Departamento de Engenharia Elétrica da
Universidade de Brası́lia. Emails: eduardo.calandrini@hotmail.com,
{jorge,mateus,vitor.carazza}@redes.unb.br,udias@unb.br.

Além disso, por conta do tamanho da base de usuários
e da quantidade de dados, há a necessidade de um ponto
de centralização de dados e de uma aplicação remota para
cálculos complexos. Assim, a aplicação precisou ser dividida
em duas partes principais: uma parte mais leve em execução
nos smartphones chamada cliente, responsável por coletar os
dados e oferecer uma interface amigável para o usuário, e uma
parte responsável pelo armazenamento dos dados e execução
de cálculos em larga escala, em execução em um conjunto de
servidores remotos de grande capacidade de processamento.
A. Componente do aplicativo (cliente)
Os usuários visualizam os dados agregados do sistema
através do próprio aplicativo, conforme mostra a Figura 1. Na
visualização há hexágonos sobrepostos à superfı́cie terrestre,
cujas cores representam o intervalo da média da intensidade
de sinal de todas as medições realizadas dentro da região
abrangida pelo próprio hexágono. O formato hexagonal foi
escolhido por ser o mais próximo de um formato circular e
pela facilidade em encaixar os polı́gonos e cobrir a superfı́cie
terrestre.
As configurações do aplicativo são parametrizadas no servidor. Um dos parâmetros que pode ser definido é o intervalo
entre medições, que assume o valor padrão de 60 segundos
durante utilização normal ou 2 segundos para os testes da
equipe quando é necessário obter muitos dados sobre uma
região especı́fica.
A cada perı́odo de tempo configurado, uma série de dados
são enviados para o servidor, entre eles a intensidade e sinal
(em dBm), a localização (longitude, latitude e precisão), tecnologia (2G, 3G ou 4G), operadora e alguns dados adicionais,
como código de área.
B. Componente dos servidores
Os servidores são divididos em duas partes principais: um
servidor de banco de dados e um servidor de aplicação. O servidor de banco de dados é responsável por armazenar os dados
coletados, enquanto o servidor de aplicação é responsável por
verificar e tratar os dados recebidos dos smartphones e enviar
os dados corretos para o banco de dados.
Devido à alta capacidade de processamento dos servidores, eles são as entidades responsáveis por realizar todos
os cálculos que são complexos o bastante para prejudicar a
experiência do usuário, o que deixa a aplicação mais leve.
Esse cuidado com a experiência do usuário é essencial para o
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Figura 1. Telas do aplicativo mostrando os hexágonos sobrepostos no mapa. Cada tela representa os hexágonos de uma operadora diferente. As cores refletem
média de intensidade de sinal: menos que -90 dBm: vermelho; entre -90 e -80 dBm: amarelo; acima de -80 dBm: verde. Da esquerda para a direita: operadoras
1 a 4.

correspondentes. O resultado da visualização é apresentado
na Figura 1.
III. R ESULTADOS
Para mostrar o funcionamento da aplicação, foram feitos
testes com diversos aparelhos, um em cada grande operadora
que atua no Distrito Federal. As medições criaram 1,4 milhão
de pontos de medição, o que resultou em diversos hexágonos,
conforme mostra a Figura 1. Nela, é possı́vel observar a
agregação de tecnologias e os filtros por operadoras, além das
diferenças na intensidade de sinal e cobertura das diferentes
operadoras.
Como exemplo de cobertura a ser destacado, fica clara a
deficiência de cobertura de sinal 4G da operadora 4. Já em
termos de intensidade de sinal, a operadora 2 é a que melhor
se destaca.
IV. C ONCLUS ÃO

Figura 2. Fluxograma representando o funcionamento do componente nos
servidores

modelo de crowdsourcing, uma vez que o objetivo é formar
uma grande base de usuários.
O funcionamento dos servidores pode ser resumido na
Figura 2, na qual é possı́vel observar dois tipos básicos de
interação com os clientes: gravação ou leitura de dados. As
gravações de dados se referem a cada uma das medições
que são enviadas pelos smartphones enquanto as operações
de leitura se referem à obtenção de informações do servidor
que devem ser visualizadas pelos usuários.
De forma resumida, a cada nova medição é disparada uma
ação de atualização do hexágono que contem o novo ponto,
ação que consiste basicamente em recalcular a média (em
mW) da intensidade de sinal do hexágono incluindo todas
as medições anteriores e a medição mais recente. Em cada
operação de leitura o aplicativo informa um filtro formado
pela região (coordenadas) de visualização, a operadora e a
tecnologia para que o servidor possa retornar os hexágonos

O sistema apresentado mostrou funcionar corretamente e
retornar resultados relevantes e adequados com a proposta.
Foi possı́vel evidenciar com base na Figura 1 a utilidade para
o usuário que deseja assinar um serviço de telefonia celular e
precisa escolher uma operadora.
A forma como foram colocados os dados também permitem
que as operadoras entendam melhor sua cobertura, sem a necessidade de utilização de equipamentos especı́ficos. Por fim,
as informações podem ser cruzadas para ajudar a posicionar
melhor as torres e a quantidade de medições realizadas em
cada região pode ser usada para ajudar a estimar a distribuição
geográfica do tráfego da rede.
R EFER ÊNCIAS
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Power Strip Automation with Internet of Things
Thallyson P. S Melo, Felipe M. Avila, L.F Avila.

microcontroller. The main differences between this board and
the conventional Arduino are some built-in components, such
as an Ethernet port with a range between 10 and 100 MBps, RS232 serial connection and a Flash SPI for reading SD cards with
8 MB legacy for firmware reservation And reading the latest
recorded applications.

Abstract—The concept of the internet of things (IoT) achieves
through its applications more and more space in the technological,
commercial and academic fields. One of the most obvious
applications is the smart homes. Living in smart homes, or having
systems turned to them, is already a reality for many people. This
article presents a proof of concept of IoT with a residential
automation application from a power strip to control electronic
devices in rooms.
Keywords — Internet
Microcontrollers, Automation.

of

Things,

Smart

The advantages of using the Intel Galileo microcontroller
are revealed when considering compatibility with Arduino
Shields, real-time Clock, that improves the internet connection,
and an embedded Linux distribution, allowing the installation
of Python and node.js compilers [9].

Homes,

I.
INTRODUCTION
The Internet of Things is the latest evolution of the web [1],
since the concept of internet of things arises by connecting
objects to each other, communicating by the internet [2]. In this
context, heterogeneous devices are involved, such as wireless
sensor networks, Radio-frequency identification (RFID) and
actuators, communication technologies that aim to acquire data
from a physical medium, processing them to provide services
of interest to users [3].

II.

METHODS AND RESULTS

The Application development was performed according to
the diagram in Fig. 1:

We are still far from a truly connected world, as there are
still challenges, such as patterns of sharing and infrastructure,
control and data security, [4] however, it is estimated that $ 6.4
billion in IoT devices were in use in 2016 (30 percent more than
in 2015), and this number will grow by 20.8 billion by 2020.
A. Smart Homes
Soon, it is estimated that at least 90 million people will live
in smart homes [5]. Once the Internet concept of things is
introduced to run the implementation of a smart home,
traditional smart homes go out of fashion [6]. Residential
automation systems can monitor and configure indoor
environments and activities at the time the home is empty or
occupied [5]. From residential automation, it is possible to
provide convenience, comfort, energy efficiency and security
for homes. Thus, home automation provides a better quality of
life for people who are old or debilitated and require special
care in their homes [7].
B. Intel Galileo Development Board
The development of applications for Smart Homes can be
done according to different technologies, these being able to
involve
microcontrollers,
mobile
applications
and
computerized systems [8]. The Intel Galileo microcontroller
can be considered as a development board based purely on the
Intel x86 architecture, focusing on projects aimed at smart
homes, providing interface for connection of various sensors.

Fig.1. Application Diagram.

A Linux software distribution called Yocto is installed on a
MicroSD and the main devices that perform the simulation are
a power strip and a relay module. The relation between the
number of inputs to be used in the relay module is directly
related to the number of sockets present in the power strip. In
this simulation, four inputs and four sockets were used, that
means, up to four electrical and electronic devices could be
connected and controlled. Fig. 2 shows the connection scheme
used in the simulation.

The Galileo board has software compatible with the
Arduino IDE, as well as its ports have similarity to the Arduino
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internet, working as a smart power strip. Other more improved
forms of power strip control can be developed by setting up a
web page or a mobile application.
III.

CONCLUSIONS

In this article, it was possible to perform a proof of concept
in Internet of Things through the simulation of a smart power
strip. Combining the Intel Galileo microcontroller with relay
modules and a four-outlet power strip, it was verified the
possibility of controlling four electronic devices through
commands over the internet, using an embedded system who
works as a server to provide connectivity.
The concept of a smart power strip can be applied in rooms
of a home from the moment it acts as a single point of
connections of the devices in the place, thus being turned on or
off remotely anywhere, providing intelligence to the
environment.
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The second file is also a sketch that runs in the Arduino IDE,
but is related to the configuration of the relay module and the
power strip. The third file is a JavaScript, that configures the
server to execute the trigger commands of the connected
electronic devices in the power strip. This third file runs by a
compiler node.js, within the Linux embedded distribution.
Once the three files are running, is possible to control the
devices that will be connected in the power strip through the
address bar of any web browser, through the path specified for
each command, which works according to the commands
entered in the sketch that configured the relay module and the
power strip. In this simulation, commands such as "On1" and
"Off1", for example, were used respectively to switch on or off
the first power strip socket. The general form of the path was
denoted as: "IP / command".
The power strip control can be performed through a
personal computer or through any device connected to the
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Proteção Compartilhada por Enlace para Redes
Totalmente Ópticas
Valdenir Souza Silva, Yasmine Gabriele da Silva Souza e Rodrigo Choji de Freitas
probabilidade de perda de dados. Neste artigo é abordada a
técnica de proteção compartilhada por enlace, considerando
redes totalmente ópticas. As métricas taxa de proteção (razão
entre a quantidade de enlaces protegidos e o total de enlaces) e
taxa de vulnerabilidade (razão entre a quantidade de enlaces
vulneráveis e o total de enlaces da rota são utilizadas para
avaliação de desempenho [3].

Resumo— Neste artigo são apresentados os resultados de
avaliação de robustez para o algoritmo de proteção
compartilhada por enlace. A referida análise considera as
métricas de taxa de proteção e taxa de vulnerabilidade obtidas
pela simulação de três algoritmos (shortest path, minimum
number of hops e least resistance weight).
Palavras-Chave— Falhas, Proteção, Redes Totalmente Ópticas,
Sobreviência.

O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira:
na Seção II são apresentados os conceitos fundamentais e de
proteção compartilhada por enlace, bem como o seu
pseudocódigo. Na Seção III sãoapresentados os resultados
parciais desta pesquisa. Na Seção IV são apresentadas as
considerações finais sobre a pesquisa.

Abstract—In this paper we present the robustness evaluation
results for the link-shared protection algorithm. This analysis
considers the protection rate and vulnerability rate metrics
obtained by the simulation of three algorithms (shortest path,
minimum number of hops e least resistance weight).
Keywords—Failure,
Survivability.

Protection,

All-Optical

Networks,

II. PROTEÇÃO COMPARTILHADA POR ENLACE: CONCEITO E
PSEUDOCÓDIGO

O método de proteção compartilhada por enlace define a
priori rotas secundárias para cada enlace de rota principal das
chamadas que estão sendo estabelecidas. Na Figura 1 a rota
principal da chamada, representada pela seta verde, tem como
origem o nó “O” e destino o nó “D”. Os enlaces que compõem
a rota principal estão protegidos cada um respectivamente por
sua rota secundária, representada pelas setas em vermelho. A
rota secundária deve possuir o mesmo canal de transmissão que
o enlace de rota principal a ser protegido. Os enlaces da rota
secundária podem ser compartilhados para compor a rota
secundária de outros enlaces que utilizam o mesmo canal de
transmissão [1,3].

I. INTRODUÇÃO
Todo o tráfego convergente (áudio, vídeo, imagem) é
transportado por meio da Internet que, por sua vez, utiliza a
tecnologia de comunicações ópticas de alta capacidade para a
interligação entre os principais provedores. A interrupção dos
serviços ou perda de dados pode gerar impactos tanto
produtivos quanto econômicos. Mantê-las funcionando e
garantir a integridade dos dados transportados por meio delas é
fundamental. 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 [1].
Tais falhas podem ser causadas por erro humano, falhas dos
equipamentos utilizados ou catástrofes naturais [1]. Para
garantir a disponibilidade do sistema é necessário provê-lo de
mecanismos de sobrevivência que garantam a continuidade dos
serviços mesmo que ocorram falhas. Existem duas principais
técnicas, são elas:
•

•

Proteção: é um mecanismo de proativo e, portanto
pré-aloca recursos que serão usados em caso de falha.
Esta pré-alocação resulta na diminuição da eficiência
da rede e acarreta um aumento do bloqueio de
circuitos, uma vez que os recursos reservados de
forma redundante para a proteção não podem ser mais
disponibilizados [1,2];

Fig. 1.

Rotas secundárias dos enlaces da rota principal.

A. Pseudocódigo
Algoritmo 1: Proteção Compartilhada por Enlace
1. para cada chamada requisitada faça
2.
Determinar origem e destino da chamada;
3.
Buscar menor rota entre origem e destino;
4.
se rota inexistente então
5.
Bloquear chamada;
6.
senão
7.
Alocar comprimento de onda

Restauração: esta técnica utiliza os recursos da rede
de forma mais eficiente, pois apenas quando ocorre
falha na rede são alocados recursos para recuperar
uma conexão. Por outro lado, este método exige um
tempo maior para o restabelecimento da chamada [1].

Tais técnicas garantem a recuperação dos dados que
trafegam pela rede, em caso de falhas, diminuindo a
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comprimentos de onda disponíveis. Ainda em função dessa
maior quantidade de recursos, o ponto de saturação é
deslocado para o limite de compartilhamento igual a 2.
Na Figura 5 é apresentado o gráfico da taxa de
vulnerabilidade em função do limite de compartilhamento para
40 comprimentos de onda por enlace da topologia Finlândia.
Em função da maior quantidade de comprimentos de onda, as
chamadas ficam menos vulneráveis. Comparando com o
cenário de 20 comprimentos de onda é possível se notar uma
diminuição de cerca de 6 pontos percentuais na taxa de
vulnerabilidade. Novamente, não é possível determinar o
ponto de saturação para a taxa de vulnerabilidade, que cresce
conforme o limite de compartilhamento aumenta.

8.
para cada enlace da rota principal faça
9.
Buscar rota alternativa com menor custo;
10.
se rota inexistente então
11.
Bloquear rota alternativa;
12.
senão
13.
Alocar comprimento de onda;
14.
Incrementar contador de uso do lambda;
15.
fim se
16.
fim para
17.
fim se
18. fim para
III. RESULTADOS
Na Figura 2 é apresentado o desempenho da taxa de proteção
em função do limite de compartilhamento para os algoritmos
SP (shortest path), MH (mininum number of hops) e LRW
(least resistance weight). Neste cenário são considerados 20
comprimentos de onda por enlace. A partir do limite de
compartilhamento igual a 1 os três algoritmos atingem seus
respectivos pontos de saturação. A taxa de proteção para o
algoritmo SP fica em torno de 34,5%, para o algoritmo MH
fica em torno de 36% e para o algoritmo LRW a taxa de
proteção fica próxima de 37%. É importante destacar a
vantagem de se utilizar a estratégia compartilhada em proteção
por enlace, visto que entre o limite de compartilhamento igual
a 0 (proteção dedicada por enlace) e o limite de
compartilhamento igual a 1, a taxa de proteção obtém um
crescimento em torno de 15%.
No gráfico da Figura 3 são apresentados os desempenhos
dos algoritmos SP, MH e LRW em relação à taxa de
vulnerabilidade versus a limitação de compartilhamento,
considerando 20 comprimentos de onda por enlace para a
topologia Finlândia. Embora o algoritmo LRW apresente a
maior taxa de proteção dentre os algoritmos avaliados, ele é o
que permite a geração de mais chamadas vulneráveis a uma
falha. Por este gráfico é possível também concluir que quando
a proteção é dedicada a taxa de vulnerabilidade é zero. A taxa
de vulnerabilidade não atinge um ponto de saturação, isto é,
quanto mais um recurso é compartilhado, maior é a taxa de
vulnerabilidade.

Fig. 2.
Taxa de proteção em
função
do
limite
de
compartilhamento para a topologia
Finlândia,
60
erlangs,
20
comprimentos de onda.

Fig. 4.
Taxa de proteção em
função
do
limite
de
compartilhamento para a topologia
Finlândia,
60
erlangs,
40
comprimentos de onda.

Fig. 5. Taxa de vulnerabilidade
em função do limite de
compartilhamento
para
a
topologia Finlândia, 60 erlangs,
40 comprimentos de onda.

IV. CONCLUSÕES
O método de proteção compartilhada por enlace apresenta uma
taxa de proteção baixa, se comparado com o método de
proteção compartilhada por caminho. Isto pode ser justificado
pela obrigatoriedade de continuidade de comprimento de onda
e pela necessidade de utilizar um número maior de recursos da
topologia.
Foram considerados três importantes algoritmos de
roteamento da literatura, LRW, SP e MH, dentre os quais o
algoritmo LRW apresenta maior taxa de proteção, enquanto
que o algoritmo SP apresenta a menor taxa de vulnerabilidade.
A variação de 20 para 40 comprimentos de onda utilizados
não gerou uma grande diferença entre os valores da taxa de
proteção do algoritmo LRW, ficando ainda em torno de 37%.
Com base nos resultados é possível dizer que a proteção
por enlace compartilhado apresenta o seu melhor desempenho
quando utilizada em uma topologia cujo nó menos conectado
possui, pelo menos, duas conexões, com 40 comprimentos de
onda, utilizando o algoritmo de roteamento LRW.
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Simulação da Resposta ao Impulso de um Canal
VLC
Mensah Marius Francis Locossou e Jaime Portugheis

modelo [2], [3]. Num ambiente interno, o sinal óptico
detectado no receptor sofre dispersão temporal devido às
reflexões em paredes e outros objetos. O modelo matemático
resultante é obtido através de uma resposta ao impulso que é a
somatória de diversas respostas ao impulso do canal (cada
uma delas correspondendo a um número limitado de
reflexões) [3]. Um algoritmo recursivo para o cálculo da
resposta ao impulso de um sistema IR foi proposto em [3].
Este algoritmo ofereceu uma boa base para desenvolver o
software utilizado para os sistemas VLC. Entretanto, como um
sistema VLC possui um espectro de faixa larga quando
comparado a um sistema IR, existia a necessidade de modicarse o algoritmo de [3]. Mais recentemente, o algoritmo de [3]
foi modificado para que fosse possível a obtenção de um
modelo de canal mais adequado para um sistema VLC [4].

Resumo— Este artigo considera sistemas de comunicação
através da luz visível, VLC (do inglês, Visible Light
Communication). As fontes ópticas utilizadas são os diodos
emissores de luz, LEDs (do inglês Light Emitting Diodes). O
objetivo do trabalho foi desenvolver um software de simulação do
modelo matemático do canal tendo como base algoritmos
recursivos já propostos na literatura.
Palavras-Chave— Sistemas VLC, resposta impulsiva do canal.
Abstract— This article considers communication systems
through visible light, VLC (Visible Light Communication). The
optical sources used are light emitting diodes (LEDs). The
objective of this work was to develop software for simulating the
mathematical model of the channel based on recursive
algorithms already proposed in the literature..
Keywords— VLC systems, channel impulse response.

I.

INTRODUÇÃO

II.

MODELO DO CANAL

O modelo geométrico incluindo as características
geométricas do canal estão apresentados na Figura 1. A
configuração LOS (do inglês, “Line Of Sight) exige que não
exista nenhuma superfície refletora no ambiente. Desse modo,
o receptor recebe apenas a luz que provem diretamente da
fonte emissora. Os parâmetros descritos na figura são:
Ф, ângulo entre o feixe de luz e a normal do emissor;
Ѳ, ângulo entre a normal do receptor e o feixe de luz;
R, distância entre a fonte e o receptor.
Na configuração NLOS (do inglês, “Non Line Of Sight”), é
considerado que cada feixe de luz emitido pelo emissor sofre
um dado número de reflexões k antes de chegar no receptor.

Os sistemas de comunicações atuais utilizam dois tipos de
meios de transmissão de informação: meios confinados, como
fibras óticas e cabos coaxiais, e, o espaço livre, neste caso
através de ondas de radiofrequência (de 3Khz a 300 Ghz) e luz
(650 a 1550 nm). Os sistemas que usam o espaço livre e luz
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
visível, VLC, se refere ao uso de comprimento de onda da luz
visível ( de 380 nm até 780 nm) em ambientes internos e
distâncias curtas ( de 30 cm até 20 m) [1]. Existe atualmente
uma tendência mundial de reposição das lâmpadas
incandescentes e fluorescentes por diodos emissores de luz,
LEDs (do inglês, Light Emitting Diode) [1]. Além de prover
iluminação, avanços recentes na tecnologia dos LEDs
permitem que eles comutem sua intensidade luminosa entre
diferentes níveis e a taxas muito rápidas. Esta capacidade de
comutação tornou capaz o aparecimento de sistemas de
comunicação VLC utilizando como fonte óptica LEDs. Uma
das primeiras tarefas necessárias ao projeto de um sistema de
comunicação eficiente é a caracterização do canal físico (o
meio de propagação) juntamente com a proposta de um
modelo matemático do canal. Desde o aparecimento de
sistemas de comunicação óptica pelo espaço livre em
ambientes internos na faixa do infra-vermelho, conhecidos
como sistemas IR (do inglês, InfraRed), muitos estudos foram
realizados para a caracterização do canal e proposta de um

Figura 1: Modelo geometrico de um canal VLC

Seja h(0)(t; S;R) a resposta ao impulso dos feixes com linha
de visada (configuração LOS) e h(k)(t; S;R) a resposta ao
impulso dos feixes que sofreram exatamente k reflexões antes
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de chegar no receptor. Desse forma, a resposta ao impulso
h(t; S;R) do sistema pode ser escrita na forma de um
somatório infinito:
ℎ , ,

=

ℎ

, ,

A resposta ao impulso do sistema LOS é dada por:
ℎ

, ,

=T(ф)(Arg(ѳ))/R² δ(t-R/c)

onde Arg(ѳ) representa a área efetiva do fotodetector e
c a velocidade da luz.
Para estimar h(t; S;R) do sistema todo, considerar-se-á
apenas um número finito máximo M de reflexões. Isso
significa:
ℎ , ,

=

ℎ

, ,
Figura 3: Resposta ao impulso so canal VLC

III.

RESULTADOS

De acordo com a teoria mostrada acima junto com os
códigos Matlab dos sistemas IR de [6], criou-se três códigos
Matlab com os seguintes objetivos: determinar a forma de
distribuição da potência luminosa num dado ambiente e gerar
a resposta ao impulso de um canal VLC na configuração LOS
e NLOS (com k=1). Os resultados apresentados foram obtidos
após simulação feita usando os parâmetros da Tabela 1. A
Figura 2 mostra a forma de distribuição da potência luminosa
no ambiente da Tabela 1.

IV.

COMENTARIOS FINAIS

Podemos observar da Figura 3 que a contribuição para a
resposta ao impulso devido a apenas uma reflexão (k=1) é
desprezível quando comparada ao impulso gerado pela linha
de visada (pulso logo após 10 ns). Essa resposta era de se
esperar já que o ambiente simulado não possui nenhum
obstáculo entre o transmissor e o receptor. Pretende-se no
futuro adicionar ao software desenvolvido uma opção de
descrição de obstáculos entre o transmissor e o receptor.

Parâmetro
Valor
Dimensão do ambiente
5 x 5 x 3 m³
Coeficiente de reflexão das
0,8
paredes
Posição do emissor
(2,5 ; 2,5 ; 3)
Posição do receptor
(1,5 ; 1,5 ; 0)
Área efetiva do fotodetector
1 cm²
Ordem Lambertiano
1
o
FOV
85
∆t
0,5 ns
Tabela 1: Parâmetros usados para a simulação
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Figura 2: Distribuição da potência no ambiente
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Análise da correlação entre intensidade de sinal e
taxa de transferência para redes móveis.
Mateus Almeida Rocha, Jorge Guilherme S. Santos, Eduardo Calandrini Rocha da Costa, Vitor de Aguiar
Carazza, Ugo Silva Dias

Resumo—Esse artigo de iniciação cientı́fica estende a proposta
de um trabalho da Universidade de Brası́lia. Nele, foi desenvolvida uma aplicação distribuı́da capaz de medir parâmetros
relacionados à qualidade de redes móveis celulares e armazenar
em um banco de dados para análises e futuras consultas. Este,
por sua vez, aproveita toda a infraestrutura fı́sica e lógica do
servidor montado e também do aplicativo desenvolvido para
adicionar a seguinte funcionalidade: ser capaz de medir e
armazenar informações referentes às taxas de transferência de
dados utilizando a rede móvel de um celular Android.
Index Terms—Medição, Android, Taxa, Download, Upload

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos tempos modernos, aspectos como mobilidade e qualidade de serviço prestado por operadoras de celular são temas
discutidos frequentemente, pois a geração e o consumo de
conteúdo digital e multimı́dia tornou-se parte do cotidiano
do usuário final. Usuário este que vem se tornando cada vez
mais exigente, almejando maiores taxas de transmissão nos
seus celulares, e querendo pagar melhores preços pelo serviço
utilizado.
Dessa forma, a ANATEL definiu uma série de parâmetros
para servir de indicadores de qualidade de serviço provido,
dentre eles a disponibilidade da rede, taxa de queda de voz
e dados, taxa de entrega de mensagem de texto e taxas de
download e upload. Nesse artigo, enfatiza-se a análise dos
dois últimos parâmetros mencionados.
II. T RABALHOS RELACIONADOS
Em 2014, um trabalho publicado no Simpósio Brasileiro
de Redes de Computadores e Sistemas Distribuı́dos, feito
por alunos da UFC, discorreu sobre o impacto da qualidade
da Internet móvel na utilização de Cloudlets [1]. Apesar de
Cloudlets não ser o foco deste artigo, a análise feita pelos
estudantes concluiu que apenas a tecnologia 4G era capaz de
suportar conexões verdadeiramente banda-larga.
Outro estudo feito por alunos da UFRG, no Paraná, formulou um método para análise comparativa de qualidade entre
operadoras de serviço de dados de rede celular, de modo a
ilustrar as claras discrepâncias entre os serviços prestados pelas quatro maiores operadoras do Brasil [2]. Além de averiguar
qual operadora disponibiliza as maiores taxas de download e
Os autores pertencem aos departamentos de Engenharia Elétrica e
Engenharia da Computação da Universidade de Brası́lia, cursos Engenharia de Redes de Comunicação e Engenharia da Computação.
Emails: mateus.rocha@redes.unb.br, jorge.guilherme@redes.unb.br, eduardo.calandrini@hotmail.com, vitor.carazza@redes.unb.br, udias@unb.br.

upload, também foram capazes de identificar situações onde
uma melhor intensidade de sinal não significou maior taxa de
transferência.
III. O S PAR ÂMETROS ANALISADOS
A Agência Nacional de Telecomunicações é responsável
por regular os indicadores de qualidade para Serviço Móvel
Pessoal - os SMP.
Durante o decorrer deste artigo, será dado enfoque à
SMP11: garantia de taxa de transmissão média contratada. A
métrica analisada nessa SMP é regulada como sendo a média
de todas as medições realizadas na rede da prestadora [3].
Porém, para obter-se a média das medições, entra-se noutra
SMP, a de número 10 [4]: taxa de transmissão instantânea
contratada, pois esta é a velocidade aferida em cada medição
feita por software.
O aplicativo desenvolvido calcula uma média das medições
aferidas, portanto, ambas as SMPs são utilizadas para a
análise, apesar do foco ficar na média dos valores obtidos.
IV. V IS ÃO DO APLICATIVO E METODOLOGIA
Conforme mencionado anteriormente, a capacidade de medir a taxa de transmissão foi adicionada ao aplicativo de
medição de intensidade de sinal via crowdsourcing, efetivamente adicionando mais um parâmetro para avaliação da
qualidade dos serviços prestados pelas operadoras.
Porém, o módulo de medição para taxa de transmissão
é independente e pode ser considerado como uma entidade
a parte. No servidor implementado, porém, as requisições
referentes a esse teste de velocidade são tratadas pelo mesmo
serviço que recebe as requisições do resto do aplicativo, o que
difere entre os dois é o tipo de handler invocado.
Para acessar o teste, utiliza-se o menu presente na lateral
esquerda do aplicativo, conforme mostrado na Figura 1:

Figura 1. Acessando o módulo calculador de velocidade a partir do aplicativo.
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Quando o botão ”iniciar”é pressionado, inicia-se o primeiro
teste: o de download. Este é feito com o auxı́lio de uma
biblioteca para Android chamada JSpeedTest [5]. A biblioteca
funciona da seguinte maneira: um arquivo de 10 MB é baixado
do nosso servidor pelo celular, e amostras instantâneas de velocidade de download são extraı́das, a uma taxa de amostragem
de 30 vezes por segundo.
Quando o arquivo é completamente baixado no smartphone,
todas as amostras são divididas em 20 grupos, de modo que
cada um contém 5% delas. Feito isso, as amostras correspondentes aos 10% mais velozes e aos 30% mais lentos são
descartadas. Por fim, uma média simples é feita com as que
sobraram.
Assim que o teste de download termina, inicia-se imediatamente o de upload. Este, mais simples, consiste de um
arquivo aleatório de tamanho 2 MB, que é enviado ao servidor
por meio de HTTP POST. Depois de enviado, as amostras de
velocidade instantâneas coletadas durante o upload do arquivo
são ordenadas em ordem crescente, e é calculada a média das
50% mais velozes.
Vale ressaltar que, além das velocidades de upload e download, o aplicativo coleta as intensidades de sinal recebidas
durante todo o teste e, no final, realiza a média entre elas. Por
fim, obtém-se as taxas de conexão em conjunto com o valor
de intensidade de sinal.
V. C OLETA E A N ÁLISE DE R ESULTADOS
Primeiramente, para fazer a validação da ferramenta proposta, o seu desempenho foi comparado à outra já fortemente
estabelecida no mercado: o SpeedTest. Os resultados são
mostrados na Figura 2.

Figura 2. Testes realizados para comparar o desempenho do aplicativo com
o SpeedTest.

Percebe-se pouca discrepância entre as duas ferramentas, o
que valida o uso do medidor de velocidade desenvolvido nesse
artigo.
Foram feitos diversos testes em áreas de Brası́lia com
diferentes intensidades de sinal, para assim poder fazer a
correlação entre as taxas e as intensidades de sinal recebidas.
Duas das maiores operadoras de telefonia móvel foram
escolhidas para a realização dos testes, de modo a analisar a
qualidade da conexão de dados das mesmas nas áreas centrais
da capital do paı́s. Os resultados são mostrados na Tabela I:

Tabela I
R ELAÇ ÃO ENTRE TAXA DE download (M BPS ), upload (M BPS ) E
INTENSIDADE DE SINAL ( DBM ).
Tec.

3G

4G

Download
Upload
Operadora 1
4,34
1,73
4,65
1,74
3,18
0,28
2,36
0,92
3,43
1,63
10,9
1,52
8,66
2,53
8,68
3,99
12,7
5,41
13,1
4,58

SSTR
-110
-110
-100
- 85
- 90
-100
-105
-100
-100
-092

Download
Upload
Operadora 2
4,63
1,1
3,73
1,14
7
1,1
4,55
1,1
5,88
1,11
14,62
8,03
13,08
10,17
15,11
11,7
15,25
5,82
18,19
10,33

SSTR
-70
-70
-60
-70
-80
-100
-100
-90
-104
-100

Ao calcular a correlação dentre as variáveis mostradas
acima, obtém-se:
cor1 (DL, SST R) = −0, 0537, cor2 (DL, SST R) = 0, 8856
cor1 (U L, SST R) = −0, 0006, cor2 (U L, SST R) = 0, 8200
O valor das correlações encontrado para a operadora 1 é
muito próximo a zero, o que implica que ambas as taxas
de download e upload possuem pouca correlação com a
intensidade de sinal.
Entretanto, o valor encontrado para a operadora 2 foi
relativamente alto, indicando que melhores intensidades de
sinal obtiveram maiores taxas.
Porém, um resultado é comum entre os dados: a tecnologia 4G possui melhores taxas que a 3G, não importando a
intensidade do sinal.
VI. C ONCLUS ÃO
Foi possı́vel montar um sistema de medição das taxas de
download e upload para dispositivos Android, para somar aos
outros indicativos de qualidade de rede celular que já eram
coletados anteriormente. O módulo criado é econômico (em
questão de uso de dados) e possui eficiência semelhante a um
medidor de velocidade já aceito no mercado.
Percebeu-se, após a realização de testes, que a correlação
entre intensidade de sinal e taxa de dados é imprevisı́vel.
Os resultados obtidos apontam duas realidades completamente
opostas, reforçando o resultado encontrado em [2].
A tecnologia utilizada, do ponto de vista do usuário, é
um fator significativamente mais impactante para as taxas de
download e upload experimentadas pelo usuário final.
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Análise de uma Estratégia de Redução Computacional para o
Algoritmo de Matching Pursuit com Dicionários Diádicos
Gabriel Almeida de Oliveira, Michel Pompeu Tcheou e Lisandro Lovisolo
Resumo— Este artigo apresenta uma análise de uma estratégia
de redução de complexidade computacional do algoritmo de
Matching Pursuit (MP), com base em um dicionário redundante
com discretização diádica. A estratégia calcula os produtos
internos entre o sinal e os átomos do dicionário, para diferentes
frequências, fixando-se a escala e o deslocamento no tempo,
através da Transformada Rápida de Fourier. São apresentados
tempos computacionais de modo a comparar os desempenhos do
MP clássico e do MP rápido. As implementações foram realizadas
em linguagem C++ e executadas em ambiente Linux.
Palavras-Chave— Processamento de sinais, decomposições
atômicas, Matching Pursuit.
Abstract— This article presents an analysis of a computational complexity reduction strategy of Matching Pursuit (MP)
algorithm, based on a dyadic redundant dictionary. The strategy
compute inner products between the signal and dictionary atoms,
for different frequencies, fixing scale and time shift, by using
Fast Fourier Transform (FFT). Computation time are presented
so as to comparing performance of the classic and fast MP
versions. The implementations were devised in C++ programming
language and Linux environment.
Keywords— Signal processing, atomic decompositions, Matching Pursuit.

I. I NTRODUÇ ÃO
O algoritmo Matching Pursuit (MP) proposto em [1] realiza
aproximações sucessivas de um sinal x, de forma adaptativa
e iterativa, buscando em um dicionário redundante a melhor
aproximação a cada iteração. Inicialmente, tem-se o resı́duo
r0x = x. A cada iteração i:
1) Calculam-se as correlações entre o resı́duo ri−1
e cada
x
átomo gγ do dicionário redundante D, utilizando-se
produtos internos:
∀gγ ∈ D,

ri−1
x , gγ

;

ri−1
x , gγ

II. P RODUTO I NTERNO ENTRE O R ES ÍDUO E O Á TOMO
Em [2], é proposto um método rápido para o cálculo do
produto interno entre o sinal e um átomo real do dicionário
apresentando fase ótima. Os elementos de um dicionário
redundante podem ser gerados escalonando-se, trasladando-se
e modulando-se uma função-janela g(n) no tempo discreto. No
caso de um dicionário de átomos reais, cada átomo gγ,φ (n) é
definido como

g n−τ
s  cos(ξn + φ)
gγ,φ (n) =
,
(5)
kg n−τ
cos(ξn + φ)k
s
em que γ = (s, τ, ξ), s é a escala, τ é o deslocamento,
ξ é a frequência e φ representa a fase. O produto interno hx, gγ,φ i e sua fase ótima φ0 correspondente, onde
máxφ∈[0,2π) | hx, gγ,φ i |, são definidos por
1) Se ξ = 0, então φ0 = 0 e hx, gγ,φ i =

;

3) Se ξ 6= 0 e a1
hx, gγ,φ i =
onde

(2)

3) Subtrai-se o átomo ponderado αi gγ(i) do resı́duo ri−1
x ,
onde αi = ri−1
,
g
:
γ(i)
x
rix = ri−1
− αi gγ(i) ;
x

i=1

Para um dicionário de dimensão N , observa-se que cada
produto interno ri−1
x , gγ requer N multiplicações e N − 1
G. A. de Oliveira, M. P. Tcheou, L. Lovisolo, Faculdade de Engenharia,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, E-mails:
gabrielalmeida140395@gmail.com.br, mtcheou@uerj.br, lisandro@uerj.br.

π
2

hx,Pia1 +hx,Qib1
.
kPa1 +Qb1 k

a1 = hx, Pi kQk2 − hx, Qi hP, Qi ,

(6)

b1 = hx, Qi kPk2 − hx, Pi hP, Qi ,

(7)

e os vetores P e Q são definidos como
P (n) = g

(3)

4) Se o critério de parada for satisfeito, termina-se a
decomposição; em caso contrário, faz-se i = i + 1 e
retorna-se ao passo 1.
Ao fim da decomposição, obtém-se a seguinte aproximação
em M termos do sinal x:
M
X
x̂ =
αi gγ(i) .
(4)

hx,Pi
kPk .

e hx, gγ,φ i = − hx,Qi
.
 kQk

b1
6 0, então φ0 = arctg − a1 e
=

2) Se ξ 6= 0 e a1 = 0 , então φ0 =

(1)

2) Busca-se o átomo mais correlacionado com o resı́duo,
procurando-se o produto interno máximo:
ĝγ(i) = argmáxgγ ∈D

adições, e em cada iteração calculam-se #D ≥ N (#D
corresponde à cardinalidade do dicionário) produtos internos.
Portanto, o custo do cálculo dos produtos internos no passo 1
atinge O(N 2 ) a cada iteração, tornando o uso do MP inviável
para sinais de dimensão grande.
No passo 2, realiza-se, normalmente, uma varredura por
todas as correlações obtidas, o que corresponde a uma
complexidade computacional de O(#D ) por iteração. Dado
que são realizadas M iterações, o custo computacional total
O(M (N 2 + #D )) de implementações clássicas de MP ultrapassa O(N 2 ), tornando o uso do MP ainda mais impraticável
computacionalmente.

n − τ 
s

cos(ξn), Q(n) = g

n − τ 
s

sen(ξn).

(8)

Observa-se, portanto, que para se obter a projeção hx, gγ,φ0 i
do vetor sinal sobre o átomo de fase ótima são necessários
cinco fatores: hx, Pi, hx, Qi, hP, Pi (i.e. kPk2 ), hQ, Qi (i.e.
kQk2 ), hQ, Pi.
III. E STRAT ÉGIA DE R EDUÇ ÃO DE C OMPLEXIDADE
É possı́vel calcular N produtos internos através da transformada rápida de Fourier (FFT - Fast Fourier Transform)
para N valores de frequência ξ, tornando, assim, o passo 1
do algoritmo de MP mais célere. Para que se aproveite ao
máximo o potencial computacional da FFT é necessário que o
comprimento N do sinal seja potência de 2. O parâmetro de
frequência deve ser discretizado da seguinte forma: ξ = 2πk
N ,
k = 0, 1, . . . , N − 1. Os valores de escala s e de deslocamento
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τ podem ser definidos livremente. A metodologia de cálculo
rápido dos produtos internos utilizando FFT, proposta em [2],
é apresentada a seguir. Inicialmente, para uma dada escala s
e deslocamento τ , definem-se



2πnk
n−τ
cos
,
s
N




n−τ
2πnk
Qk (n) = g
sen
.
s
N

Neste experimento, adota-se o dicionário de exponenciais
com discretização diádica, ou seja, os átomos são definidos
da seguinte forma:
gγd (n) = gj (n) cos(nkπ21−j + φ) · [u(n − ns ) − u(n − ne )],
n = {0, . . . , N − 1}
(19)

δ(j),
j=0



K e−mf 2−j (n−p2j ) , m = 1 e j ∈ [1, L)
γd
f
. (20)
gj (n) =
−mf 2−j (p2j −n)

e
,
m
= −1 e j ∈ [1, L)
K
γ
f

d

 √1 ,
j=L
N



Pk (n) = g

(9)
(10)

Fazendo-se γ = (s, τ, 2πk/N ), para cada valor de k =
0, 1, . . . , N − 1, utiliza-se a FFT para calcular as grandezas
hx, Pk i , hx, Qk i , hPk , Pk i , hQk , Pk i e hQk , Qk i ,

que são usadas no cálculo da projeção hx, gγ,φ i. Seja a transformada discreta de Fourier (DFT) Y (k) de uma sequência
y(j) de comprimento N
Y (k) =

N
X

y(j) cos

j=0

N
X
2πjk
2πjk
−i
y(j)sen
.
N
N
j=0

(11)

Ao se realizar
 a transformada de Fourier da sequência y1 (j) =
x(j)g j−τ
, obtêm-se para k = 0, 1, . . . , N − 1 os produtos
s
internos
hx, Pk i = Re {Y1 (k)} , hx, Qk i = −Im {Y1 (k)} .

(12)

Agora, considerando como entrada
da transformada de Fourier

a sequência y2 (j) = g 2 j−τ
, obtêm-se
s
1
(Re {Y2 (0)} + Re {Y2 (2k)}) ,
2
1
hQk , Qk i = (Re {Y2 (0)} − Re {Y2 (2k)}) ,
2
1
hQk , Pk i = − Im {Y2 (2k)} ,
2
hPk , Pk i =

(13)
(14)

O dicionário possui L = log2 (N ) escalas e os intervalos
dos parâmetros que definem os elementos são j ∈ [0, L], p ∈
[0, N 2−j ) e k ∈ [0, 2j ). A decomposição é feita em blocos
de 512 amostras com janela retangular e sem sobreposição. O
critério de parada usado foi o número máximo de iterações
igual a 512. Os algoritmos usados na decomposição foram
desenvolvidos em linguagem de programação C++.
As complexidades e os resultados experimentais obtidos
para as versões clássica e rápida do MP são apresentados
na Tab. I. Conforme os resultados obtidos, pode-se observar
que a versão rápida do MP é aproximadamente 25 vezes mais
rápida que a versão clássica, quando utilizado um dicionário
de exponenciais com discretização diádica e dimensão 512. A
partir do desvio padrão é possı́vel verificar que a dispersão
não é significativa quando comparada à média em ambos os
casos.
TABELA I
C OMPLEXIDADES E TEMPOS COMPUTACIONAIS MEDIDOS .

(15)

para k = 0, 1, . . . , N2 − 1, e
E
D
hPk , Pk i = Pk− N , Pk− N ,
2
2
E
D
hQk , Qk i = Qk− N , Qk− N ,
2
2
D
E
hQk , Pk i = Qk− N , Pk− N ,
2

Complexidade
Tempo médio por
bloco (seg.)
Desvio padrão por
bloco
Tempo médio por
iteração (seg.)

(16)
(17)
(18)

2

N
2 ,...,N

para k =
− 1.
O algoritmo da implementação do MP utilizando esta
estratégia apresenta uma complexidade O(2N log2 N ). Sua
grande vantagem é obter os produtos internos entre o resı́duo
e N átomos através do uso de duas FFTs. Contudo, sua
desvantagem é que o espaçamento entre as frequências do
dicionário, nesse caso, é obrigatoriamente linear.
IV. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS
Para obter os tempos de execução dos algoritmos, foi utilizado um computador com o processador Intel(R) Core(TM) i73770 CPU @ 3,4 GHz, com 8 Gb de memória RAM, e sistema
operacional Linux. O sinal de áudio processado corresponde a
um sinal de piano associado à nota musical A3, como ilustra
a Figura 1. Este sinal possui a duração de 1 segundo e taxa
de amostragem 44,1 kHz, portanto são 44100 amostras de
comprimento.

Amplitude

0.2

O(2N log2 N )

242,02

9,6312

0,86032

0,44458

0,47269

0,01881
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MP rápido [2]

O(N 2 )

V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, avaliou-se o desempenho de uma estratégia
de aceleração do algoritmo de Matching Pursuit (MP), utilizando um dicionário de exponenciais com discretização
diádica e dimensão 512. Esta estratégia se baseia basicamente no uso da Transformada Rápida de Fourier para o
cálculo dos produtos internos. Através dos resultados obtidos,
pode ser verificada uma redução do tempo de execução da
decomposição, tornando-se mais significativa com o aumento
do dicionário. Destaca-se que, ao aumentar a dimensão do
dicionário, o tempo de execução não aumenta linearmente.
Isto pode ser concluı́do comparando-se as complexidades das
versões clássica e rápida do MP.

0.3
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MP clássico

0

0.1
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0.4
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Tempo (segundos)
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1

Sinal de áudio correspondente à nota A3 de um piano.
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Demultiplexadores para WDM sobre fibras
ópticas plásticas com base em filtros gel
Rafaella D. Oliveira, Michele C. Zanon, Leonardo Campos, Ricardo M. Ribeiro e Vinícius N. H. Silva

II.

Resumo — Este trabalho de Iniciação Científica, descreve a
construção
de
demultiplexadores
(DEMUXs)
WDM
(multiplexação por divisão em comprimento de onda) para uso
em enlaces com fibras ópticas plásticas de PMMA (poli-metilmetacrilato) usando lasers de diodo operando no visível. Os
DEMUXs foram construídos com a combinação de divisores com
filtros ópticos em plásticos gel. Estes últimos atuam como filtro
óptico passa-alta ou passa-banda, são bastante práticos, simples,
maleáveis e de baixo custo. Suas características espectrais de
transmissão permitem algum ajuste a partir da cor do plástico,
combinações e de sua espessura.

Inicialmente, os plásticos tipo celofane foram
caracterizados e usados como filtros. No entanto, não msão
adequados pois tendem a perder sua cor com o tempo, sua
espessura (0,02 mm) o torna difícil de manusear e pode ser
requerido o uso de várias camadas para obter um espectro de
transmitância aceitável. Foram então escolhidos os filmes
plásticos tipo gel (base polietileno) [5] pois são de baixo custo,
mais robustos, possuem espessura até 10 vezes maior do que
dos celofanes, podendo evitar o uso de grande número de
camadas, mas ainda mantendo a maleabilidade.
A Figura 1 mostra esquematicamente o sistema
experimental utilizado na medida da transmissão espectral.
Uma fonte de luz “fria” injeta luz em um feixe de fibra óptica,
que, por sua vez, está conectado à um suporte onde é inserido o
filme plástico. A luz transmitida através do filme (filtro) é
capturada por uma fibra óptica de sílica com 50 µm de
diâmetro de núcleo ligada à fenda de entrada de um
espectrômetro-CCD (400-800 nm) controlado por computador.

Palavras-chave–Redes de comunicação de dados, fibras ópticas
plásticas, filme plástico gel, WDM, filtros ópticos.
Abstract — This work of Scientific Initiation describes the
development of demultiplexers (DEMUXs) for wavelengthdivision multiplexing (WDM) over PMMA (poly-methylmetacrylate) plastic optical fibre links using visible laser diodes.
The DEMUXs were built from the combination of POF-splitters
with gel plastic filters. The latter operates as high-pass or bandpass optical filters, are practical, simple, malleable and costeffective. The filters can be spectrally tuned by mixing and
stacking plastic layers with different colors and thickness.
Keywords–Data communication networks, Plastic optical fibres,
Plastic films, WDM, Optical filters.

I.

EXPERIMENTAL

Figura 1. Diagrama esquemático da montagem experimental de caracterização
da transmitância dos filtros plásticos.

INTRODUÇÃO

A Figura 2 mostra a foto do sistema experimental utilizado
na medida da transmissão espectral dos filtros.

Nos enlaces de telecomunicações em médias e longas
distâncias, as fibras ópticas de sílica têm sido tradicionalmente
utilizadas [1]. Entretanto, para distâncias curtas (< 1 km), as
fibras ópticas poliméricas (POFs) constituem-se numa solução
tecnológica interessante, pois são fáceis e seguras de manipular
e conectar. Além disto, a tecnologia como um todo é de custo
relativamente baixo, incluindo os dispositivos optoeletrônicos
necessários [2]. Sistemas WDM sobre POFs de PMMA tem
sido desenvolvidos e operam com poucos canais visíveis [2]
utilizando LEDs ou LDs como fontes ópticas [3,4].
Plásticos coloridos tipo gel são utilizados na área de
fotografia. Estão disponíveis a baixo custo e são maleáveis.
Foram então selecionados para sua possível utilização como
filtro WDM no visível.
Este artigo, descreve a transmissão espectral dos filmes
plásticos gel e a sua utilização na construção de
demultiplexadores para enlaces WDM de 2 canais sobre POFs
de PMMA.

Figura 2. Foto da montagem experimental de caracterização da transmitância
dos filtros plásticos.

Neste trabalho, foram selecionados os filtros vermelho e
verde pois correspondem às duas das principais janelas de
transmissão das POFs de PMMA: 650 nm e 520 nm.

Rafaella D. Oliveira, Michele C. Zanon, Leonardo Campos, Ricardo M.
Ribeiro e Vinícius N. H. Silva, Laboratório de Comunicações Ópticas do
Departamento de Engenharia de Telecomunicações, Universidade Federal
Fluminense (UFF), Niterói-RJ, Brasil, E-mail: rafaelladiniz@id.uff.br
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Nas Tabelas: EL = Perda total, IL = Perda no braço e CR =
Razão de acoplamento.
Pode-se notar da Tab.1, que o CR é praticamente
independente do comprimento de onda, conforme o esperado,
e de valor próximo a 50/50 de acordo com o fabricante.
Obteve-se EL igual ou melhor que 1,50 dB, o que pode ser
considerado um excelente valor para um divisor de POF.
Pode-se notar da Tab.2 que a IL fica menor que 10 dB para
cada braço com o respectivo filtro, enquanto que a rejeição
(IL1) ao 633 nm usando o filtro verde é de 44,2 dB, o que
resulta em uma razão sinal-ruído de -9,80 – (-44,2) = 34,4 dB.
Esta última pode ser considerada satisfatória, ainda mais
levando-se em conta o caráter preliminar deste
desenvolvimento. O sinal em 520 nm é totalmente bloqueado
pelo filtro vermelho, pois o medidor de potência óptica possui
sensibilidade limitada em – 60 dBm (1 nW).
A Fig. 5, ilustra um exemplo de uso do DEMUX aqui
apresentado em um enlace bidirecional WDM com dois canais
contra-direcionais, no qual as fontes ópticas são lasers de
diodo.

Foi construído um demultiplexador (DEMUX) consistindo
num divisor (splitter) 1x2 de POF, onde em cada uma das 2
extremidades de saída havia 2 camadas de filme plástico
colados. Numa das saídas plástico vermelho, e na outra, verde
(Figura 3).
A potência óptica injetada do laser (referência) é medida
(Pref). São então medidas as potências de saída em cada braço
do divisor sem e com a inserção dos filtros. Com isto, pode-se
verificar os parâmteros do divisor e depois do DEMUX, ou
seja, a eficiência de transmitância em cada canal e o nível de
rejeição do canal cruzado.

Fig 3.

Diagrama esquemático do DEMUX.

III.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O gráfico da Fig. 4 mostra a transmitância espectral dos
filmes gel vermelho (passa-alta) e verde (passa-banda). O
filtro verde exibe um pico em torno de 517 nm e largura
espectral de 58 nm, portanto transmite 520 nm e bloqueia 650
nm. O filtro vermelho transmite sinais com comprimento de
onda > 600 nm e bloqueia 520 nm.

Figura 5. Esquema de um enlace bidirecional usando POF com 2 canais
WDM.

O filtro vermelho bloqueia com eficiência a luz verde
refletida pelo divisor e retro-espalhada (espalhamento
Rayleigh) pela POF. De forma similar, o filtro verde atua na
outra extremidade do enlace. A este fenômeno dá-se o nome de
NEXT (Near-End-Cross-Talk) [2].
IV.

Fig 4.

Os plásticos gel coloridos disponíveis comercialmente para
uso em fotografia, podem servir como filtros ópticos do tipo
passa-banda e passa-alta no espectro visível. São de baixo
custo, maleáveis e exibem características ópticas interessantes
para construir DEMUXs WDM na faixa visível com foco nas
fibras ópticas de plástico de PMMA, em particular para enlaces
com lasers de diodo.

Espectro de transmissão do filtro gel vermelho e do verde.

Nas Tabelas 1 e 2, estão relacionados os valores
experimentais promediados dos parâmetros clássicos de
operação do divisor e do DEMUX, respectivamente.
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TABELA I. PARÂMETROS MEDIDOS DO DIVISOR (VER FIG.3 SEM OS FILTROS).

λ (nm)

EL (dB)

IL1 (dB)

IL2 (dB)

CR

633
520

- 1,53
- 1,00

- 4,28
- 3,70

- 4,81
- 4,35

53/47
~54/46
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. As conﬁguraç

ao de diferentes conﬁguraç

possı́vel obter um desempenho melhor nesses dois par

. As dimensões tı́picas das antenas

antennae conﬁgurations. These arranges

de operação e circuito de ressonância deﬁnem a qualidade
uisitos de projeto do sistema, profundidade e caracterı́st

fonte, ﬁxando parâmetros como dimensões, número de volt

devido à menor atenuação do campo em material condutivo [
[2], e normalmente não possuem grande eﬁciência de radiac
um enrolamento de ﬁo, ou outro material condutor eléctrico

VLF (3-30 kHz) e, às vezes, em LF (30-3000 kHz) [1], [5],
[6], [7]. A Figura 1 ilustra a conﬁguração básica de um sis

ricadas com várias voltas aﬁm de se aumentar o momento

elı́ptico,

No entanto, esta conﬁguração de antena tem a inconveniên
requerer do ampliﬁcador altos nı́veis de tensão. Em muitos
caracterı́sticas do transmissor.
elétrica tonal nos ﬁlamentos da antena de transmissão, e

Brası́lia - UnB,

proporcional à área do
mesmo perı́metro, antenas

Brası́lia-DF. Este trabalho foi ﬁnanciado pelo Instituto T
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condutivo. Por ﬁm, a
Utilizamos os modelos determinı́sticos de campo magnétic
para canal TTE, meio inﬁnito conditivo (
esteja isolada sem a inﬂuência de elementos externos. Aqui
ıvel
antena depende apenas das caracterı́sticas do ﬁlamento que

é o raio do ﬁlamento
para o cálculo da indutância do circuito são disponı́vei

[13] em coordenadas cilı́ndricas nas direções

Considerando desprezı́vel a inﬂuência do solo sobre a
inﬂuência sobre a antena aqui considerada é feita atravé
ﬂuxo magnético de outra antena. A tensão induzida sobre a
da corrente da antena inﬂuente,

superfı́cie e o solo e entre o solo e a antena enterrada no

diagrama de irradiação dada a eﬁciência de radiação de
sprezı́vel para antenas

sendo coaxial à antena e

próximas à antena de transmissão, apesar da variação n
, onde seus máximos e mı́nimos
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em uma conﬁguração coaxial. Os
paralelo por ampliﬁcadores independentes de forma a garant
multivoltas alimentado por um único ampliﬁcador. Se os sub
praticamente em fase, a antena composta pode alcançar nı́v

componente ressonante que modiﬁque a reatância e a banda

e com acoplamento parcial devido à distância entre eles

garantir as caracterı́sticas de frequência desejadas.

Ao contrário da estrutura planar de [16], as conﬁguraçõe
ocorre devido à alta impedância reativa da antena (1600
. Alcançar esse nı́vel de tensão é impraticável
devido à limitação da capacidade da bateria e por questõ
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dessa conﬁguração acaba encurtando a largura de banda do

de tensão alternada. Essa conﬁguração é similar ao circ
uma corrente na direção que intensiﬁca o campo magnético

conﬁguração, chamada Antenas Parasitas Ressonantes Con
tadas (APRC), era similar às APR. A única diferença é a
as duas antenas dessa conﬁguração eram alimentadas pela

largura de banda maior do que as das conﬁgurações anterior
secundário acoplado à antena principal com diferentes

obtidos ﬁxando a banda de transmissão em 100 Hz. Já os
valores de largura de banda foram obtidos ﬁxando o momento

Comparamos diferentes conﬁgurações de antenas
Largura de banda ﬁxa em 100 Hz

etico ﬁxo em 20 A/

foi determinada pela equação (3). Foi então possı́vel ca
as correntes induzidas em cada antena e, por ﬁm, o momento
E possı́vel observar que em ambos os casos a presença de
Muitas antenas são construı́das com base no princı́pio da
ressonância. Pelo caráter intrı́nseco indutivo do

ou momento magnético quando comparado à antena isolada

avaliadas três conﬁgurações que apresentavam esse fenˆ

antenas nessa conﬁguração é bem maior, cerca de três met
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e que a conﬁguração preferida de comunicação TTE, que é
caracterı́sticos de sistemas TTE.
diferentes conﬁgurações e arranjos dessas antenas. Obse
São apresentadas nessa seção conﬁgurações de antenas

parasita, pode ser benéﬁca em relação ao valor de momento

TTE também foram levadas em consideração. Conﬁguraçõ
ﬁnalidade.
de Nagaoka e a resistência é intrı́nseca da quantidade de ﬁ

antena é similar à APR, utilizada na seção anterior. A di
feita por uma fonte de corrente. A ideia dessa conﬁguração
é observar a queda da tensão fornecida pelo alimentador à
E possı́vel observar o resultado das simulações na tabela
Alcançar valores altos de tensão é uma tarefa muito difı́

Resistência do ﬁo

cutindo a utilidade de conﬁgurações de antenas pouco disc
tidas na literatura. Usou-se modelos determinı́sticos de c
em conﬁgurações do tipo
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Impact of Cable Non-uniformities on the
Performance of Copper Fronthaul Exploiting the
Phantom Mode Transmission
A. A. Ohashi, G. S. Borges, R. M. Rodrigues, A. L. P. Fernandes and J. C. W. A. Costa

Abstract— The fronthaul of the future 5G networks is expected
to be the bottleneck for coping with the increasing data traffic
demand. Despite optical fiber is the preferred alternative for
fronthaul, technologies like phantom mode has boosted the data
rates over copper lines. Previous works have investigated the
application of phantom mode and its interaction with differential
channels, but none has addressed the potential impact of the
cable non-uniformities on the overall performance of copperbased networks. In this work we carried out simulations in
order to investigate such impact on both ordinary differential
and phantom channels. The obtained results indicate that nonuniformities must be taken into account for realistic data rate
analysis in next-generation networks.
Keywords— Fronthaul,
twisted pairs.

non-uniformities,

phantom

Fig. 1.

Radio access network architecture and the fronthaul.

mode,

I. I NTRODUCTION
The mobile traffic demand is predicted to increase dramatically in the next few years as consumers access and share more
and more multimedia content [1]. Additionally, the concept
of Internet of Things (IoT) – a purposely interaction among
“smart things” through Internet without human intervention
– is opening the door for a wide range of new applications
like self-driving cars and industrial automation systems. In
order to cope with this future scenario, a new generation of
wireless communication, called 5G, is under development. The
efficient transport of massive amount of data in 5G networks
will be greatly dependent on the solution adopted for the
mobile fronthaul. The concept of fronthaul is associated to a
new type of radio access network (RAN) architecture in which
the baseband units (BBUs) are centralized and physically
separated from the radio units (RUs). The link connecting
these entities is the fronthaul (Figure 1).
Optical fiber is the most promising solution for that due
to its transmission capacity. However, the attainable speeds
over copper have dramatically increased due to the recent
use of physical-layer techniques like phantom mode [2]. This
technique exploits the common-mode signaling to transmit
data. Ordinary transmissions over copper lines use differential
signaling. In this way, the phantom mode allows the transmission of common-mode signals over the differential ones in the
A. A. Ohashi, G. S. Borges, R. M. Rodrigues, A. L. P. Fernandes and J. C. W. A. Costa, Department of Electrical and Computer Engineering, Federal University of Pará (UFPA), Belém-PA, Brazil,
E-mails: alineohashi@ufpa.br, gilvan@ufpa.br, menegues@ufpa.br, andre.lucaspinho@gmail.com, jweyl@ufpa.br. This work was supported by
CNPq.

same physical channels. This fact increases the transmission
capacity of given number of physical channels.
Ideally, a copper network employing regular and phantom
channels should experience no interference between these
two kinds of signaling. However, the non-uniformities present
along copper cables may be a source of signal leakage between
them, particularly for high frequencies. From the best of
authors’ knowledge, it is not completely understood how cable
non-uniformities change the interference (crosstalk) between
differential and phantom mode channels, and consequently
how the overall transmission rate is affected. Previous works
addressing phantom mode [3]–[6] did not cover this aspect
that is becoming important as the upper bound of the frequency
band to be exploited for communication is being pushed away.
In this work, computer simulations are carried out in
order to study the impact of cable non-uniformities on the
performance of copper-based fronthaul. We show how nonuniformities applied to the geometric parameters of twisted
pairs affect the achieved transmission rate for frequencies
required by 5G. The remainder of this paper is organized
as follows. In Section II, we describe the phantom mode
transmission. In Section III, the commonly found cable nonuniformities are presented and how they arise. In Section
IV, the employed mathematical modeling as the simulation
scenarios are presented. The Section V summarizes the main
findings while Section VI provides the conclusions of the
present work.
II. T HE P HANTOM M ODE
The technique called phantom mode increases the number
of available channels over the same copper infrastructure. In
order to understand how this is accomplished, assume a copper
network composed of just two twisted-pairs, where in each pair
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a differential signal is being transmitted (see Figure 2). If one
desires to transmit one more differential signal through that
network, this can be done by creating a “phantom channel”,
i.e., the additional differential signal is split in the twisted pairs
by applying a common signal to each one. If the common
signal in each pair is differentially processed at the far end by
a third receiver, the differential signal that runs through the
phantom channel can be recovered. In this way, a phantom
channel can be thought as an overlay to the regular differential
channels.

The cable non-uniformities considered in this work are very
common in practice:
1) Pigtail: it refers to a piece of untwisted pair(s) at the
cable ends. Frequently, it is done intentionally for proper
connection to an equipment or adapter. For instance,
Ethernet cables employs RJ-45 connectors. To use such
connector, it is necessary to untwist the pairs at the ends
(Figure 3).
2) Pair-Center Variation: it refers to a variation on the
distance between the center of the twisted pairs along the
cable (Figure 4). This can occur due to cable bending.
However, the longitudinal regularity of such distance
is mainly related to the quality of the employed cable.
CAT6 cables employ a cross separator, keeping roughly
constant the distance among the pairs. Therefore, this
kind of non-uniformity for CAT6 cables can be considered negligible when compared to the ubiquitous CAT5
cables.

Fig. 2. Illustration showing how phantom mode exploits common-mode
signals to create virtual channels over the existent twisted pairs.

This technique can be extended for more pairs, resulting
in a number of channels available for transmitting through N
twisted pairs as follows: Ntotal = 2N − 1. For example, the
total number of channels for a CAT5 cable (4 pairs) when one
is employing phantom mode will be seven: four differential
channels and three phantom ones.

Fig. 3.

Example of pigtail in Ethernet cables.

Fig. 4.
cable.

Variation on the distance between the center of the pairs along the

III. N ON - UNIFORMITIES AND THEIR INFLUENCE ON
CABLE PROPERTIES

Imperfections on copper cables may arise due to many
reasons, like for instance inhomogeneity of their materials
(random non-uniformities), systematic errors on the manufacturing process (periodic non-uniformities), and even after manufacturing (improper handling during deployment). Therefore,
a cable free of non-uniformities is unrealistic. Previous works
have indicated how non-uniformities can be harmful to the
transmission over copper cables, e.g. generating a selective
filter-like behavior for specific frequencies [7] and impedance
changes [8].
It is well known that non-uniformities cause unwanted mode
conversion along the cable (i.e. some amount of the differential
signals being converted to common-mode and vice-versa). As
a consequence, it is reasonable to think that non-uniformities
also influence the level of signal leakage between differential
signals propagating through each twisted pair and between
differential and common modes. Both kinds of signal leakages
can be referred as crosstalk, without loss of generality. In
particular, there are two kinds of crosstalk, namely: Far end
crosstalk (FEXT) and Near end crosstalk (NEXT). The former
can be determined by transmitting at a given input port and
measuring at a given far end output port while for the latter
the measuring point is a port close to the transmitting one [9].

IV. C ONFIGURATIONS AND S IMULATION S CENARIOS
The computer simulations carried out in this work targeted:
• Quantify the increase in transmission rate when phantom
mode is employed and no cable non-uniformities is
present (This is our baseline);
• Quantify how much cable non-uniformities degrade the
transmission rate via increasing in crosstalk between
differential and common modes.
The computational code developed by Bin Lee [10] was
used in order to carry out the simulations. Some adaptations
on the code like specifications of source and load impedances
as well as input current were necessary in order to properly
create a scenario with a phantom channel.
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Figure 5 shows the input-output voltages for a phantom
channel between two twisted pairs. As the transfer function
of a channel is generally defined as Vout /Vin , one can extend
that definition for a phantom channel stating that:
Hg =

phantom
phantom
Vout,1
− Vout,2
phantom
phantom
− Vin,2
Vin,1

.

where γ and Z0 are the propagation constant and characteristic
impedance per-unit-length matrices, respectively.
Finally, if one assumes that the whole transmission line is
formed by a cascade of the per-unit segments, the transmission
matrix describing the whole transmission can defined as

(1)




V(0)
V(L)
= φ(l)1 · φ(l)2 · φ(l)3 · · · φ(l)N ·
,
I(0)
I(L)

By defining the “phantom” voltages in terms of the conductors’ voltages, the equation (1) can be rewritten as
Hg =

(Vout,3 + Vout,4 ) − (Vout,2 + Vout,1 )
.
(Vin,3 + Vin,4 ) − (Vin,2 + Vin,2 )

(2)

Similar approach can be used to derive the FEXT among
differential channels and between a differential and a common
mode channels as the FEXT is generally defined as the ratio
between the voltage applied at a certain input port and the
one measured at the far end. Therefore, taking the appropriate
voltages, the both kinds of FEXT can be derived.

Vinphantom
,1

Vinphantom
,2

Vindif,1

dif
Vout
,1

Vindif, 2

dif
Vout
,2

dif
in , 3

dif
out , 3

V

V

Fig. 5.


Si |Hi |2
,
2
j |F EXTj,i | Sj + N

Voutphantom
,1

Voutphantom
,2

V

V

where L is the cable length and N is the number of cascaded
segments. From the transmission matrix both transfer functions
for both differential and phantom modes as well as crosstalks
can be derived.
Finally, the transmission rate can be derived from the
transfer function(s), crosstalk(s) and the frequency range of
interest. In particular, the maximum rate of a given channel
(C) is provided by [12]:

Ci = W log2 1 + P

dif
out , 4

dif
in , 4

Input-output voltages relation for the phantom channel.

The aforementioned voltages are generated from the application of the classical transmission line theory – in particular
the Multiconductor Transmission Line (MTL) [11] – and the
two-port network theory (TPN). The MTL states that each
infinitesimal line-segment of the transmission line is described
by

Z = R + jωL

(5)

Y = G + jωC

(6)

(9)

where W is the frequency range, S is the input power,
H is the transfer function of the channel, F EXT is the
crosstalk from channel j to channel i and N is the noise
figure. The ratio in equation (9) is the Signal-to-Noise Ratio
(SNR), i.e., the ratio between the received signal power and
the noise power perceived at the receiver. Note that SNR is
directly proportional to the transfer functions, but inversely
proportional to the FEXT.
In our simulations, two differential twisted pairs were
excited to create a phantom channel. The considered cable
lengths were 10 m and 70 m (assuming 5G fronthaul for
indoor scenarios) and the frequency range is from DC to
500 MHz. Regarding the simulation scenarios, we have defined
the following test-cases:
•

dV
−
= (R + jωL) · I = Z · I
(3)
dz
dI
−
= (G + jωC) · V = Y · V
(4)
dz
where R, L, G and C are respectively the per-unit-length
matrix for resistance, inductance, conductance, and capacitance [11]. The quantities V and I are the vectors of voltage
and current, respectively, both dependent on frequency and
position. In turn, Z and Y are the per-unit-length impedance
and per-unit-length admittance, respectively, and they are
defined as follows:

(8)

•

Uniform copper cable (ideal case);
Copper cable having one of the following nonuniformities:
– Pair-center variation along its length of 10 % of the
nominal value, assuming an uniform distribution;
– Pigtail of 1.5 cm at both ends of the pairs.

The specifications assumed in order to simulate a copper
cable are summarized in Table I. They are taken from a real
CAT5e sample.

From the TPN, the transmission matrix for each infinitesimal segment can be described as


cosh(γl)
sinh(γl) · Z0
φ(l) =
,
(7)
sinh(γ T l) · Z−1
cosh(γ T l)
0
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TABLE I
S PECIFICATIONS OF THE SIMULATED COPPER CABLE – CAT5 E .
Specification
Conductor’s diameter (AWG)
Number of pairs
Distance between the pair centers (mm)
Twist rate – pair 1 (mm)
Twist Rate – pair 2 (mm)
Insulation material

Value/type
24
2
24
12.70
13.37
Polyethylene
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V. R ESULTS
The transmission rates achieved for all simulation scenarios
are summarized in Figure 6. One can note that for all cases
the rates for the differential channels slightly differs from each
other. This is related to the fact that the pairs have slightly
different twist rates, causing differences in attenuation and
crosstalk. Regarding the phantom channel, its rate changes
from case to case and will be analyzed later.
10
1,33

9

0,68

7

4,39

6

1,09

4,17

10 m Cable

Phantom

−40

Differential 2

5

2,83

4

2,83

2,86

Differential 1

−60
dB

Transmission Rate (Gb/s)

8

rate reduction for both 10 m and 70 m (Figure 6). Such
reduction is more prominent for 70 m when compared to the
ideal case. This is expected because the impact of this kind
of non-uniformity is proportional to the cable length, i.e. it is
an accumulative effect. This effect also can be analyzed from
the FEXT curves. The Figure 8 shows the electromagnetic
coupling from the differential channels to the phantom one,
where it is observed that the 70 m scenario is more affected
than the 10 m one. It is important to point out that the Figure 8
presents a smoothed version of the FEXT curves as the original
ones have oscillations due to impedance mismatch, making
hard the analysis.
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Fig. 6. Transmission rates for the simulation scenarios, cable length: 10 m
and 70 m.

For the ideal test-case, the achieved aggregate transmission rates for 10 m and 70 m were 9.9 Gb/s and 5.75 Gb/s,
respectively. It can be observed that the rates decrease as the
cable length increases, but the phantom channel has a gain in
performance. Such behavior can be explained from the gap
between the transfer function (H) and the FEXT. When the
cable length increases, it is expected that both H and FEXT
curves decrease. However, one can see in Figure 7 that the
decay for FEXT is larger than that for H, resulting in a
larger gap between H and FEXT for 70 m. This fact increases
the SNR, yielding a higher transmission rate for the phantom
channel at 70 m.
0

−100
0

100

200
300
Frequency (MHz)

Fig. 8. FEXT curves from differential channel to phantom one for 10 m and
70 m – uniform cables and pair-center variation cases.

For the pigtail non-uniformity, its effect is negligible for
70 m when compared to the ideal case. This behavior is
expected as the length of the untwisted part of the cable is
a small fraction of the whole length. For 10 m it is noted
that this kind of non-uniformity does not impact severely the
differential channels, differently from the phantom channel.
Other way to understand this is to check the FEXT curves
from differential channels to the phantom one – Figure 9,
which shows a smoothed version of the FEXT curves.

−20
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45 dB
−10

−40

dB

−20
−60

−30

56 dB

−40
dB

−80

−50
−100

H, Phantom, 10 m
FEXT, Differential to Phantom,10 m
H, Phantom, 70 m
FEXT, Differential to Phantom,70 m

−120
0

100

200
300
Frequency (MHz)

400

−60
−70

500
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FEXT, Differential to Phantom, Uniform Cable, 10 m
FEXT, Differential to Phantom, Head and Tail, 10 m

−80
−90
0

100

200
300
Frequency (MHz)

400

500

Fig. 7. FEXT curves from the differential channels to the phantom one for
10 m and 70 m, for uniform cables.

A variation on the center of the pairs causes a transmission

Fig. 9. FEXT curves from differential channel to phantom one for 10 m, for
uniform cable and pigtail cases.
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VI.

CONCLUSIONS

This paper presented a study about the impact of cable nonuniformities on twisted pairs employing phantom mode. The
analysis focused three scenarios using two non-uniformities:
pigtail and pair-center variation. The obtained results indicate
that a realistic data rate analysis for fronthaul should take into
account the impact of cable non-uniformities.
For the ideal case, an increase on the aggregate rate was
achieved for phantom channel, particularly for longer cables,
which presents a better performance than that for differential
channels. However, when non-uniformities are present the
impact on performance is more evident for the phantom
channel. Regarding the scenarios considering a variation on
the center of the pairs, the data rates are more impacted for
longer cables. On the other hand, the pigtail case impacts more
on short-cable scenarios.
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Utilizando a segunda camada do modo fantasma para
aprimoramento de aplicações G.fast
M. M. M. Freitas, D. D. Souza, B. P. T. Sousa, D. A. Gomes, C. S. Sales, R. M. Rodrigues e J. C. W. A.
Costa.
Resumo—O modo fantasma tem sido proposto como um meio
de aprimorar aplicações G.fast. Entretanto, a maioria dos sistemas
baseados neste utiliza apenas a primeira camada. Contudo, este
artigo analisa a viabilidade de um sistema que utiliza um nível
adicional do modo fantasma, chamado de segunda camada
fantasma. O sistema como um todo, primeira e segunda camada, e
modos diferenciais, podem atingir taxas de bit de até 15 Gbps em
comprimentos de 30 m quando vectoring é aplicado, assim como
apresentar níveis de EVM dentro das especificações do padrão
3GPP mesmo sob a influência de interferentes Ethernets.
Palavras-Chave—Modo fantasma, segunda camada, taxa
agregada, vectoring, EVM.
Abstract—Phantom mode has been proposed to improve G.fast
applications. However, the most of the phantom mode systems
deploy the first phantom layer only. Nevertheless, this work
analyses the feasibility of a system, which deploys an additional
phantom mode level, called second phantom layer. The entire
system, first and second layers and differential modes, can reach
bit rates up to 15 Gbps in lengths up to 30 m, when vectoring is
applied. The achieved levels of EVMs are according the 3GPP
standard even under Ethernet interfering influence.
Keywords—Phantom mode, second phantom layer, aggregate
rate, vectoring, EVM.

I.

INTRODUÇÃO

Uma das prerrogativas fundamentais para a criação de novos
padrões de transmissão e tecnologias de acesso, como o DSL,
tem sido a crescente demanda por altas taxas de dados [1].
Recentemente, o ITU estabeleceu o padrão G.fast que atinge
taxas agregada de dados superiores a 2 Gbps, utilizando cabos
de quatro pares, técnicas de pré-codificação de canal (vectoring)
e faixa de frequências de até 212 MHz [2][3]. Apesar disso,
pesquisas indicam que o tráfego de dados continuará a crescer
cada vez mais rapidamente nos próximos anos. Por isso,
soluções adicionais de baixo custo são de especial interesse.
Uma proposta que vem sendo analisada é a utilização do
modo fantasma (MF) – técnica que aumenta o número de canais
de comunicação em um cabo sem a necessidade de pares
trançados adicionais – juntamente com o padrão G.fast [4]. Uma
característica de especial interesse do MF é a sua capacidade de
cascatear os canais adicionais para criar novos. Quando ligado
em cascata, o MF se divide em camadas. Cada camada gera
outra, e em cada uma delas tem-se uma determinada quantidade
de canais fantasma que podem ser plenamente utilizados. De
forma geral, log2N 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 CAT5e (quatro pares),
dois níveis de MF poderiam ser implementados, gerando um
total de sete canais, no qual 3 são fantasmas – quase o dobro dos
pares disponíveis. Apesar desse potencial, as soluções atuais em
cabos de quatro pares usando MF o subutilizam, explorando
somente a sua primeira camada (MF1) [1] [4].
Neste sentido, este artigo procura avaliar através de
simulações todo o potencial do MF em aplicações G.fast,
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utilizando a sua segunda camada (MF2). Este canal, o MF2, é
criado a partir da diferença de um sinal diferencial que se
propaga em modo comum entre dois canais fantasmas
pertencentes à primeira camada. Serão analisadas para o sistema
com MF2 as funções de transferência (FT), os crosstalks do tipo
FEXT e as taxas agregadas de cada modo de transmissão na
faixa de transmissão do G.fast. Além destas, outras
características que também afetam diretamente o desempenho
deste sistema serão vistas. Estas são a configuração do
trançamento dos pares, a importância do uso do vectoring e a
influência de interferências externas. Esta última, será avaliada
não somente em termos de taxa de bits, como também em termos
da magnitude do vetor de erro, EVM.
O restante deste trabalho está organizado como segue. A
seção II descreverá os princípios básicos de funcionamento do
modo fantasma de segunda camada, a seção III tratará sobre o
vectoring. A IV discorrerá a respeito das métricas de
desempenho utilizadas para quantificar e qualificar os resultados
deste trabalho. A V abordará os cenários de transmissão
considerados na problemática em questão. A seção VI
apresentará os resultados obtidos a partir das análises
consideradas e a seção VII mostrará a conclusão do artigo.
II. MODO FANTASMA DE SEGUNDA CAMADA
O modo fantasma é uma tecnologia de transmissão que vem
sendo utilizada desde meados do século XX, para gerar
aumento de taxa agregada a partir da criação de canais de
comunicação adicionais sob uma mesma infraestrutura
cabeada. Esta tecnologia já vem sendo utilizada
comercialmente, em sistemas DSL, até a faixa de VDSL 2 [1].
Entretanto, esta configuração explora apenas a primeira camada
do MF e por causa disso, o potencial dessa combinação com o
G.fast, em cabos de quatro pares, permanece inexplorado. Uma
forma de implementar o MF explorando todo o seu potencial
pode ser vista na Figura 1.
Nesta, cada par de transformador comporta um canal
independente, e os modos fantasmas de primeira camada, MF1,
propagam-se pelos contatos centrais dos transformadores
acoplados aos modos diferenciais, designados de fantasmas. Já
o canal fantasma da segunda camada, MF2, se propaga nos
canais fantasmas de primeira camada, sendo portanto, um canal
fantasma de fantasmas.
Sabe-se de resultados práticos que há um significativo
vazamento de sinal entre os MF e diferenciais devido ao
desbalanceamento oriundo entre outros fatores das diferentes
taxas de trançamento dos pares [1] [4]. Por esta razão, a adição
deste canal gera não somente o aumento de taxa agregada, como
também gera mais crosstalk entre os canais, ou seja, há um
aumento da interferência eletromagnética. Dessa forma, é
essencial que seja adicionado ao conjunto MF1 + MF2 + MD,
um elemento que cancele de boa parte dessas interferências, e
neste artigo será o vectoring.
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ao custo do fator 𝛽, que escala a RSIR, relação sinal ruído mais
interferência, de cada canal 𝑙, como na Equação 3

RSIR 
MF2

2
(l , l ) 

 2 2

(3)

em que Λ(𝑙, 𝑙) denota o elemento na linha 𝑙 coluna 𝑙 da matriz
𝚲, 𝜌 é a máscara espectral utilizada pelo sistema DSL e 𝜎 2
denota a densidade spectral de potência do ruído Gaussiano
branco aditivo.
IV. MÉTRICAS DE DESEMPENHO

MF1s

Para avaliar o desempenho do sistema de comunicação
proposto é necessário estimar a capacidade de transmissão dos
canais que ele utiliza. Para este fim, serão utilizadas as métricas
taxa agregada de transmissão e magnitude de vetor de erro
(EVM). Deste modo, considera-se que as transmissões são
feitas utilizando-se DMT, com subcanais de largura fixa Δ𝑓 e
taxa de bits por subcanal, para o canal 𝑙, de acordo com [2],
conforme (4).

MDs
Fig. 1. Configuração para transmissão em sete canais utilizando a segunda
camada do modo fantasma.

III. VECTORING
Nos sistemas DSL, a maior fonte de interferência é o
crosstalk do tipo FEXT (far end crosstalk), que é aquele que
ocorre entre as extremidades finais e iniciais dos pares [2] [6].
O padrão G.fast exige a aplicação de técnicas para mitigar essas
interferências, pois os seus níveis são elevados.
Considera-se que as transmissões são feitas utilizando-se
Discrete Multitone Modulation (DMT), em que os dados são
transmitidos via um conjunto de subcanais independentes no
domínio da frequência, que também são chamados de tons. Em
cada subcanal é aplicado um precodificador aos símbolos que
serão transmitidos em 𝐿 canais, como em (1):
.

y  HPx  n

RSIR( f ) 

Rl ( f )  log 2 1 





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 (5):

(1)

onde x é um vetor coluna 𝐿 × 1 que contêm os símbolos
transmitidos em cada canal, 𝑷 é uma matriz 𝐿 × 𝐿 que
representa o precodificador, 𝑯 é a matriz de canal 𝐿 × 𝐿 em que
os elementos da diagonal principal correspondem ao ganho
direto (função de transferência) de cada canal e os elementos
fora da diagonal representam os canais de crosstalk entre os
canais coordenados, 𝒚 é um vetor coluna 𝐿 × 1 que contêm os
símbolos recebidos, e 𝒏 de comprimento 𝐿 × 1 representa o
ruído Gaussiano branco aditivo observado na recepção. Note
que no cenário tratado neste trabalho são coordenados os sinais
de canais em modo diferencial e fantasma, e assim os vetores 𝒚
e 𝒙 correspondem a símbolos em ambos os canais. A matriz 𝑯
contém os ganhos em todos os modos e interferências entre eles,
assim como 𝒏 representa o ruído observado nos múltiplos
modos. O pré-codificador é definido como 𝑷 = (1/𝛽)𝑯−𝟏 𝚲,
em que 𝚲 é uma matriz diagonal que contém os elementos da
diagonal principal de 𝑯, e 𝛽 é um escalar utilizado para manter
a potência de transmissão de acordo com o padrão visto em [7].
Assim, a transmissão fim-a-fim torna-se em (2)
.

y  H β H 1 Λx  n 

1
Λx n
β

(4)

RSIR 

2
H l ( f ) 

 2  Cl ( f )

(5)

onde 𝐻𝑙 (𝑓) representa o ganho do canal 𝑙 e 𝐶𝑙 (𝑓) representa a
soma de todas as interferências que atingem a transmissão no
canal 𝑙, incluindo o acoplamento eletromagnético entre os
modos de transmissão, também conhecido como crosstalk. A
partir da taxa de bits podemos definir a taxa de transmissão do
canal 𝑙 de acordo com (6):
K

Rl   f  Rl ( f )

(6)

f 1

onde 𝐾 é a quantidade total de subcanais. Finalmente, podemos
determinar a taxa de transmissão do sistema como um todo, ao
considerarmos as taxas alcançadas conjuntamente pelos vários
canais (incluindo os múltiplos modos de transmissão), em uma
métrica que chamamos taxa agregada, que é definida por (7)
L

R   Rl

(7)

l 1

(2)

em que a interferência entre os canais coordenados foi mitigada,
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em que L é quantidade total de canais utilizados para
transmissão de sinais no sistema. A taxa agregada informa a
quantidade de dados que podem ser transmitidos em um
segundo pelo sistema.
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Já o EVM é uma figura de mérito que indica à robustez do
sistema, ou susceptibilidade a interferência. Esta medida avalia,
para cada subcanal, a magnitude do vetor de diferença entre o
símbolo recebido e o símbolo de referência da constelação [8][9]. Como o efeito das interferências varia com o tempo, e assim
o vetor de erro também é modificado, avalia-se o erro
quadrático médio do EVM, como visto em (8)

EVM ( f ) 



vTm

z ' (v )  i (v )

A. Influência da taxa de trançamento dos pares na capacidade
de transmissão do sistema;
B. Taxas (agregada e por canal) de transmissão com e sem
vectoring;
C. Taxa agregada e EVM, com vectoring, sob a influência de
um interferente externo;

2

(8)

Tm 

onde 𝑧 ′ (𝑣) é o símbolo medido no receptor, 𝑖(𝑣) é o símbolo
de referência, e 𝑇𝑚 é a quantidade de símbolos avaliado [9].
Quanto maior o EVM, maior é a intensidade da interferência
naquele tom. Esta métrica serve como medida de qualidade para
sistemas de comunicação digitais, e possui valores de referência
de acordo com o tipo de transmissão em questão.
V.

CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO

O circuito esquemático visto na Figura 1 foi simulado
utilizando o software CST (Computer Simulation Technology),
uma ferramenta de simulação eletromagnética conhecida capaz
de obter da função de transferência (FT) de cada canal e o
crosstalk (FEXT) entre eles.
As simulações foram realizadas em cabos CAT5e com e sem
blindagem, para comprimentos de 30, 50 e 100 m, na presença
e na ausência de um sistema ethernet interferente (agressor). O
agressor foi configurado para ter 50 m de comprimento e para
ficar a uma distância de 10 cm, paralelo aos sete canais.
Nos cabos CAT5e, cada condutor tem o diâmetro de 0,5106
mm para o cobre e o diâmetro de 0,8 mm para o isolante de
Polietileno. A espessura da capa externa de PVC foi ajustada
para 0,61 mm e no caso específico dos cabos com blindagem,
uma blindagem externa de 0,1 mm do tipo trançada de alumínio
foi adicionada. Na Tabela I são exibidas as taxas de
trançamento de cada par.

Fig. 2.

TAXAS DE TRANÇAMENTO DOS PARES DO
CAT5e.
Cor do par

Comprimento do trançado (mm)

Azul

17,87

Laranja

13,28

Marrom

12,63

Verde

19,21

CAT5e de 50m - Vertical

0
-20
-40
-60
-80

FT do MD - 100 ohms
FT do MF1 - 50 ohms
FT do MF2 - 25 ohms
FEXT do MF1 no MF1
FEXT do MF2 no MF1
FEXT do MD no MF1
FEXT do MD no MF2

-100
-120
-140

0.5

1

1.5

Frequência (Hz)

2
8
x 10

Fig. 3.
Funções de transferências e FEXTs do modo diferencial e
modo fantasma devidamente casados na configuração vertical.
Funções de transferências e FEXTs (dB)

As simulações foram realizadas considerando a faixa de
frequência de 0 a 200 MHz, com espaçamento entre tons ∆𝑓 =
97,7 𝐾𝐻𝑧, e os cálculos do EVM foram realizados utilizando
constelação de 64 QAM, gap de RSIR (Γ) de 15,15 dB, máscara
espectral (𝜌) de 4dBm e densidade espectral de potência do
ruído Gaussiano branco aditivo (𝜎 2 ) de -140 dBm/Hz. As
impedâncias características dos modos fantasmas foram
calculadas de acordo com os métodos vistos em [10] e [11].
VI.

Configurações vertical e diagonal.

Nas Figuras 3 e 4, percebe-se que a escolha dos arranjos
propostos na Figura 2 afeta tanto as curvas de FT e FEXT,
quanto à impedância característica dos MFs. A Figura 4, por
exemplo, mostra que as suas características de transferência
(configuração diagonal) têm resultados melhores do que os da
vertical, Figura 3, porque ao longo de toda a faixa de frequência
as FTs deste sofrem menor atenuação e permanecem abaixo dos
níveis de crosstalk, enquanto que no arranjo vertical a
atenuação é maior e o FEXT chega até mesmo a cruzar a FT em
aproximadamente 85 MHz.
Funções de transferências e FEXTs (dB)

TABELA I.

A. Influência da taxa de trançamento dos pares na
capacidade de transmissão do sistema.
Na Figura 2 há duas configurações de trançamento que foram
utilizadas para verificação da diferença da capacidade de
transmissão do sistema com MFs + MD de acordo com a
escolha dos pares trançados utilizados para formar esse
conjunto.

CAT5e de 50m - Diagonal

0
-20
-40
-60

FT do MD - 100 ohms
FT do MF1 - 60 ohms
FT do MF2 - 13 ohms
FEXT do MF1 no MF1
FEXT do MF2 no MF1
FEXT do MD no MF1
FEXT do MD no MF2

-80

-100

RESULTADOS

-120

As características de desempenho da combinação MF1, MF2
e canais diferenciais foram divididas nesta seção em três testes
de casos, a saber:

-140

Fig. 4.

790

0.5

1

Frequência (Hz)

1.5

2
x 10

8

Funções de transferências e FEXTs do modo diferencial e modo
fantasma devidamente casados na configuração diagonal.
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A explicação para isto pode ser vista na Tabela II. Nela
percebe-se que os pares que formam os MF1s na configuração
diagonal têm taxas de trançamento similares e, portanto, dão
origem a canais fantasmas mais balanceados, enquanto que na
configuração vertical, as taxas de trançamento não são muito
parecidas, o que gera canais mais desbalanceados e, portanto,
com maior atenuação e maior susceptibilidade a efeitos de
interferência.

sem vectoring para o cabo de 30 m são mostradas na Tabela III,
dela é possível perceber que sem vectoring as taxas decaem em
torno de 75 a 90 %.
16

Taxa agregada em Gbps

TABELA II. TAXAS DE TRANÇAMENTO (mm) DOS PARES
ESCOLHIDOS PARA CRIAR OS MF1S NAS CONFIGURAÇÕES
DIAGONAL E VERTICAL
Taxas de trançamento
Azul
1º MF1
Marrom
Laranja
2º MF1
Verde
Azul
1º MF1
Verde
Laranja
2º MF1
Marrom

Vertical

Diagonal

17,87
12,63
13,28
19,21
17,87
19,21
13,28
12,63

Fig. 6.

8
6
4

30

40

Modo de
transmissão

Taxa (Mbps)

1500

1000

500

MD

MD

MD

Canais

MF1

60

70

80

Comprimento (m)

90

100

110

Taxas de transmissão com vectoring e sem vectoring para os
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TABELA III.
TAXA POR CANAL COM VECTORING E SEM
VECTORING PARA O COMPRIMENTO DE 30 m.

2000

Fig. 5.
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14

MF1

Taxa (Gbps)
Com vectoring
2,07
2,07
2,07
2,07
2,26
2,26
2,22

Sem vectoring
0,50
0,51
0,31
0,39
0,31
0,27
0,22

C. Taxas agregada e EVM, com vectoring, sob a influência
de um interferente externo.

MF2

Taxas de transmissão para MF1s e MF2 nos modos verticais e
diagonais.

Os resultados obtidos até o momento mostram que o sistema
de sete canais, MF de 2ª camada, possui um grande ganho de
taxa quando vectoring é aplicado. No entanto estes resultados
consideram que o MF sempre está isolado e em cenários de
transmissões reais podem haver linhas que gerem interferências
externas (alien crosstalk) para esse sistema. Essas linhas são
conhecidas como agressores ou aliens e possuem esse efeito
degradante pelo fato de não sofrerem vetorização, ou seja,
interferência que geram sobre os canais do MF não é cancelada.
Nas Figuras 7 e 8, são mostrados o desempenho do sistema
MF de 2ª camada e comparação com a 1ª camada, na presença
ou na ausência de uma linha agressora.
Da Figura 7 é possível notar que os sete canais, MF de 2ª
camada, apresentam baixa imunidade ao ruído, já que na
presença de uma linha agressora seu desempenho se torna pior
até mesmo que o sistema que explora somente 1ª camada do MF
e possui seis canais.
Entretanto, na Figura 8 é visto que para um cabo da mesma
categoria, mas com blindagem externa, o efeito da linha
agressora é consideravelmente reduzido, porém impacta mais a
o MF de 2ª camada do que o MF de 1ª camada. Contudo, o
sistema que explora a 2ª camada do MF é mais vantajoso, por
possuir maior taxa agregada, do que utilizar apenas a 1ª camada
em qualquer das situações representadas na figura.
O efeito dessa linha alien também pode ser analisado a partir
do grau de distorção que ela aplica nos bits transmitidos pelo
canal. Da Tabela IV percebe-se que na ausência do sistema

Além disso, na Figura 5, são mostradas as taxas obtidas com
vectoring para os modos fantasmas (MFs) e diferenciais (MD)
nas configurações vertical e diagonal. Dela percebe-se que
apesar das taxas dos modos diferenciais não se alterarem com a
escolha da configuração, o aumento de taxa agregada
considerando os três canais (dois MF1 e um MF2) na
configuração vertical é 6,14 Gbps, enquanto que no arranjo
diagonal é 6,51 Gbps. Portanto, as análises dos próximos testes
de caso serão feitas na configuração diagonal.
B. Taxas (agregada e por canal) de transmissão com e sem
vectoring.
Dentro do arranjo diagonal, nos comprimentos 30, 50 e 100
m citados anteriormente, foram verificadas a taxa de bits da
junção MFs e MD com e sem vectoring. Da Figura 6 percebese que a taxa agregada com vectoring obtida pelos canais é da
ordem 15 Gbps para comprimentos de até 30 m, 13,76 Gbps
para 50 m e permanece superior a 10,3 Gbps para comprimentos
de até 100 m, o que demonstra que este sistema é útil tanto para
cabos longos, quanto para curtos.
Entretanto também foi possível perceber que sem vectoring
esse sistema torna-se inviável, pois o melhor resultado, em um
cabo de 30 m, foi de 2,539 Gbps de taxa agregada, uma
diferença de ordem de 12 Gbps em relação ao resultado com
vectoring de acordo com a Figura 6. As taxas por canal com e
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Além disso, em cabos maiores, tais como o de 100 m o
decaimento da taxa não foi tão expressivo, pois esta ficou em
torno de 10 Gbps. Também foi visto que na presença de
interferentes externos a taxa agregada e o EVM foram
seriamente afetados, e neste caso foi recomendado que o cabo
utilizasse blindagem externa, para que os ganhos
permanecessem elevados e o EVM inferior a 0,31 %. No
entanto, é importante ressaltar que as únicas situações em que o
EVM ficou acima dos limites do 3GPP foram para os cabos de
50 e 100 m sem blindagem, com a linha agressora. Foi visto
também que a configuração dos pares utilizados para geração
dos modos fantasmas influi diretamente nos níveis das funções
de transferências, dos crosstalks, das taxas agregadas e no valor
da impedância característica. Diante disso, foi esclarecido que o
mais recomendado é que os pares tenham taxas de trançamentos
parecidas. Além disso, como já era esperado, o uso do vectoring
mostrou-se obrigatório no uso desse sistema em cabos do tipo
CAT5e.

Ethernet agressor todos os EVMs ficam abaixo do limite de 8
% especificado pelo padrão 3GPP para 64 QAM [12]. Já com a
linha agressora, os níveis do EVM ficam de acordo com o
especificado pelo 3GPP apenas até 30m, enquanto que nos
demais comprimentos ele chega a ser até mesmo 5,4 vezes
maior.
Cabo sem blindagem
16
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Fig. 8. Taxas agregadas de transmissão quando é utilizada a 2ª camada do
modo fantasma e comparação com a 1ª camada. Cenários com e sem agressor
em um cabo com blindagem para diferentes comprimentos.
TABELA IV.
EVM POR CANAL NA PRESENÇA
AUSENCIA DE ALIEN CROSSTALK (AGRESSOR)

E

NA

EVM médio dos canais com vectoring (%)
Sem blindagem
Com blindagem
Comprimento
Canal
Com
Sem
Com
Sem
(m)
agressor
agressor
aggressor agressor
MD
2,968
0,063
0,053
0,053
30
MF1
4,058
0,038
0,042
0,041
MF2
4,104
0,047
0,043
0,043
MD
20,59
0,101
0,074
0,074
50
MF1
18,59
0,046
0,052
0,052
MF2
20,10
0,061
0,055
0,055
MD
43,54
0,317
0,211
0,2111
100
MF1
17,15
0,067
0,079
0,079
MF2
26,29
0,118
0,103
0,1103
.

VII. CONCLUSÃO
Os resultados deste trabalho mostraram que a combinação
completa de MF e MD apresenta ótimos resultados para redes de
alto desempenho, uma vez que atinge níveis de taxa agregada,
de até 15 Gbps, com vectoring, em comprimentos de até 30 m.
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Caracterização e Capacidade de Canais Sem Fio
entre Plataforma HAPs e Receptor Terrestre
Raquel Mendonça Gonçalves, Vitor de Aguiar Carazza e Ugo Silva Dias

Resumo— Devido aos avanços nos meios de comunicação que
utilizam as altitudes próximas ao espaço, é preciso compreender
melhor a influência da chuva, das nuvens e dos gases atmosféricos
no nı́vel do sinal. O presente artigo traz ajustes no modelo de
perda de percurso no espaço livre para considerar esses efeitos
climáticos no enlace entre um receptor na terra e uma plataforma
HAPs em Brası́lia. Além disso, é realizado também um estudo
de capacidade do canal para este tipo de comunicação. Ao final,
é mostrado que os efeitos climáticos alteram consideravelmente
a atenuação do sinal, e, a depender das caracterı́sticas de desvanecimento do canal, a capacidade ergódica indica as possı́veis
taxas de serem trafegadas para determinada relação sinal-ruı́do.

As recentes expectativas com os avanços no uso de HAPs
são refletidas principalmente nos investimentos feitos por grandes empresas na implementação dessa tecnologia. A exemplo
do Facebook e da Google que já realizaram testes práticos
com, respectivamente, um veı́culo aéreo não tripulado (Aquila
UAV - Figura 1a) e um balão (Project Loon - Figura 1b) e têm
planos de construı́rem redes sem fio em diversas localidades
com o uso dessa tecnologia.

Palavras-Chave— HAPs, atenuação por efeitos climáticos,
perda de percurso, capacidade de Shannon, capacidade ergódica.
Abstract— Due to advances in near space vehicle communication, it is necessary to comprehend the influence of rain, clouds
and atmospheric gases at the signal level. The present article
brings adjustments in the free space pathloss model to consider
these climatic effects in the link between a receiver on the
ground and a HAPs platform in Brasilia. In addition, the channel
capacity is also verified for this communication link. At the end,
it is shown that climate change will considerably alter signal
attenuation, and, depending on channel fading characteristics,
the ergodic capacity indicates the possible rate for a specific
signal noise ratio.
Keywords— HAPs, attenuation due to climatic effects, pathloss,
Shannon capacity, ergodic capacity.

I. I NTRODUÇ ÃO
Em um contexto em que a comunicação é essencial para o
desenvolvimento humano, a busca por meios alternativos para
provê-la é objeto constante da área de pesquisa e desenvolvimento de todos os paı́ses. As plataformas HAPs (do inglês,
High Altitude Platforms) são uma opção para complementar
o fornecimento de serviço de comunicação sem fio. Essas
plataformas foram inventadas para corresponder à ideia de
posicionar um objeto transmissor (aeronaves, balões, dirigı́veis
e/ou veı́culos não tripulados) voando em uma altitude entre 17
e 30 km acima do chão [1], [2].
O estudo de HAPs surgiu em 1950, juntamente com a
invenção dos satélites, sendo continuado nos anos 1990 pelas
ESA (do inglês, European Space Agency) e ITU (do inglês,
International Telecommunication Union) por ser um método
de comunicação alternativo aos sistemas terretres e de satélites
[1]. Nos últimos anos, foi evidenciado um crescimento nas
pesquisas e aplicações de HAPs nas redes de comunicação.
Os autores pertencem ao Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brası́lia, e agradecem o apoio da CAPES. E-mails:
raquel.goncalves@redes.unb.br, vitor.carazza@redes.unb.br e udias@unb.br

(a) Aquila UAV - Facebook [3].
Fig. 1.

(b) Project Loon - Google [4].

Exemplos recentes de uso de HAPs.

Como em toda comunicação sem fio, o enlace em HAPs
é influenciado por efeitos de propagação intrı́nsecos como
chuva, nuvens, absorção gasosa e multipercurso. Esses efeitos
são dinâmicos, aleatórios e relevantes, o que dificulta apurar
com precisão seus impactos na propagação do sinal. Outro
desafio no estudo dessa tecnologia é modelar o canal de
comunicação com um transmissor que fica em constante
deslocamento pela estratosfera.
Com o intuito de colaborar com os avanços no uso dessa
forma de comunicação, este trabalho tem por objetivo caracterizar a influência de chuvas, nuvens e gases atmosféricos na
atenuação do sinal, ajustar o modelo de perda de percurso e
estudar a capacidade do canal para um enlace de comunicação
entre um receptor fixo localizado em Brası́lia/DF e um HAPs.
Para isso, são implementados no software Mathematica
modelos e equações mais recentes de atenuação por chuva,
nuvens e absorção gasosa desenvolvidos pela ITU. Assim é
possı́vel visualizar a intensidade da atenuação conforme a
frequência de operação e a distância entre o HAPs e o receptor
terrestre. O ajuste consiste na combinação das atenuações
desses fenômenos (atmosféricos e climáticos) com o modelo
de atenuação no espaço livre e será utilizado para analisar a
potência recebida pelo receptor em Brası́lia. Por fim, o estudo
de capacidade do canal leva em conta o modelo de Shannon
para canais determinı́sticos e o modelo de desvanecimento κ-µ
Sombreado para canais aleatórios/não determinı́sticos.
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II. C ARACTERIZAÇ ÃO DA P ERDA DE P ERCURSO

B. Atenuação por Nuvens

A perda de percurso de um sinal consiste na atenuação ou
decaimento da potência ao longo da distância entre transmissor
e receptor, que acarretará na diminuição da potência recebida.
O modelo mais utilizado para descrever a potência recebida
é o modelo de Friis, descrito na Equação (1).
Pr (dBm) = Pt + Gt + Gr − Loss,

(1)

em que Pr , Pt , Gt , Gr e Loss, respectivamente, potência
recebida, potência transmitida, ganho na transmissão, ganho
na recepção e atenuação (perdas) no percurso.
A atenuação utilizada no modelo de Friis costuma se basear
no modelo de atenuação do espaço livre (FSPL) definido pelo
IEEE (Std. 145, 1983) e descrito por
F SP L(dB) = 20 log10 d + 20 log10 f + 99.44

,

(2)

em que d e f são respectivamente a distância em km entre o
transmissor e o receptor e a frequência em GHz do sinal.
Entretanto este modelo de atenuação não leva em
consideração os efeitos da chuva, das nuvens, dos gases
atmosféricos e outros, de forma que descrever o enlace entre
receptor e HAPs apenas com a atenuação do espaço livre pode
ser superficial, otimista e distante da realidade. Para complementar o modelo FSPL, este artigo mostra a implementação
de modelos ITU-R para os efeitos de atenuação por chuva,
nuvens e absorção gasosa.

Nas nuvens a atenuação se dá por absorção do sinal e
depende da temperatura e da quantidade de água ao longo
do percurso. De acordo com a recomendação da ITU [9], a
atenuação por nuvens é dada por
LKl
, 90◦ ≥ θ ≤ 5◦ ,
(6)
sin θ
em que L (kg/m2 ) corresponde ao conteúdo colunar total de
água lı́quida, θ ao ângulo de elevação e Kl é o coeficiente de
atenuação especı́fica, detalhados em [9].
AC (dB) =

C. Atenuação por Absorção Gasosa
A atenuação devido à absorção por gases atmosféricos depende principalmente da frequência, do ângulo de inclinação,
da altitude acima do nı́vel do mar e da densidade de vapor
de água (umidade absoluta). O modelo da ITU [10] para essa
atenuação é representado por
ho γo + hw γw
,
(7)
sin θ
em que ho é a altura equivalente de ar seco, hw é a altura
equivalente de vapor de água (km), γo é a atenuação especı́fica
do ar seco (dB/km), γw é a atenuação especı́fica do vapor de
água (dB/km) e θ é o ângulo de elevação, descritos em [10].
AG =

D. Ajuste no Modelo de Perda de Percurso
A. Atenuação por Chuva
Em contato com as gotas de chuva, o sinal é absorvido,
espalhado e consequentemente atenuado, especialmente nas
frequências acima de 10 GHz [5]. O modelo da ITU-R mais
recente, [5] a [8], para a atenuação por chuva foi o escolhido
para a implementação neste trabalho. Neste caso, a atenuação
prevista para o percentual p de chuva excedida igual a 0,01%
de um ano médio é definida como
A0.01 (dB) = rR LE

,

(3)

em que rR e LE são respectivamente a atenuação de chuva
especı́fica em (dB/km) e o comprimento de caminho especı́fico
(km), ambos descritos no modelo ITU.
Para outros percentuais de tempo para a chuva excedida em
um ano médio, mais especificamente, para p no intervalo de
0,001% a 10%, a atenuação em dB pode ser estimada pela
Equação (4) de extrapolação,
AR (p) =
p −[0.655+0.033 ln (p)−0.045 ln (A0.01 )−β(1−p) sin θ]
)
.
0.01
(4)
Se p ≥ 1%, então β=0, se p < 1%, β pode ser expresso
conforme a Equação (5), em que ϕ é a latitude da região em
graus.

0, |ϕ| ≥ 36◦



−0.005(|ϕ| − 36), |ϕ| < 36◦ e θ ≥ 25◦
β=
(5)

−0.005(|ϕ| − 36) + 1.8 − 4.25 sin θ,



|ϕ| < 36◦ e θ < 25◦
A0.01 (

A atenuação correspondente aos efeitos climáticos e atmosféricos [5] é representada por
AT = AG + AC + AR (p) ,

(8)

em que AG é a atenuação por absorção gasosa, AC por nuvens
e AR por chuva.
Dessa forma o ajuste de perda de percurso proposto neste
trabalho consiste em utilizar a Equação (1) com o Loss2
prosposto na Equação (9), no lugar do valor de Loss obtido
originalmente conforme o modelo FSPL,
Loss2 (dB) = AT + F SP L.

(9)

III. E STUDO DE C APACIDADE DO C ANAL
A. Capacidade de Shannon
A capacidade de Shannon de um canal corresponde à taxa
máxima de transmissão de dados sem erros que pode trafegar
por meio dele. A unidade desta medida é bits por segundo e
como obtê-la está descrito na Equação (10), sendo γ a relação
sinal-ruı́do (SNR) e B a largura de banda,
C = B log2 (1 + γ).

(10)

Para determinar a relação sinal-ruı́do (razão entre as potências
do sinal e do ruı́do), é preciso obter a potência do ruı́do,
apresentada na Equação (11), na qual os parâmetros k, B,
NF e T são, respectivamente, a constante de Boltzmann, a
largura de banda do sinal, o fator de ruı́do e a temperatura
absoluta,
Nin = k × B × NF × T.
(11)
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B. Capacidade Ergódica
A capacidade ergódica (bps/Hz) é definida como a máxima
taxa média atingida sobre todos os blocos de desvanecimento.
Esta leva em consideração a distribuição probabilı́stica da
componente de variação do sinal por multipercurso (desvanecimento rápido).
Para caracterizar essa distribuição será utilizado o modelo
generalizado κ-µ Sombreado [11] que engloba os casos especiais de Rice Sombreado, Rice, Nakagami, Gaussiana Unilateral,
κ-µ e Rayleigh. Esse modelo possui três parâmetros principais
que o definem:
• m : parâmetro de sombreamento;
• µ : número de clusters de multipercurso;
• κ : parâmetro relacionado à componente dominante do
sinal.
A capacidade ergódica obtida em [11] para o modelo de
desvanecimento κ-µ Sombreado é representada por
m−µ

1
m
×
Cerg =
µκ + m
Γ(µ − m) log(2)


1 − µ 1, 1 1 + m − µ γ̄(µκ + m) µκ
,
G0,1:1,2:1,1
,
1,0:2,2:1,2
−
1, 0 0, 1 − µ
0, 1 − µ m
(12)
em que G[·] é a função Meijer G e γ̄ é a SNR média do sinal,
obtida por
γ̄ = Pr (dBm) − PN (dBm),
(13)

TABELA I
PAR ÂMETROS PRINCIPAIS PARA BALANCEAMENTO DO E NLACE

Parâmetros
Frequência de Operação (GHz)
Potência de Transmissão (W)
Ganho da Antena de Transmissão (dBi)
Ganho da Antena de Recepção (dBi)
Largura de Banda (MHz)
Fator de Ruı́do
Potência do Ruı́do de Fundo (dBm)
Polarização

Valores
20
10
20
35
20
3
-95
Vertical

TABELA II
PAR ÂMETROS DE CONDIÇ ÕES CLIM ÁTICAS

Parâmetros
Taxa de chuva para
p = 0, 01% de um ano médio (mm/h)
Água lı́quida na nuvem para
p = 0, 1% de um ano médio (kg/m2 )
Temperatura média (◦ C)
Densidade do vapor de água (g/m3 )

Valores
80
3
21
7.5

B. Análise da Atenuação por efeitos Climáticos e Atmosféricos

em que PN é a potência do ruı́do de fundo do canal.
Neste estudo, a frequência de comunicação foi o único
parâmetro variado e assumiu os valores de 10, 15, 20 e 25
GHz. O percentual excedido para chuva utilizado foi 0,01%
de um ano médio. Dessa forma foi possı́vel obter as curvas de
atenuação por chuva, nuvens e absorção gasosa em função
da distância de rádio, apresentadas nas Figuras 3, 4 e 5
respectivamente.

Atenuação por Chuva (dB)

IV. R ESULTADOS
A. Configuração do Cenário de Análise
Para a obtenção dos resultados, as análises são realizadas
para um receptor fixo na cidade de Brası́lia (coordenadas
−15.78◦ N, −47.93◦ E) e um transmissor móvel, representando o HAPs. A posição inicial do HAPs é logo acima
do receptor e este se desloca para o leste sem variar a
sua altitude de 20 km. Para este cenário, a distância entre
o receptor e transmissor (distância de rádio) varia de 20 a
102 km, dependendo do ângulo de inclinação ao longo do
deslocamento. O esquemático do cenário de análise encontrase na Figura 2.

80
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40

20
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Fig. 3.
Fig. 2.

Atenuação por chuva com p = 0, 01% em função da distância.

Esquemático do Cenário de Análise.

Os parâmetros tı́picos utilizados para balanceamento do
enlace de comunicação com uso de HAPs estão descritos
na Tabela I [12] e os parâmetros referentes às condições
climáticas na Tabela II, de acordo com [8], [9], [10] e com o
Instituto Nacional de Meteorologia.

Por meio dos resultados obtidos é possı́vel observar que as
atenuações nos três casos aumentam com a frequência. Além
disso, dentre os tipos de atenuação analisados, a chuva é o
fenômeno que tem mais efeito na comunicação, entretanto os
outros dois não podem ser desprezados pois tornam o modelo
de atenuação do sinal mais preciso.
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D. Análise da Potência Recebida

Atenuação por Nuvens (dB)

25 GHz

8

Por fim, neste estudo a frequência foi fixada em 20 GHz e o
percentual p de chuva excedida em um ano médio foi variado,
recebendo os valores de 0,01%, 0,1%, 1,0% e 10%, quanto
menor o percentual maior a precipitação. Os resultados obtidos
para a potência recebida de acordo com o ajuste proposto no
modelo de perda de percurso são apresentados na Figura 7.
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Fig. 4.

Atenuação por nuvens em função da distância.
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40
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Observa-se que os efeitos climáticos e atmosféricos afetam consideravelmente a potência do sinal recebido, em
comparação ao modelo de espaço livre, principalmente para
os valores de p igual a 0,10% e 0,01%, ou seja, quando há
uma maior precipitação.

100

Distância de rádio (km)

Fig. 5.

Potência recebida para diferentes percentuais de chuva.

Atenuação por absorção gasosa em função da distância.

E. Capacidade do Canal
C. Análise da Atenuação por Chuva
Já nesta situação a frequência foi fixada em 20 GHz e o
percentual p de chuva excedida em um ano médio foi variado,
recebendo os valores de 0,01%, 0,1%, 1,0% e 10%, com as
curvas de atenuação obtidas apresentadas na Figura 6.

1) Capacidade de Shannon: Ao implementar o cálculo da
capacidade de Shannon para as potências recebidas representadas na Figura 7, foi possı́vel observar a quantidade de bits
por segundo que podem trafegar sem erro no canal em função
da distância de rádio na Figura 8.
Capacidade do canal (Mbps)
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Fig. 8.
Fig. 6.

250

0
20
40

Espaço Livre
p = 10.0%

300

Capacidade de Shannon para diferentes percentuais de chuva.

Atenuação para diferentes percentuais de chuva.

Conclui-se que as atenuações por chuva para p igual a
0,01% e 0,1% são muito mais significantes do que nos casos
de p igual a 1,0% e 10%, sendo imprescindı́vel para o
planejamento da rede considerar o cenário de aumento da
precipitação e sua consequente atenuação.

Observa-se que a capacidade do canal depende fortemente
dos percentuais p de chuva. Especificamente em Brası́lia, onde
há perı́odos no ano de muita chuva e também de forte seca, é
adequado considerar os casos extremos de p igual a 0,01% e a
10,0%. Para os perı́odos de seca, a capacidade do canal decai
de forma gradual e similar ao modelo de espaço livre. Por
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Capacidade Ergódica (bps/Hz)

outro lado, em perı́odos de chuva, é esperado que o enlace de
comunicação HAPs sofra forte impacto e fique limitado, neste
cenário analisado, a aproximadamente uma distância de 100
km para p = 0,10% e 60 km para p = 0,01%.
2) Capacidade Ergódica: Já no caso da capacidade
ergódica, a implementação se deu em função da distância de
rádio e dos parâmetros do modelo de distribuição. Em um
primeiro momento, configura-se κ = 0.5 e m = 1, variase o valor de µ e os resultados são apresentados na Figura
9. Nota-se que à medida que o número de clusters aumenta,
a capacidade do canal cresce de forma significativa. Assim,
quanto menor o valor de µ, mais limitada se torna a distância
de rádio para obter uma taxa de transmissão desejada.
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Fig. 11.
κ = 6.

Capacidade Ergódica do modelo κ-µ Sombreado com µ = 0.1 e

Capacidade Ergódica (bps/Hz)
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8

a distância entre o receptor e transmissor em um cenário com
HAPs.

μ = 0.3
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Fig. 9. Capacidade Ergódica do modelo κ-µ Sombreado com κ = 0.5 e
m = 1.
7

V. C ONCLUS ÃO
Por meio deste trabalho e suas análises foi possı́vel constatar
a importância dos efeitos climáticos e atmosféricos no sinal
em um enlace HAPs-terra, e a necessidade de considerá-los
no modelo de perda de percurso para caracterizar a potência
recebida e consequentemente a capacidade de Shannon. Por
meio do estudo do modelo de desvanecimento κ-µ Sombreado,
observa-se a importância de considerar a relação entre a
componente principal e às difusas do sinal e os efeitos de
multipercurso e sombreamento na capacidade do canal. Com
isso, por meio dos estudos realizados espera-se contribuir para
o desenvolvimento de redes com HAPs na região de Brası́lia
DF.

6
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5
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m = 1.

Capacidade Ergódica do modelo κ-µ Sombreado com µ = 0.1 e

Já em um segundo momento, configura-se µ = 0.1 e m = 1,
varia-se o valor de κ e os resultados são apresentados na
Figura 10. Observa-se que quando há uma maior presença
da componente principal do sinal em relação às componentes
difusas (κ = 12), a capacidade é favorecida, da mesma forma
como ocorre no modelo de desvanecimento de Rice. No
terceiro caso, configura-se µ = 0.1 e κ = 6, varia-se o valor
de m e os resultados são apresentados na Figura 10. Observase que quanto maior o parâmetro de sombreamento, maior se
torna a capacidade do canal.
Por fim, dado os cenários analisados, conclui-se que para
obter certa taxa de transmissão é importante observar os
parâmetros de desvanecimento do canal, de forma a limitar

797

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Análise Numérica e Experimental entre Antenas
Dipolo e Bowtie
Daniel Dias dos Santos, Deisy Formiga Mamedes, João Paulo da Silva, Juliete da Silva Souza, Thamyris da
Silva Evangelista, Paulo Henrique da Fonseca Silva.
transmitir sinais que possuem bastante informação, por
exemplo, sinais de vídeo e sinais de dados com altas taxas de
transmissão [5].

Resumo— Neste artigo é apresentado o desenvolvimento de
antenas dipolo e bowtie para aplicação na faixa de 2400-2483,5
MHz dos padrões IEEE802.11b,g,n (Wi-Fi) e IEEE802.15
(Bluetooth). Nas medições, as antenas foram alimentadas por
meio de um cabo Pigtail. As antenas foram caracterizadas
numericamente utilizando o Ansoft DesignerTM. Em comparação
com uma antena de microfita dipolo a antena bowtie proposta
apresentou um aumento de 46% em sua largura de banda de
operação, nos resultados simulados e 9% nos resultados medidos.
São apresentados resultados numéricos e experimentais,
observando-se uma boa concordância entre os mesmos.

Em meio a este mercado em constate crescimento, o
surgimento de novas tecnologias requer antenas com maior
largura de banda. Na pesquisa as antenas fabricadas em
microfita têm uso abrangente em aplicações militares (por
exemplo, em mísseis e aeronaves) e comerciais, em sistemas de
comunicação sem fio [5]-[6].
Neste trabalho são apresentadas antenas do tipo patch
dipolo e bowtie para operação na faixa de frequências em 2,4
GHz, 2400-2483,5 MHz. Esta faixa é usada, por exemplo, nos
padrões: IEEE802.11b,g,n (Wi-Fi), em redes locais WLAN,
Wireless Local Area Network; IEEE802.15 (Bluetooth), em
redes pessoais WPAN, Wireless Personal Area Network.

Palavras-Chave — Antena Dipolo, antena bowtie, aumento
da largura de banda.
Abstract— In this paper the development of dipole and bowtie
antennas for application at 2400-2483.5 MHz range of
IEEE802.11b, g, n (Wi-Fi) and IEEE802.15 (Bluetooth) standards
is presented. In the measurements, the antennas were fed by
using a cable Pigtail. The antennas were characterized
numerically by using the Ansoft DesignerTM. Compared to a
dipole microstrip antenna the proposed bowtie antenna showed
an increase of 46% in its operating bandwidth, in the simulated
results and 9% in the measured results. Numerical and
experimental results are presented, observing a good agreement
between them.

As antenas propostas são caracterizadas numericamente
utilizando o software Ansoft DesignerTM. Após a otimização,
as
antenas
foram
fabricadas
e
caracterizadas
experimentalmente, sendo os resultados obtidos comparados
com os resultados numéricos, observando-se uma boa
concordância entre os mesmos.
II. MATERIAL E MÉTODOS

Keywords — Dipole antenna, bowtie antenna, increased
bandwidth.

I.

A. Antena Patch
Uma antena de microfita pode ser vista como sendo
constituída por um patch metálico depositado sobre um
material dielétrico na faixa de (2,2 < r < 12,0) limitado por um
plano condutor, como ilustrado na Figura 1, em que L =
corresponde ao comprimento da antena de microfita retangular,
W = é a largura da antena de microfita retangular e h = é a
altura do substrato dielétrico.

INTRODUÇÃO

A demanda cada vez maior pela conectividade em banda
larga para viabilizar negócios, diversão, comunicação pessoal
em tempo real e serviços baseados no Protocolo da Internet –
IP tem permitido a maximização das receitas das operadoras e
dos fabricantes do setor de telecomunicações. Quando
associada à mobilidade, a busca pela conectividade torna-se
ainda mais determinante para os usuários. Esse fato pode ser
comprovado pela massificação do acesso aos serviços de
comunicações móveis em todo o mundo. Nos últimos anos, o
interesse por dispositivos leves, compactos, com custo
reduzido e que possam operar nas mais diversas faixas de
frequência e seus respectivos serviços (TV Digital, telefonia
sem fio, sistemas de posicionamento, etc.) tem chamado a
atenção de técnicos, engenheiros e pesquisadores da área de
engenharia de Telecomunicações [1]-[4].

O material condutor normalmente utilizado é o cobre, mas
em algumas aplicações, como em ondas milimétricas, utiliza-se
o ouro, devido à sua maior condutividade [5].

Elementos radiadores que possuem banda larga, alta
eficiência de radiação e baixas dimensões, são de bastante
interesse prático para aplicações em sistemas de comunicações.
Com relação à primeira característica, esta se torna um
requerimento fundamental para antenas quando se deseja

Fig.1 Antena do tipo patch retangular de microfita [5].

Daniel Dias dos Santos, Deisy Formiga Mamedes, João Paulo da Silva, Juliete
da Silva Souza, Thamyris da Silva Evangelista, Paulo Henrique da Fonseca Silva.
Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado, GTEMA Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB João Pessoa, PB,
Brasil, gtema.ifpb@gmail.com.

798

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Nas antenas impressas, os elementos irradiantes e as linhas
de alimentação (no caso das antenas alimentadas através de
linhas de microfita) estão sobre o substrato dielétrico. O
elemento irradiante pode ser quadrado, retangular, fita fina
(dipolo), circular, elíptico, triangular ou possuir qualquer outra
configuração. As formas quadradas, retangular, dipolo e
circular são os mais comuns devido à facilidade de análise e
fabricação, e as suas características de radiação. A forma do
patch influencia na distribuição de corrente e,
consequentemente, na distribuição do campo na superfície da
antena. [5].
B. Antena Dipolo
A antena proposta consiste em um dipolo de comprimento
total igual a L. O comprimento, a largura e o gap inicial da
estrutura foram projetados com o auxílio do software HFSS
necessitando-se inserir o valor da frequência de ressonância do
projeto. Os valores iniciais obtidos foram alterados
empiricamente com o decorrer das simulações, objetivando-se
alcançar a frequência de ressonância desejada e um aumento na
largura de banda da antena.

Fig.3 Antena bowtie.

III. RESULTADO E DISCUSSÃO
As simulações foram realizadas através do software
comercial Ansoft Designer TM, ferramenta CAD (Desenho
Assistido por Computador) para circuitos e simulações de
micro-ondas, que utiliza como princípio de funcionamento o
Método dos Momentos (MoM).

A antena desenvolvida possui comprimento L = 21,5 mm,
largura W = 1,3 mm e um gap g = 1,3 mm, como apresentado
na Figura 2.

A caracterização experimental foi realizada no Laboratório
do Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado,
GTEMA, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba (IFPB), utilizando-se um analisador de
redes vetorial Agilent, E5071C. Para todas as antenas foram
utilizados o substrato da Hitachi, com permissividade elétrica
relativa, r, de 4,78, tangente de perdas, tg( de 0,019 e
espessura, h, de 1,5 mm. As Figura 4 e 5 apresentam
respectivamente as antenas dipolo e bowtie fabricadas.

Fig.2 Antena dipolo.

C.

Antena Bowtie
A antena proposta possui uma geometria baseada em dois
triângulos isósceles separados por um gap, esta geometria foi
projetada com o auxílio do software HFSS. Inicialmente
necessitou-se inserir o valor da frequência de ressonância
desejada para obter as dimensões inicias da geometria e ao
decorrer das simulações o comprimento dos triângulos e o gap
foram alterados empiricamente para otimização da frequência
desejada e o do aumento da largura de banda.

Fig.4 Antena dipolo fabricada.

A antena desenvolvida possui comprimento L = 17,4 mm,
largura W = 16 mm e um gap g = 1 mm, como apresentado na
Figura 3.

Fig.5 Antena bowtie fabricada.
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Os dados coletados a partir dos resultados medidos e
simulados foram plotados em gráficos no software Matlab. Os
resultados medidos foram comparados com resultados
numéricos, como está representado nas Figuras 6 e 7, é
possível observar a variação da perda de retorno (parâmetro
S11 ) em função da frequência de ressonância.

TABELA II.

Antena
Dipolo
Bowtie

VALORES SIMULADOS E MEDIDOS PARA A LARGURA DE
BANDA.

Simulado

f0
(GHz)
2,4

f1
(GHz)
2,267

f2
(GHz)
2,575

BW
(MHz)
308

Medido

2,4

2,095

2,59

495

Simulado

2,38

2,19

2,64

450

Medido

2,22

1,97

2,51

540

Resultado

Os resultados numéricos das antenas dipolo e bowtie foram
ainda sobrepostos, como está representado na Figura 8. Tanto
na simulação quanto na caracterização experimental foi
considerado uma perda de retorno (parâmetro S11 ) de -10 dB
como limite para determinação da largura de faixa. É possível
observar um aumento de 46,1% em relação à largura de banda.
Fig.6 Comparação da medição e simulação – |S11| (dB) x Freq. (GHz), antena
dipolo.

Na Figura 6, a frequência ressonante simulada e medida foi
de 2,4 GHz, com uma perda de retorno de -28,85 dB e -23,51
dB respectivamente, Tab. I. A largura de banda medida foi de
495 MHz, 60,71% maior que o valor simulado, Tab. II.

Fig.8 Comparação da simulação – | S11| (dB) x Freq. (GHz), antenas dipolo e
bowtie.

Os resultados experimentais das antenas dipolo e bowtie
também foram sobrepostos, como está representado na Figura
9. É possível observar um aumento de 9% em relação à largura
de banda, esse aumento pequeno foi em decorrências das
características do cabo.

Fig.7 Comparação da medição e simulação – | S11| (dB) x Freq. (GHz), antena
bowtie.

Na Figura 7, a frequência ressonante medida de 2,22 GHz,
com uma perda de retorno de -32,22 dB, enquanto a frequência
de ressonância simulada foi de 2,38 GHz, com uma perda de
retorno de -21,71 dB, Tab. I. A largura de banda medida foi de
540 MHz, 20% maior que o valor simulado, Tab II.
TABELA I.

Antena
Dipolo
Bowtie

VALORES SIMULADOS E MEDIDOS PARA A FREQUÊNCIA DE
RESSONÂNCIA.

S11 | (dB)

Resultado

f0 (GHz)

Simulado

2,4

-28,85

Medido

2,4

-23,51

Simulado

2,38

-21,71

Medido

2,22

-32,22

|

Fig.9 Comparação da medição – | S11| (dB) x Freq. (GHz), antenas dipolo e
bowtie.

Nas Figuras 10 e 11 são apresentadas as cartas de Smith,
para valores simulados.
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TABELA III. PARÂMETROS DE RADIAÇÃO.
Antena
Dipolo
Bowtie

Ganho
2D
(dBi)
2.613

Ganho
3D
(dBi)
2.656

2.573

2.709

HBPW
164°
164°

Constata-se que a forma dos padrões de radiação
permanece praticamente inalterado.
IV. CONCLUSÕES
Neste trabalho foi apresentado a caracterização numérica e
experimental de antenas dipolo e bowtie para operação na faixa
de frequência utilizada pelo sistema Wi-Fi e Bluetooth. É
possível observar que as impedâncias estão próximas ao centro
da carta, o que significa que as antenas estão bem casadas. As
antenas simuladas apresentaram um diagrama de radiação
quase omnidirecional, devido a ausência de plano de terra. Dos
resultados obtidos pode-se verificar um aumento na largura de
banda da antena bowtie quando comparada à antena dipolo de
46,1 % nas simulações e 9% nas medições.

Fig.10 Carta de Smith, antena dipolo.

A diferença da largura de banda comparando os resultados
medidos e simulados para antena bowtie pode ser atribuída ao
processo de fabricação. A utilização do cabo Pigtail pode ter
ocasionado alguma interferência.

Fig.11 Carta de Smith, antena bowtie.

REFERÊNCIAS

É possível observar que as impedâncias estão próximas ao
centro da carta. A resistência de entrada simulada para antena
dipolo foi de 54,3 Ω e para a antena bowtie 40,98 Ω.

[1]

As antenas desenvolvidas não possuem plano de terra, o
que as deixa com características de transmissão e recepção
menos diretivas. Os seguintes parâmetros de radiação foram
considerados: largura de feixe de meia potência (Half Power
Bandwidth – HPBW) e ganho direcional máximo, Tab. III. Os
diagramas de radiação 2D e 3D estão apresentados nas Figuras
12, 13.

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

Fig.12 Diagrama de radiação, antena dipolo.

Fig.13 Diagrama de radiação, antena bowtie.

801

Y. Wang e Z. Du, “A Printed Dual-Antenna System Operating in the
GSM1800/GSM1900/UMTS/LTE2300/LTE2500/ 2.4-GHz WLAN
Bands for Mobile Terminals”, IEEE Antennas and Wireless Propagation
Letters, vol. 13, pp. 233-236, fevereiro 2014.
S. C. Fernandez e S. K. Sharma, “Multiband Printed Meandered Loop
Antennas With MIMO Implementations for Wireless Routers”, IEEE
Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 12, pp. 96-99, janeiro
2013.
P. Vainikainen, J. e M. Kyro, “Antennas for Digital Television
Receivers in Mobile Terminals”, Proceedings of IEEE, vol. 100, pp.
2341-2348, julho 2012.
H. S. Singh, M. Agarwal, G. K. Pandey e M. K. Meshram, “A
QuadBand Compact Diversity Antenna for GPS
L1/WiFi/LTE2500/WiMAX/HIPERLAN1 Applications”, IEEE
Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 13, pp. 249-252,
Fevereiro 2014.
C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 2nd ed., Ed. New
York: John Wiley & Sons, , 1997.
G. Kumar and K. P. Ray, Broadband Microstrip Antennas, USA: Artech
House, 2003.

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Melhora da resposta de antenas miniaturizadas com
polarização circular á direita
J. A. Nascimento, L. R. Silva, J. M. Gurgel Neto, A. A. P. Silva, R. M. Lima Neta, A. Neves Rocha

Resumo—O objetivo do artigo é aumentar a resposta de uma
antena miniaturizada de microfita com polarização circular à
direita, que foi utilizada em trabalhos anteriores para validar uma
técnica de obtenção da polarização eletromagnética utilizando
uma adaptação do método da componente linear. Foram mudados
parâmetros como tipo de condutor utilizado, substrato e posição
da via de alimentação e os resultados obtidos nas combinações
realizadas foram melhores que o apresentado em trabalhos
anteriores. O trabalho é essencialmente obtido de simulações
realizadas no CST®.
Palavras-chave—polarização, microfita, circular.
Abstract— The goal of the paper is to increase the response of
a miniaturized circularly polarized microfiber antenna, which has
been used in previous works to validate a technique for obtaining
electromagnetic polarization using an adaptation of the linear
component method. Parameters were changed as the type of
conductor used, substrate and position of the feed path and the
results obtained in the combinations performed were better than
that presented in previous works. The work is essentially obtained
from simulations carried out in the CST®.
keywords—polarization, microstrip, circular.

I.

INTRODUÇÃO

A utilização de antenas que ocupem cada vez mais
menos espaço físico nos equipamentos vem sendo ampla,
devido às vantagens da utilização das antenas miniaturizadas.
Dentre as vantagens pode – se que elas são de baixo custo,
pouco peso, são fáceis de fabricar, têm conformabilidade, e
são versáteis em termos de frequência de ressonância e
polarização [1]-[2]. A maioria das aplicações em sistemas de
identificação, RFID utilizam antenas miniaturizadas, pois
utilizam chips com tamanhos reduzidos e o espaço físico
reservado para as antenas torna – se reduzido [3]. A extração
da polarização de dispositivos passa a não ser uma tarefa tão
óbvia, pois as dimensões das antenas são muito menores que
o comprimento de onda, situação bastante comum. A
aplicação em sistemas RFID é um exemplo, pois nestes
dispositivos, sejam eles ativos ou passivos, uma estrutura
irradiante está acoplada e pode ter dimensões reduzidas
frente ao comprimento de onda. Sua integração com outros
dispositivos pode modificar substancialmente seu
desempenho em termos de polarização. É previsível a
complexidade que pode assumir estas estruturas quando se
almeja o conhecimento de suas características de polarização.
A importância de conhecer a polarização da onda EM
nessas antenas se faz necessária por que, elas podem estar
prejudicando o processo de funcionamento de determinados
equipamentos pelo processo de interferência eletromagnética,
ou mesmo estar gerando interferência EM.

É de bastante valia o conhecimento da polarização na
recepção de sinais, em antenas portáteis ou não, para
melhorar a eficiência de recepção pelo aumento do
acoplamento (redução da perda de polarização), tendo em
vista que ao saber das características de polarização, teremos
acesso à informação sobre o módulo e fase do campo elétrico
do sistema de transmissão, com isso pode – se orientar o
sistema receptor de modo a obter a maior eficiência na
recepção.
O uso de antenas de microfita com polarização configurável
aumenta o desempenho das comunicações móveis, reduzindo
o desvanecimento do sinal em ambientes com multipercurso
como descrito em [4].
A miniaturização das antenas em muitos casos dificulta a
localização do sistema emissor, que por ventura esteja
causando a interferência EM. Posto que muitas vezes a
antena está embutida nos equipamentos. Portanto o
conhecimento da direção de propagação da onda EM,
emitida por estas antenas ou elementos emissores de campo
EM, facilitará a descoberta da(s) fonte(s) de interferência EM
e a determinação das possíveis sugestões que ajudem atenuar
a mesma.
O estudo de técnicas que visam diminuir os danos
causados pela interferência EM, entre equipamentos
eletroeletrônicos, têm aumentado nos últimos anos. Através
de um estudo da polarização de ondas eletromagnéticas, pode
– se identificar o comportamento do campo elétrico
irradiado. O conhecimento da amplitude e fase do campo
elétrico [4], permite identificar o padrão de polarização da
onda. Existem técnicas para a obtenção da polarização, como
o método da componente linear, da polarização padrão dentre
outros que serão discutidos no texto. A informação da fase
do campo elétrico na região de campos distantes (RCD) é de
bastante valia para a descoberta e sugestões de melhoria de
problemas causados pela interferência EM.
Com o objetivo de validar uma técnica para a
obtenção da polarização eletromagnética, foi utilizada uma
antena miniaturizada impressa em FR4, com polarização
circular à direita em [5]. Porém com o objetivo de aumentar a
confiabilidade e convergência do método, bem como a
resposta da antena. Foram realizadas simulações alterando os
condutores utilizados no plano de terra e fita e a
característica do substrato e ainda a posição da via de
alimentação da antena.

A antena de microfita foi, projetadas de acordo com
a literatura [6],[7], simuladas no CAD CST®. No CST® é
utilizado como critério de convergência o Método das
diferenças finitas no domínio do tempo(FDTD). O FDTD é
um método fundamentado na discretização das equações de
J. A. Nascimento, L. R. Silva, J. M. Gurgel Neto, A. A. P. Silva, R. M. Lima Maxwell no domínio do tempo e do espaço. Esse método
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permite analisar estruturas com geometrias não
convencionais [7].
Em cada um dos componentes da discretização, com base
nas propriedades do elemento, a equação diferencial é
convertida em uma equação de diferenças. Quanto maior a
malha de discretização, ou seja, quanto menor for o elemento
da discretização, os resultados serão alcançados com maior
precisão. Em contrapartida, o tempo de processamento
computacional será maior. À medida que a fonte se desloca
ao longo da estrutura discretizada, o método FDTD atualiza
as amplitudes dos elementos vizinhos [7,8].
No trabalho foram realizados vários testes no CST®
mudando os materiais, condutor e substrato, visando a
melhoria dos resultados obtidos.
As linhas de transmissão funcionam como circuitos
defasadores em alta frequência. No trabalho os sinais foram
analisados tomando como parâmetro a frequência central de
1,8 GHz.
II.

=

120
1
.
50
+ 1,393 + 0,667. ln( + 1,444)

(4)

A antena miniaturizada com polarização circular à
direita escolhida para simulação pode ser ilustrada na Fig. 2

Fig. 2 Esboço da antena de microfita planar com polarização circular à
direita.

A polarização da antena foi confirmada através do
método da componente linear adaptado proposto em [5]. Na
referência foi construída a antena e realizados os teste para a
validação da polarização da antena.

METODOLOGIA

No próximo tópico serão discutidos como foram obtidos
os resultados.

Na Figura 1 pode-se observar um exemplo de estrutura
planar que pode funcionar como linha de transmissão de
modo a proporcionar um atraso de fase no sinal recebido por
uma fonte.

III.

RESULTADOS E MEDIÇÕES

Os condutores possuem como características as
listadas na Tab. 1,observada a seguir.
Tab.2. Características dos condutores utilizados.

Material
Prata(Ag)
Cobre(Cu)
Ouro(Au)
Alumínio(Al)
Molibdênio(Mb)
Zinco(Zn)
Latão 65%
Níquel(Ni)

Fig. 1. Exemplo de uma linha de microfita que possui a função de atrasar a
fase de um sinal em alta frequência[9].

O trabalho foi realizado, considerando a relação entre a
largura(W) da fita e a altura do substrato(h) como:
=

ℎ

>1

Resistividade
10 (Ω.m)
1,587
1,678
2,193
2,809
5,494
5,917
6,289
6,944

Condutividade
10 (S/m)
6,30
5,96
4,56
3,56
1,82
1,69
1,59
1,44

Os substratos utilizados possuem as características
listadas na Tab. 2.

(1)

Em que a largura da fita é de 2,86 mm e a altura do substrato
FR4 é de 1,6 mm. Para este caso a impedância de saída é
dada pela relação:
=

120

.

1
(Ω)
+ 1,393 + 0,667. ln( + 1,444)

(2)

A frequência de trabalho(f) das linhas é da ordem de 1,80
GHz, o que nos dará um comprimento de onda igual a:
=

=

3 10
≅ 0,167
1,8 10

(3)
Tab. 2. Características dos substratos.(CSTmaterial library).

altura
(mm)

Substratos

Considerando que a impedância de saída é casada para 50Ω
temos que a permissividade efetiva é dada por:
FR4

2
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4,3

1,6

F(GHz)
0,092

0-10
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Arlon Cu 250 Gx

2,5

1,524

0,003

0-10

Rogers TMM 3

3,27

0,635-1,905

0,002

0-10

Rogers TMM 4

4,5

0,635-1,905

0,0022

0-10

Rogers TMM 6

6,0

0,635-1,905

0,0023

0-10

Rogers TMM 10i

9,8

0,635-1,905

0,0022

0-10

Rogers RT6010

10,2

0,635-2,4

0,0023

0-10

comparados com os da Fig. 3. Na Fig. 4 pode-se observar
estes resultados.

Os resultados obtidos, serão expostos de acordo com
as etapas descritas, com as combinações realizadas a parir de
um parâmetro de referencia que foi a antena de microfita
simulada com o condutor sendo PEC e o substrato FR4, as
combinações realizadas foram:
• Variação do Condutor Utilizado + Substrato FR4;
• Variação da Espessura do Condutor + Substrato
FR4;
• Variação do Substrato + Condutor PEC;
• Variação do Condutor + Variação do Substrato;
• Variação da Via de Alimentação + Substrato FR4 +
Condutor PEC;
• Variação da Via de Alimentação + Variação do
Substrato + Condutor PEC
• Variação da Via de Alimentação + Variação do
Condutor + Substrato FR4.

Fig. 4 Perda de retorno para a antena com polarização circular , ao variar a
espessura dos condutores.

Nas próximas etapas, foram realizadas diversas
simulações para combinações de variações de condutores e
substratos e a melhor resposta obtida, ao variar os substratos
e manter fixo o condutor, melhor resposta foi com o Ni, que
já era observado nas combinações anteriores que apresentava
a melhor resposta. O resultado da melhor combinação pode
ser vista na Fig. 5.

A primeira combinação que é a variação dos
condutores utilizados, mantendo o substrato e a
posição da via de alimentação fixas, teve como
resultado o observado na Figura 3.
Fig. 5. Perda de retorno ao variar os substratos utilizados mantendo fixo o
condutor Ni.

Outra combinação realizada foi realizada mantendo fixo o
condutor como PEC e o substrato FR4 e variando a posição
da via de alimentação com o intuito de se ter uma melhor
resposta. Apesar de serem realizados diversos testes a
variação da posição da via, de forma a não comprometer a
polarização da antena, levou a ter como melhores resultados
os observados na Fig, 6.
Fig.3Perda de retorno para a antena com polarização circular , ao variar os
condutores.

Como pode ser observado na Fig. 3, a variação dos
condutores em sua maioria, pioram os resultados da antena,
porém ouve destaque em um condutor, que foi o do níquel.
Também foi realizado uma combinação que foi
variada no software a espessura do condutor para 0,015 mm
e não houve praticamente mudança nos resultados quando
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Fig. 6. Perda de retorno ao variar a posição da via de alimentação.

IV.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos na pesquisa foram
satisfatórios, tanto em relação a mudança dos condutores,
como o do substrato. Ao comparar com o resultado
observado em [5], as contribuições foram muito relevantes.
Como trabalhos futuros serão propostas a construção das
simulações com os melhores resultados apresentados no
artigo.
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Discovery protocols for SDN-based Wireless Sensor
Networks with unidirectional links
Renan C. A. Alves and Cintia B. Margi

Abstract— Ad hoc and wireless sensor networks routing protocols are usually oblivious to the existence of unidirectional links.
We propose to use Software Defined Network to take advantage
of these links, instead of using the flooding-based or specificpurpose protocols found in the literature. To achieve this goal, it is
necessary to devise Controller Discovery and Neighbor Discovery
protocols tailored for unidirectional networks. We designed and
implemented such algorithms and compared to the traditional
Collect-based approach. The results show that SDN is a promising
alternative to routing in unidirectional networks.
Keywords— Wireless sensor networks, Software defined networks, Unidirectional networks, Neighbor Discovery

I. I NTRODUCTION
Wireless sensor networks (WSN) are a class of wireless
communication systems composed of resource constrained
devices in terms of processing speed, memory capacity, energy
availability, and communication bandwidth [1].
Some of the main applications are environment monitoring and actuation, for example in smart building, precision
agriculture and smart cities [1]. In these applications, the
WSN devices are usually spread over a large area; therefore, a
routing protocol is required to provide end-to-end connectivity.
Since these networks are ad-hoc (i.e. not infrastructured), all
devices perform routing-related tasks.
Routing protocols design often assume that the physical
communication link between two devices is symmetric and
bidirectional, i.e. if device A is able to transmit data to
device B, device B is able to transmit data to A with same
characteristics such as delivery probability. Some examples are
AODV [2] and RPL [3].
However, some studies show that this assumption might not
be as reasonable as first thought [4], [5]. Many factors lead
to link asymmetries such as electromagnetic wave reflection,
diffraction and refraction, non-isotropic antennas and variation
in manufacturing process.
Routing protocol performance may degrade in the presence
of asymmetric links. In particular, performance could be
improved if a protocol is able to use unidirectional links. In
short, a communication link is said to be unidirectional if it is
possible to transmit information in only one direction, i.e. if
A can send data to B, but B is not able to directly contact A.
For example, MOLSR-ASYM [6] extends an existing algorithm to detect unidirectional links. It is a link state routing, therefore node reachability information must be disseminated throughout the whole network. Unidirectional Link
Renan C. A. Alves and Cintia B. Margi¸ Escola Politécnica – University
of São Paulo (USP), São Paulo-SP, Brazil, E-mails: ralves@larc.usp.br,
cintia@usp.br.

Counter [7] uses flooding of route request and route reply
messages. It has two versions, the first uses an unspecified ND
algorithm, and the other uses flooding to detour unidirectional
links, the detour path length should be limited.
Another approach is to provide a bidirectional link abstraction at the MAC layer. BRA [8] hides the fact that there are
unidirectional links from the routing layer. The multihop reverse path of unidirectional links is calculated using a reversed
Bellman-Ford algorithm. Another work proposes a similar
MAC layer abstraction over a network with unidirectional
links, by finding reverse paths [9]. Probability-based routing
is used to take advantage of temporary links.
Kim et. al [10] studied the case of a main powered basestation node able to transmit packets with high power to the
other nodes, and how to perform this transmission reliably.
This is a case-specific solution, and does not solve the general
unidirectional link problem.
Software Defined Network (SDN) is an alternative routing
paradigm, focused on network programmability. Typically, this
flexibility is achieved by the centralization of the control
plane, thus the routing decisions are made by a centralized
controller [11]. Routing rules are informed to the network
nodes by a southbound protocol. Specific SDN approaches
were proposed for WSN, such as [12], [13], [14].
Our hypothesis is that SDN is able to provide efficient
routing in the context of network with unidirectional links.
Since the controller has a centralized global view of network
links, it can calculate the best route from any source to any
destination without flooding the network.
Also, SDN allows flexibly changing routing criteria, since it
is altered only on the controller and no assumptions are made
about traffic pattern and node radio range.
Nonetheless, SDN needs two underlying protocols, namely
a Neighbor Discovery (ND) protocol and a Controller Discovery (CD) protocol. The ND protocol obtains and maintains
node neighborhood information, while the CD protocol identifies a next hop candidate to reach the controller. To the best
of our knowledge, there is no suitable ND and CD protocols
to support SDN on WSNs with unidirectional links.
The main contribution of this work is the design, implementation and evaluation of simple ND/CD protocols tailored for
network with unidirectional links. We compare our solution
to a traditional ND/CD algorithm that assumes bidirectional
links, assessing the metrics of packet delivery, delay, control
overhead and time to controller discovery. Finally, we discuss
possibilities of enhancements to the simple algorithms, pointing towards future work.
The remaining of this paper is structured as follows:
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Section II contains related work, Section III describes our
ND and CD algorithms, Section IV contains the experiment
methodology, Section V presents the results and Section VI
presents final remarks from this paper.
II. R ELATED W ORK
In this section, we present previous work related to the use
of SDN in WSN.
Software defined networks first came up in the domain of
cabled networks, represented by the OpenFlow protocol [15].
It assumes that routing devices are different from the end
devices, what is not the case in ad hoc networks, in which
all end nodes should also route packets. The SDN controller
uses the information sent by devices to build a global network
view, which is the basis for the centralized route calculation.
The SDN controller sends control messages to configure the
forwarding table on the devices.
The first attempts to use SDN in WSN tried to adapt
OpenFlow [16], [17]. However, these works do not discuss
how to adapt the protocol to the underlying medium access
and physical layers, whose MTU and data rate are lower than
the expected by OpenFlow. Also, ND and CD protocols are
not mentioned.
Other noteworthy proposals are TinySDN [12], SDNWise
[13] and IT-SDN [14]. These protocols were implemented
and tested on networks based on IEEE 802.15.4 MAC layer,
and their code is available to download. We now compare
them in terms of southbound protocol, ND algorithm and CD
algorithm.
The southbound protocol is used to establish communication
between the SDN controllers and the network nodes, for example to configure routing rules and to retrieve status information
from the nodes. All three protocols implements their own
southbound interface, although with similar functionality.
The nodes must inform their neighborhood to the controller,
so it can build a global network view. The nodes use an underlying neighbor discovery algorithm to gather this information.
TinySDN uses the Collection Tree Protocol [18] as its ND
and CD algorithm. It is already implemented in the target
operating system, TinyOS. This algorithm builds a tree rooted
at the controller. At first, the other nodes set their distance
to the controller as infinity, while the controller broadcasts
beacons advertising its existence. Controller neighbors calculate the link status between them, calculating its “rank” using
expected transmission count (ETX) as the link quality metric.
This information in included in the periodic beacons. The tree
is built as each node chooses a parent with minimum rank. The
interval between beacons increases if the topology is stable.
Unidirectional links are ignored.
SDNWise implements a similar mechanism, but embedded
in the southbound protocol, instead of a separate protocol.
Controller discovery is necessary to allow the network to
be configured at bootstrap. Both TinySDN and SDNWise
perform this task combined with ND, using a tree rooted at
the controller. This approach has the downside of not allowing
to set a software defined route towards the controller.
IT-SDN has a different approach to ND and CD implementation, since it provides an interface to allow new protocols to

be added to the framework. The version available for download
also contains a collect-based protocol. However, we chose to
use IT-SDN due to the flexibility to change these protocols.
To the best of our knowledge, our work is the first to use
SDN to handle unidirectional links in WSN.
III. S IMPLE D ISCOVERY A LGORITHMS
This section describes the algorithms proposed in this
research and implemented on IT-SDN to support unidirectional
links. Dismissing the bidirectional link assumption requires
new algorithms, since all that can be assumed from receiving
a message is an unidirectional link from the transmitter.
A. A simple Neighbor Discovery Algorithm
The controller is responsible for calculating routes, including the reverse path of unidirectional links, therefore it is
possible to design a simple neighbor discovery able to detect
all incoming links of each node.
The algorithm consists in transmitting beacons containing
the source address at constant intervals. The beacon receiver
adds the packet source address to its neighbor table, and
trigger an event to send the neighborhood information to the
controller. Nodes set the beacon intervals according to their
own address to avoid beacon collision.
Figure 1 shows an execution example in a 3-node network
with unidirectional links. The rectangles represent the nodes
neighbor tables. First, node 1 transmits a beacon and node 2
registers it as neighbor. Next, node 2 transmits a beacon, followed by node 3. The resulting neighbor tables are displayed
in the rightmost network snapshot.

Fig. 1: Simple ND example
The controller is able to build a global view of the network
with this information from the nodes. A node learns how to
relay the information to the controller using a CD algorithm.
B. A simple Controller Discovery Algorithm
The controller discovery algorithm is used to establish
a multihop path from every node in the network to the
controller. The route discovery by the CD algorithm may be
used throughout all network lifetime or it may be overwritten
once the controller is able to communicate with the nodes.
We use an approach similar to distance vector algorithms;
however, it was modified to deal with unidirectional link and
to find only the controller instead of every route to each other
node in the network. To the best of our knowledge, this is the
first algorithm with these characteristics.
Every node maintains a table with four columns: node,
next hop, controller distance and number of times the node
disseminated this information. An entry means that a certain
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node is able to reach the controller through the next hop within
controller distance hops.
At fixed periodic intervals, nodes broadcast a CD message
containing the table1 , if there is at least one entry. If a row
has been transmitted a preset number of times, it is removed
from the table, thus it is not transmitted anymore.
Upon receiving a CD message, a node updates its table
with the new information, for example, if a node is able to
reach the controller in less hops. This information is added
to the node CD beacons and disseminated in the network. At
the beginning, each node sets its distance to the controller
as infinity. If the CD message contains the receiving node
address, it stores the next hop and the current distance to the
controller. Next, it informs the main SDN process about the
new controller route, updating the flow table.
The first CD message is sent by the controller after discovering its first incoming neighbors (trough the ND algorithm).
Eventually, these nodes learn from CD messages that they are
able to reach the controller. Next, these nodes inform their
neighborhood information to the controller, which is used to
update the controller CD table.
Table I shows a simplified example of a simple 3-node fully
unidirectional topology, with the following links: Controller
(C) ⇒ node 2, node 2 ⇒ node 1, node 1 ⇒ C. In the first
round, the controller discovers that node 1 can reach it. This
information propagates to node 2 in round 2 and to node 1
in round 3. In round 4, the controller receives the neighbor
information from node 1 and calculates that node 2 can reach
it through node 1. Node 2 gets this information in round 5.
At this point, all nodes are able to communicate with the
controller.
TABLE I: CD algorithm example
Round
1
2
3
4
5

Controller
Node Next hop
1
C
1
C
1
C
1
C
2
1
1
C
2
1

Node

Node 1
Next hop

1
1

C
C

1

C

Node

Node 2
Next hop

1
1
1

C
C
C

1
2

C
1

IV. E XPERIMENTS
This section describes our method to execute experiments
and the chosen scenarios to pursue the goal of comparing ND
and CD algorithms tailored for unidirectional network with
algorithms oblivious to this issue.

The IT-SDN paper contains information about the southbound
protocol specification.
The available IT-SDN version relies on hop-by-hop acknowledgements. Since this is not adequate for unidirectional
networks, we disabled this feature and implemented end-toend reliability.
We used COOJA [19], a WSN node emulator with integrated radio medium simulation. COOJA includes several
radio medium models, but DGRM (Directed Graph Radio
Medium) is most suitable for simulating unidirectional links.
This tool is useful to control the network topology, which is
hard to achieve in a real testbed.
Each simulation scenario described in the next section is
composed of emulated telosB devices (IEEE 802.15.4 compatible) and a controller running on a PC, it communicates
with the emulated network through “Serial Server” COOJA
plugin. Each scenario was simulated 20 times for 30 minutes,
in order to obtain statistical significance.
The following metrics are assessed: (1) delivery, defined as
the end-to-end delivery ratio; (2) delay, the time packet takes
to reach its final destination (including queue time, and route
request-response delay); (3) Control overhead, total number
of non-data packets transmitted per node per minute; and
(4) the time to controller recognize all network nodes. A
control packet retransmission is processed as a new packet
transmission for metric calculation purposes.
B. Simulation Scenarios
Three factors were varied in the simulations: topology,
network size, and ND/CD protocols. We chose square grid
topologies and varied the link status: (1) fully bidirectional, (2)
random links disabled2 or (3) fully bidirectional in which the
controller is able to reach all nodes in one hop. The controller
was positioned in the corner of the grid, and another node
node was set as the data sink.
The chosen network sizes are 9, 16 or 25. The underlying
CD and ND protocols used are the algorithms presented
in Section III or Collect-based (similar to Collection Tree
Protocol briefly explained in Section II). Our proposed ND
algorithm do not send link status updates; therefore, to provide
a fair comparison, we modified the Collect-based protocol to
not send neighbor information messages in case of link state
changes, as it would artificially increase the control overhead
in comparison to our protocol.
Other parameter had fixed values: regular nodes transmitted
data towards the sink at 1 packet/min. In the current implementation our ND algorithm beacon interval is set to 20 + (id
mod 10) seconds, and the CD beacon interval is fixed at 10
seconds. Collect protocol parameters are set to Contiki default.

A. Method
V. R ESULTS

We implemented the algorithms presented in Section III
on IT-SDN [14], since its design allows changing the ND
and CD algorithms easily. Its source code contains a custom
controller software, which we employed in the experiments.

Simulations results are presented and discussed in this
section. All graphs display 95% confidence intervals obtained

1 the number of times the node disseminated this information is not included
in the beacon message

2 The same links were disabled for all experiments. The network still had
a bidirectional connected component
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Fig. 2: Simulation Results
from the simulation runs. The legend for all graphs is displayed
in Figure 2a, “n” indicates the network size; CTA (controller to
all), FULL (fully bidirectional) or RND (random links off) is
the topology type; Collect or Simple is the ND/CD algorithm.
Delivery results are shown in Figure 2b, split into delivery
of data packets and of control packets. The most prominent
outcome is Collect ND inability to deal with CTA topology,
since no data is delivered in any scenario that combine
CTA with Collect ND. This algorithm fails to detect some
unidirectional links from the controller, causing the controller
to set incorrect routes on network nodes.
The fully bidirectional topology shows similar data and
control packets delivery. Collect ND scenarios present wider
confidence intervals, indicating that this algorithm is more sensitive to small network interferences. In the 25-node scenario,
control packet delivery for Collect ND is 60% lower than
Simple ND; however, the confidence intervals overlap.
A trend of higher data and control delivery for the Simple
ND protocol is observed for the RND topology scenarios. Two
scenarios that show a clear advantage of Simple ND regarding
control packets delivery are the RND topology for 16 and 25node scenarios (34% vs. 80% and 44% vs. 89%). We also
observed that, for a fixed network size, Simple ND performs

similar regardless of the topology, particularly for data packets,
while Collect results does not.
Figure 2c exhibits delay results (note that the y axis is logscale). Collect ND values are better then Simple ND results,
both for data and control packets, although some scenarios
have overlapping confidence intervals. Simple ND control
packets take approximately twice the time to be delivered,
while data packets may take from 3.6 (9-node FULL topology)
to 50 (16-node FULL topology) times longer.
The reason for such large delay in Simple ND scenarios is
that the time to deliver the first data packets is high. It takes
longer to disseminate reachability information if no assumption is made about bidirectional link. Since data packets start
to be transmitted at 1 minute of simulation time, regardless
of network conditions or node knowledge about controller
route, the first packet may wait a long time in the node queue
until it joins the network and gets a route to deliver the data
packet. This behavior is also the cause of the observed wide
confidence intervals for Simple ND.
It is interesting to note that CTA topologies allowed the
Simple ND algorithm to diminish packet delay in most scenarios. For example, CTA data delivery is 10% faster than FULL
topology and 4 times faster than RND topology considering
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a 25-node network. Nonetheless, wide confidence intervals
hinder drawing definitive conclusions.
Figure 2d contains the time to controller obtain full network
topology, these results supports the explanation about delay
values. Simple ND takes from 2 to 8 times longer to inform the
whole network topology to the controller. In Simple ND, the
beacons are sent in fixed periodic intervals, while Collect ND
starts with short intervals allowing fast network convergence,
increasing the beacon interval later to avoid excessive control
overhead. In addition, Simple ND takes longer to propagate
controller reachability information, as it is transmitted in
periodic CD beacons, while Collect ND assumes bidirectional
links, thus is able to set the controller route directly, without
this extra delay.
Most 25-node network scenarios were not able to connect all
nodes to the controller, thus is displayed as zero in the graph.
This is due to the increase of control packets as the network
size increases, causing more collisions then the retransmission
mechanism is able to cope with. Retransmission timers and
beacon intervals could be fine tunned to enhance the results
of the 25-node topology.
Finally, we present control overhead results in Figure 2e.
Once again, Collect ND adaptive beacon intervals results in
lower overall overhead in comparison to Simple ND, specially
on smaller networks. The Collect ND performance is also
partly due to the modification we made to diminish the
number of neighbor information messages, which in turn could
trigger route recalculations and increase the number of route
configuration messages from the controller. We defer studying
neighbor information update frequency to future work.
Nonetheless, as network size increases, this advantage is less
prominent. More control traffic increases collisions, making
the adaptive Collect ND timer to reset more often, leading to
a larger number of control packets per node.
It is interesting to highlight the effect of network topology,
as Collect ND tends to perform better in fully bidirectional
networks, while Simple ND performs similar in any topology.
Another noteworthy fact is that Simple ND overhead decreased as network size increases, opposed to Collect ND.
This is explained from Simple ND design: as the network
increases the same CD beacons may be used to disseminate
more information at the same time. Note that although the
overhead per minute per node decreases, the total number of
control packets increases.
VI. C ONCLUSIONS
Networks with asymmetric and unidirectional links are a
reality in WSN domain. We proposed to tackle this problem
with an SDN-based approach, in order to avoid floodingbased strategies. To do so, specialized controller and neighbor
discovery mechanisms are needed.
We designed, implemented and tested a simple ND/CD
algorithm to fill this gap. Although it is simple, the simulation
experiments show improvements on packet delivery at the expenses of increased delay and slightly more control overhead.
We consider to have achieved the goal of showing that it is
feasible to use SDN to take advantage of unidirectional links.

We intend to improve our proposed algorithms, for example,
by dynamically setting beacon intervals, using other metrics
than the hop count, and using CD beacons triggered by the
controller instead of periodic timers. In addition, we intend to
run experiments on larger topologies to test scalability limits.
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Roteamento ciente de energia em redes de sensores
sem fio definidas por software
Doriedson A. G. Oliveira e Cintia B. Margi

Resumo— Redes de sensores sem fio compõe-se de dispositivos
com recursos limitados. A comunicação possui o maior consumo
de energia, sendo importante otimizar o roteamento de dados.
Apesar de propostas de protocolos cientes de energia, existe
uma lacuna quando se trata do uso de energia como métrica
de roteamento em redes de sensores sem fio definidas por
software (SDWSN). Assim, apresentamos uma abordagem de
roteamento ciente de energia em SDWSN. Os resultados obtidos,
considerando o arcabouço TinySDN, demonstram que combinar
as métricas de energia e ETX (Expected Transmission Count)
melhora a taxa de entrega de dados e o tempo de vida da rede.
Palavras-Chave— Rede de Sensores Sem Fio; redes definidas
por software; roteamento ciente de energia.
Abstract— Wireless Sensor Networks are composed by resource constrained devices. Communication is a key issue concerning energy consumption, and thus it is important to optimize data routing. Despite the energy-aware routing protocols
proposed, there is a gap concerning the use of energy as
a routing metric in software-defined wireless sensor networks
(SDWSN). This paper presents an SDWSN energy-aware routing
approach. Results obtained using the TinySDN framework show
that combining energy and ETX (Expected Transmission Count)
metrics improve data delivery rates and increases the network
lifetime.
Keywords— Wireless Sensor Networks;
networking; energy aware routing.

software-defined

I. I NTRODUÇ ÃO
Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) abrangem diversas
aplicações, como: detecção e acompanhamento, monitoramento de ambientes e indústrias, acompanhamento médico.
As RSSFs podem ser classificadas como um tipo especial de rede ad hoc de múltiplos saltos, já que apresentam
caracterı́sticas em comum com estas, mas possuem desafios
adicionais a serem tratados, tais como fonte de energia e
recursos computacionais limitados [1].
Uma das maiores preocupações ao se programar um dispositivo para RSSF é o consumo de energia, uma vez que o
nó sensor possui restrições de energia já que depende de uma
bateria.
Existem abordagens para redução no consumo de energia
agnósticos aos protocolos de roteamento como o controle
do ciclo de trabalho do rádio em ContikiMAC [4]. Essa
abordagem independe dos protocolos em uso, mas pode afetar
o seu desempenho, aumentando o atraso na entrega de dados.
Em relação aos protocolos de roteamento, uma das abordagens na literatura propõe o uso de cluster heads para
centralizar o roteamento em nós com mais energia [15] dentro
Doriedson A. G. Oliveira e Cintia B. Margi, Universidade de São Paulo,
SP, Brasil, E-mail: doliveira@larc.usp.br, cintia@usp.br.

de um grupo. Também é possı́vel fazer uso de algoritmos naturais como o protocolo EEABR (Energy-Efficient Ant-Based
Routing) [16], desenvolvido para usar formigas (pequenos
pacotes) para descobrir rotas energeticamente eficientes de
forma descentralizada.
O protocolo de roteamento IPv6 para redes de baixo consumo e com perdas (RPL - IPv6 Routing Protocol for LowPower and Lossy Networks) [6] utiliza uma função conhecida
como função objetiva zero (OF0 - Objective Function Zero)
para montar a topologia e definir o roteamento. Tipicamente,
essa função é análoga a contagem de saltos.
Lassouaoui et al. [7] apresentam uma análise comparando
o uso de ETX [11], energia remanescente e mescla dos dois
como funções objetivas do RPL. ETX (Expected Transmission
Count) [11] é uma medida da qualidade do enlace entre
dois nós em uma rede sem fio. Os autores concluem que
a abordagem que utiliza a combinação do ETX e a energia
remanescente mostra bom desempenho em termos de tempo
de vida da rede e atraso fim-a-fim.
A descoberta de topologia do SDN-WISE [10], uma proposta de redes definidas por software (SDN - Software-Defined
Networking) para RSSF, avalia três parâmetros em sequência:
o número de saltos até o sink, o valor RSSI (Receive Signal
Strength Indicator) recebido com a mensagem, e o nı́vel residual da bateria. Os autores indicam que utilizam o algoritmo
de Dijkstra para o cálculo de rotas no controlador SDN, mas
não indicam a métrica usada.
As abordagens descritas utilizam energia como uma das
métricas para o cálculo de rota realizado de maneira distribuı́da
pelos nós (paradigma de roteamento tradicional) ou para a
descoberta de vizinhos no SDN-WISE. Assim, dada essa
lacuna do uso de energia como métrica de roteamento em
SDWSN, este artigo apresenta uma abordagem de roteamento
ciente de energia em SDWSN.
Como o foco do artigo são as SDWSN, os experimentos
realizados comparam a abordagem ciente de energia proposta
com o uso da métrica ETX somente, considerando o arcabouço
TinySDN [2]. Os resultados obtidos demonstram que combinar
as métricas de energia e ETX levam a aumento da taxa de
entrega de dados e do tempo de vida da rede.
O restante do artigo é estruturado como segue. A Seção II
apresenta uma visão geral das redes de sensores sem fio
definidas por software, e as decisões de roteamento. O método
de roteamento ciente de energia proposto é descrito na
Seção III. A Seção IV descreve a metodologia e configuração
das simulações, enquanto os resultados das simulações e sua
análise são descritos na Seção V. A Seção VI conclui o artigo,
apresentando as considerações finais e trabalhos futuros.
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ciente de energia em SDWSN.

II. T RABALHOS RELACIONADOS
Esta seção apresenta as formas de roteamento abordados
pelos protocolos que utilizam as premissas de SDN (SoftwareDefined Networking) para RSSF.
O SensorOpenFlow [17] é uma implementação do paradigma OpenFlow com ajustes para RSSF. Os autores especificam que há duas soluções: (i) uma solução sem IP ao
qual o operador deve definir um protocolo de transporte e,
(ii) outra com IP ao qual o SensorOpenFlow já está preparado
para trabalhar utilizando a stack TCP/IP que utiliza o RPL [6]
como protocolo de roteamento.
O FlowSensor [18] é outra aplicação dos paradigmas do
OpenFlow para RSSF com o objetivo de alcançar confiabilidade na entrega de pacotes. Os autores denotam o uso de
um algoritmo de roteamento nomeado ”otimizador de rota”,
que leva em consideração o número de saltos e o custo da
rota, porém não especificam a forma de cálculo de custo da
rota. Também indicam como trabalhos futuros o estudo sobre
o consumo de energia.
Wenxin et al. [19] propõem uma abordagem diferente para
roteamento, na qual os nó são divididos em camadas de
espaços lógicos de energia. Os nós nas camadas inferiores,
com baixa energia, não roteiam pacotes de camadas superiores,
com mais energia.
O TinySDN [2] é uma ferramenta desenvolvida para o
TinyOS [3] que habilita o uso do paradigma SDN em RSSF.
O TinySDN possui dois componentes principais: o nó sensor
(SDN-enabled sensor node) que compõe um roteador SDN e
um dispositivo de uso final e o nó controlador (SDN controller
node) que centraliza a programação dos planos de controle. O
TinySDN utiliza ETX como métrica de roteamento, obtido
através do protocolo CTP (Collection Tree Protocol) [5] que é
usado como protocolo adjacente para descoberta de controlador (CD - Controller Discovery e descoberta de vizinhos (ND
- Neighbor Discovery).
O SDN-WISE [10] utiliza o algoritmo de Dijkstra para
o cálculo de rotas no controlador, mas não explica quais
as métricas usadas. Também considera o uso eficiente de
energia ao suportar ciclos de trabalho (duty cycle) e ao realizar
agregação de dados.
A Tabela I resume as propostas de SDWSN na literatura, identificando os algoritmos e métricas utilizados para a
determinação de rotas no controlador.

III. ROTEAMENTO CIENTE DE ENERGIA PROPOSTO
Dada a lacuna do uso de energia como métrica de roteamento em SDWSN, este artigo apresenta uma abordagem de
roteamento ciente de energia em SDWSN.
A configuração base considera como métrica o ETX, seguindo a especificação do TinySDN.
A primeira estratégia considerada foi utilizar a energia
disponı́vel como métrica no lugar do ETX. Desta forma,
a decisão de rotas dependeria somente do nı́vel de energia
disponı́vel nos nós. Isso traria um balanceamento do consumo
de energia da rede. Porém, o nó deve reportar ao controlador
SDN a sua energia residual.
No entanto, a variação do ETX ou da energia de um nó leva
ao recalculo das rotas, o que implica em maior overhead de
controle, já que é preciso reconfigurar as tabelas nos nós.
Assim, a estratégia proposta consiste em definir uma função
que combine energia disponı́vel no nó e ETX como métrica
para que um controlador SDN possa calcular a melhor rota
utilizando o algoritmo de Dijkstra. A estratégia é similar ao
conceito proposto para o RPL por Lassouaoui et al. [7].
A função usada no algoritmo no controlador é definida pela
Equação 1, sendo definida como uma média ponderada entre
ETX e energia.
m = PET X × ET X + Penergia × EnDisp

A possibilidade de variar o peso das métricas traz maior flexibilidade a esta proposta, permitindo uma análise do impacto
da seleção de seus pesos no desempenho da rede.
IV. M ETODOLOGIA
Escolhemos o arcabouço TinySDN [2] para avaliar o desempenho da nossa proposta. Como o TinySDN utiliza a métrica
ETX por padrão, são necessárias alterações no seu mecanismo
de definição de rotas para utilizar a função proposta.
O TinySDN define duas tabelas de fluxos em seus nós: (i)
uma para armazenar rotas de pacotes de controles e (ii) outra
para armazenar rotas de pacotes de dados conforme retratado
na Tabelas II e III.

TABELA I
C RIT ÉRIOS DE ROTEAMENTO EM PROPOSTAS DE SDWSN
Abordagem
SensorOpenFlow
FlowSensor

Algoritmo
baseado no RPL
Não identificado

Multi-dimensional
energy space
TinySDN
SDN-Wise

Próprio

Métrica
Função Objetiva 0
Número de Saltos e
Custo da Rota
energia residual

Não identificado
Dijkstra

ETX
Não identificado

(1)

TABELA II
E XEMPLOS DE TABELA DE FLUXO DE DADOS
Fluxo ID
2
9
11
34

Ação
Encaminhar
Receber
Ignorar
Encaminhar

Parâmetro
5
10

Contador
2
5
2
50

TABELA III
E XEMPLOS DE TABELA DE FLUXO DE CONTROLE

Em resumo, existe uma lacuna na literatura em se tratando
do uso de energia como métrica de roteamento em SDWSN. A
proposta descrita neste artigo é a primeira a aplicar esta abordagem para SDWSN e apresentar resultados de roteamento
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Destino
Nó ID
5
10
13
15

Próximo salto
Nó ID
5
5
5
3
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O protocolo SB (South Bound) do TinySDN é responsável
pela comunicação entre o controlador e os nós e contempla:
definição de fluxos, requisição de fluxos e anúncios de vizinhos.
O controlador disponibilizado junto ao código do TinySDN1
é uma versão simples e funciona apenas para uma topologia
em linha e com endereço sequencial.
Assim, desenvolvemos um software para o controlador
que armazena a topologia da rede reportada pelos pacotes
de anúncios de vizinhos (Neighbor Report packet) e usa o
algoritmo de Dijkstra para o cálculo de rotas.
Os experimentos foram executados como simulações no
COOJA [8], um simulador para RSSF que possibilita a
emulação de código binário compilado para plataformas especı́ficas.
Conectamos o software do controlador via TCP ao nó
controlador no COOJA [8], usando assim o nó do controlador
disponibilizado pelo TinySDN apenas como uma interface de
rede para o software do controlador desenvolvido.
Para obter a energia residual de cada nó, adicionamos um
método para estimar o consumo de energia no nó, levando
em consideração apenas os tempos gastos para transmissão e
recepção de mensagens do rádio. O valor obtido é reportado
ao controlador através do pacote de anúncio de vizinhos.
Escolhemos o dispositivo TelosB [14], comumente usado
em RSSF, para validação da proposta.
Para a simulação utilizamos uma topologia em grid (4x4),
onde o controlador foi identificado como nó #0 (zero) e o sink
como nó #1 (um). Os nós #2, #3, #4, #5, #8, #9, #12, #13,
#14, #15 e #16, que formam o perı́metro da rede, formam
o grupo dos nós emissores responsáveis por enviar dados
sensoreados para o sink, e o restante dos nós foram utilizados
como roteadores.
Os nós foram configurados com o mesmo alcance do
sinal de rádio. Assim os nós mais centralizados possuem 4
nós adjacentes como vizinhos, e os nós nas bordas da rede
possuem 2 nós adjacentes como vizinhos conforme exibido
na Figura 1.

Fig. 1.

Topologia da simulação (grid 4x4).

As simulações foram programadas para finalizarem ao
detectarem o particionamento da rede. Entende-se por
1 Disponı́vel

em http://www.larc.usp.br/ cbmargi/tinysdn/

particionamento da rede o momento no qual não é
possı́vel a comunicação do sink e do controlador com pelo
menos um nó emissor.
Os pacotes de anúncio de vizinhos foram configurados para
serem enviados com intervalos de um minuto, e os dados
sensoreados com intervalos de cinco segundos.
O nó do controlador foi configurado com uma fonte de
energia irrestrita, ou seja, sua energia sempre está em 100%
durante a simulação.
As simulações foram realizadas em seis cenários. Para cada
cenário foram dados pesos diferentes entre ETX e energia,
conforme a Tabela IV, para obtenção da métrica usada no
cálculo de rotas conforme a Equação 1.
TABELA IV
C EN ÁRIOS DA SIMULAÇ ÃO E PESOS EMPREGADOS .

Cenário
Cenário
Cenário
Cenário
Cenário
Cenário

1
2
3
4
5
6

ETX
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Energia
0%
20%
40%
60%
80%
100%

As métricas obtidas incluem: tempo até particionamento da
rede, tempo do esgotamento da energia do primeiro nó, relação
entre pacotes de dados enviados e recebidos, e relação entre
pacotes de controle enviados e recebidos.
Cada resultado apresentado é a média de 10 execuções, e o
desvio padrão é apresentado nos gráficos.
V. R ESULTADOS O BTIDOS
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para as
simulações dos cenários descritos utilizando o TinySDN [2].
A Figura 2 ilustra a relação entre o tempo de esgotamento
da energia do primeiro nó e o tempo decorrido até o particionamento da rede. Observamos um sensı́vel aumento no
tempo referente ao esgotamento do primeiro nó conforme
aumentamos o peso da energia como métrica de roteamento.
Isso ocorre devido ao balanceamento do tráfego relacionado
às mudanças no nı́vel de energia de cada nó.
A linha de tempo relacionada ao particionamento da rede
indica um aumento no tempo, seguida de um decaimento e
logo após outro aumento. Analisando os logs das simulações
identificamos que essa anomalia decorre por conta do tráfego
intermitente ocasionado pelo protocolo adjacente de ND e
CD utilizado pelo TinySDN. Verificamos que em algumas
simulações houve pouco tráfego de pacotes de controle para
ND e CD, assim economizando energia e permitindo os nós
ficarem ativos por mais tempo. Em contrapartida, em outras
simulações ocorreu o aumento de tráfego de pacotes do protocolo CTP, ocasionando o esgotamento prematuro de energia
nos nós. O protocolo CTP é responsável pela comunicação
broadcast para descoberta da raiz (controlador).
O protocolo CTP [5] utiliza um componente nomeado link
estimator para estimar a qualidade de um enlace com outro nó
vizinho através do envio e confirmações recebidas para uma
série de pacotes, resultando na métrica ETX [11].

813
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Fig. 2. Relação entre o tempo até o particionamento da rede e o tempo até
o esgotamento da energia do primeiro nó na rede.

O resultado obtido no nó para cada avaliação do ETX é
incluı́do em uma média histórica, de modo que variações
ocasionais não interfiram na qualidade do enlace. Dessa forma,
o cálculo de ETX do vizinho de um nó que esgotou a energia
demorará a refletir a ausência desse enlace. Assim, quando
o CTP atua como protocolo de ND para o TinySDN, as
informações de vizinhos recebidas pelo controlador podem não
refletir o estado atual da rede, seja devido a ausência de um nó
pelo término de sua energia disponı́vel ou devido a mobilidade
do nó. Como a informação de topologia do controlador pode
não estar sincronizada com o estado atual da rede, o cálculo
de rotas poderá incluir um nó não disponı́vel.
Um nó, que já possua uma entrada em sua tabela de fluxos
determinada pelo controlador TinySDN, irá tentar transmitir
um pacote de dados através do próximo salto indicado na sua
tabela. Caso não ocorra confirmação do recebimento deste
pacote pelo vizinho, o nó irá retransmitir o pacote. Dado
que nossos cenários consideram que os nós podem ficar sem
energia, a ausência de um vizinho fará com que um nó
fique tentando reenviar um pacote continuamente, até sua
energia acabar. Para evitar situações como essas, fizemos uma
modificação no TinySDN para limitar o número de tentativas
de retransmissão e ao atingir esse número o nó irá remover a
entrada da tabela de fluxos, e efetuar uma nova requisição de
rota ao controlador SDN. Um efeito esperado caso a visão da
topologia do controlador ainda não esteja atualizada, devido
ao modo como o ETX é calculado, será que o controlador
continuará a configurar a tabela de fluxos do nó para utilizar a
mesma rota através do vizinho que não está mais disponı́vel.
Esse processo pode se repetir várias vezes, até que a visão de
topologia do controlador esteja correta.
Essa situação foi observado nos logs das simulações realizadas. Desta situação decorrem duas consequências: (i)
aumento considerável no tráfego de pacotes de controle, e
(ii) maior consumo de energia nos nós devido ao aumento
da comunicação.
A Figura 3 ilustra este efeito. Observa-se mais pacotes de
controle para o cenário que usa somente ETX como métrica de

roteamento do que para o cenário que utiliza somente energia
como métrica de roteamento.
Para lidar com essa limitação da atualização da topologia
decorrente do modo como o ETX é calculado, em um cenário
no qual o controlador é ciente do nı́vel de energia disponı́vel
nos nós da RSSF, é necessário que o controlador utilize um
limite mı́nimo de energia disponı́vel no nó para que ele seja
usado em uma rota. Por exemplo, um nó que tenha um nı́vel
de energia menor ou igual à 5% não deverá fazer parte de uma
rota.
O envio de dados está relacionado diretamente ao tempo
em que os nós emissores estão ativos, já que os nós sensores
foram configurados para enviarem dados em intervalos de
cinco segundos. Podemos confirmar essa relação sobrepondo
o gráfico de envio de dados ao de particionamento da rede e
verificar a existência de uma correlação entre eles. No entanto,
o recebimento de dados está relacionado diretamente ao tempo
de existência de rotas para o fluxo de dados.

Relação pacotes de dados / controle
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Fig. 3.
Relação entre pacotes de dados e pacotes de controle enviados/recebidos na rede.

VI. C ONCLUS ÃO E T RABALHOS F UTUROS
A literatura inclui propostas de protocolos cientes de energia
para as RSSF. Porém as propostas de redes de sensores sem
fio definidas por software (SDWSN) não consideram energia
como métrica na escolha de rotas. Assim, apresentamos uma
abordagem do uso de roteamento ciente de energia em RSSF
baseadas em SDN.
Os resultados obtidos, se desconsiderarmos os pacotes de
controle enviados devido ao atraso da atualização de topologia
por conta do ETX, mostram que usar somente a energia como
métrica de roteamento aumenta sensivelmente o tráfego de
pacotes de controle na rede, e por consequência ocorre maior
consumo de energia, diminuindo o tempo de vida da rede. Ao
usar somente o ETX como métrica de roteamento, observamos
um menor tráfego de pacotes de controle, e por consequência
uma economia de energia para o uso no tráfego de dados.
Assim, utilizar uma combinação da energia residual e do
ETX como métrica de roteamento, conforme propusemos,
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permite obter um equilı́brio entre o tempo de vida da rede
como um todo, pois o tempo de vida entre os nós é mais
homogêneo e demora mais até ocorrer o particionamento da
rede.
Como trabalho futuro seria interessante avaliar um mecanismo para determinar os pesos das métricas ETX e energia
residual dinamicamente, conforme o estado da rede (atraso,
energia disponı́vel nos nós, ocupação). Também é interessante
avaliar o desempenho da proposta considerando uso de ciclos
de trabalho para o rádio.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Performance Analysis of Resource Unit
Configurations for M2M Traffic in the
Narrowband-IoT System
Renato Caminha Juaçaba Neto, Emanuel Bezerra Rodrigues and Carina Teixeira de Oliveira

Abstract— The massive amount of low-end uplink traffic of
Machine to Machine (M2M) communications are a key aspect
of what 5G will be. In this context, Narrowband-IoT (NB-IoT)
is described as the next step to allow Long Term Evolution
(LTE) support for this type of traffic. This new technology
provides support to massive amounts of ultra-low-end devices
while occupying the frequency space of a single LTE resource
block. This work studies the NB-IoT uplink, which allows multitone and single-tone transmissions. These types of transmissions
result in configurations of resource units for NB-IoT devices
that have different durations and frequency occupations. We
present extensive simulations results that provide insight into
the behavior of the configurations. Based on these simulations,
we discuss the best resource configurations to be used by NB-IoT.
We also defend the feasibility of NB-IoT for higher tier traffic.
Keywords— M2M, LTE, NB-IoT, Performance Evaluation, Uplink Schedulers.

I. I NTRODUCTION
The Long Term Evolution (LTE) standard is considered the
leading technology for cellular networks [1]. Since its 10th
release in 2010, the standard provides connectivity at the 4G
level. However, one of the main requirements to consider LTE
as a 5G cellular technology is related to its ability to provide
support to Machine to Machine (M2M) communications, also
known as Machine Type Communications (MTC).
According to Ghavimi et al [2], M2M consists of massive
amounts of disposable devices with limited mobility that
sporadically transmit small data reports. The M2M traffic is
expected to compose a considerable portion of the 5G traffic
as part of the Internet of Things (IoT) scenario.
Recent related work has begun to address LTE extensions
to provide M2M support, such as the introduction of the LTE
Category 0 and the Enhanced MTC [3]. The Third Generation
Partnership Project (3GPP), responsible for the LTE, defined a
new feature on its 13th release called Narrowband Internet of
Things (NB-IoT). Lin et al [4] provide an in-depth description
of this feature.
The aim of NB-IoT is to provide connectivity to massive
amounts of ultra-low-end M2M devices and to be easily
deployable on an existing LTE carrier, reducing its time to
market [5], [6].
Renato Caminha Juaçaba Neto and Emanuel Bezerra Rodrigues¸ Group of
Computer Networks, Software Engineering and Systems (GREat), Department
of Computer Science, Federal University of Ceará, Fortaleza-CE, Brazil, Emails: renatojuacaba@great.ufc.br, emanuelrodrigues@great.ufc.br.
Carina Teixeira de Oliveira, Laboratory of Computer Networks and Systems (LAR), Federal Institute of Ceará, Aracati-CE, Brazil, E-mail: carina.oliveira@ifce.edu.br.

The flexibility of deployment of NB-IoT is due to the three
modes defined in the standard:
• The first mode is called standalone. It is designed to be
used on refarming legacy technologies;
• The second mode is called guardband and it inserts the
NB-IoT carrier inside the guard band space of an existing
LTE carrier;
• The last mode is called inband. It defines the NB-IoT
carrier in the space of a Resource Block (RB) of an
existing LTE carrier.
The high scalability of devices is explained by two features:
the several configurations of Resource Units (RU) for uplink
and the possibility to deploy several NB-IoT carriers on the
same LTE carrier.
The NB-IoT uplink is capable of sharing the uplink bandwidth to allow multiple transmissions on the frequency space
of one RB. This is possible by the usage of multi-tone and
single-tone transmissions that define different types of RU [5].
These RU configurations occupy different numbers of subcarriers of the NB-IoT carrier and last for different amounts
of time. More subcarriers per RU result in faster transmissions
but less simultaneous transmissions [7].
There are performance assessments for NB-IoT such as the
work of Ratasuk et al [6] that states that NB-IoT is capable
of handling the aimed performance targets of its design and
others that are made available by 3GPP. But these do not show
details of the different RU configurations and the upper bound
of the applications that it can handle.
In this paper, we provide a performance analysis on the
scalability of the NB-IoT standard under a M2M traffic with
heavier data flow in comparison to NB-IoT intended traffic.
We evaluate different RUs configurations to provide a better
understanding of the capacities of the technology and assess
its ability to support this traffic.
Our results provide evidence that some RU configurations
behave far better than others for high-end traffic and that these
configurations make NB-IoT feasible for this traffic.
II. S YSTEM M ODEL
In our study, we assume a single cell with support to inband
deployment of NB-IoT that doesn’t receive any interference
from nearby cells. The base station may deploy multiple NBIoT carriers on its LTE carrier to split the NB-IoT users among
them.
In this section, we discuss about the traffic model and the
aspects of NB-IoT considered in this study.
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A. Traffic model
The 3GPP project provides an expected traffic model for
NB-IoT as daily or hourly reports of 80 bytes. Hovewer, in
this work, we analyze the limits of this technology using a
different set of applications.
We use the traffic models defined by Maia et al [8] for
M2M, which is split into two categories: Time Driven (TD)
and Event Driven (ED).
The TD traffic emulates sensor applications that generate
uplink traffic in between constant intervals. On the other hand,
the ED traffic emulates applications that send reports every
time a random event happens.
Regarding Human Type Communication (HTC), we utilize
video streaming, VoIP, and Constant Bit Rate (CBR). Table I
provides a summary of the simulated applications.
TABLE I

Control Data: The effects of control data are not considered. Even if it affects the available resources for data,
it has been shown that the control mechanisms of NB-IoT
can support a number of devices far larger than the expected
number of devices for our traffic models [6].
Adaptive Modulation and Coding (AMC) module: The
AMC module is a key aspect of the measurement of the real
performance of NB-IoT because. According to its definition,
NB-IoT does not support the same modulation and coding
schemes of LTE and also has smaller block sizes in comparison with LTE [10].
Subcarrier Spacing: NB-IoT is able to function in two different subcarrier spacing configurations, 15kHz and 3.75kHz,
resulting in 12 or 48 subcarriers per NB-IoT carrier, respectively. Our model only considers the 15kHz configuration
because it is the same configuration of LTE and allows
seamless integration.

S UMMARY OF APPLICATIONS MODELS .
Application

Description

M2M Time
Driven

Data reports of 125 bytes being
generated in constant intervals
between 50ms and 5s
Data reports of 125 bytes being
generated by a Poisson process
of mean 0.02 reports per TTI
H.264 with 128 Kbps
G.795
Throughput of 128 Kbps with data
reports of 256 bytes

M2M Event
Driven
Video
VoIP
Constant Bit
Rate (CBR)

III. R ESOURCE ALLOCATION OF NB-I OT

Maximum
Delay Allowed
Same as
inter package
interval
50 ms
150 ms
100 ms
300 ms

All applications are associated with a Quality of Service
(QoS) parameter that determines the maximum delay allowed
per report. This delay is measured from the time the report is
generated until it’s received by its destination. If any report
surpasses this delay, it is dropped because the information is
no longer considered important.
Each device hosts a single application. Also, M2M devices
are tuned to the NB-IoT carrier, while HTC devices are
tuned to the LTE carrier. Besides, to provide scenarios closer
to reality, we consider scenarios where several applications
coexist.
Based on the Ericsson mobility report [9], all devices are
split into 30% HTC and 70% M2M. Applications M2M are
split 30% and 70% of the total M2M for ED and TD,
respectively. HTC are split 35%, 45% and 20% of the total
of HTC, for CBR, Video, and VoIP, respectively.

In this section, we provide an overview of the several uplink
RU configurations and resource allocation aspects of NB-IoT.
As mentioned before, the high scalability is achieved by
using multi-tone and single-tone transmissions on the uplink.
Multi-tone transmission is only possible with subcarrier
spacing of 15 kHz and in groups of 3, 6 and 12 subcarriers.
Single-tone transmissions allow the maximum amount of
simultaneous transmissions per NB-IoT carrier but result in
larger RU in the time domain.
A subcarrier spacing of 15 kHz allows 12 subcarriers in the
spectrum of 180 kHz and is the same spacing of conventional
LTE, which allows seamless integration on the LTE carrier.
The 3.75 kHz subcarrier spacing adopts a different numerology from LTE, resulting in interference between the NB-IoT
and LTE carrier, but results in 48 subcarriers.
A. Resource Unit Configurations
Table II displays the possible RU configurations according to the NB-IoT specification [7]. Configurations 1 and 5
represent single-tone and configurations 2, 3 and 4 represent
multi-tone.
TABLE II
NB-I OT R ESOURCE U NIT C ONFIGURATIONS .

B. NB-IoT Model
We adopted a simple but equivalent version of NB-IoT that
focuses on the MAC layer but takes into consideration the
limitations of the PHY layer to make our model comparable to
a full model. These limitations are justified due to the objetive
of this work.
Transmission Repetitions: The use of repetitions to increase
the coverage of the standard was not considered, since there
is no widely accepted strategy for choosing the number of
repetitions.

Configuration
Configuration
Configuration
Configuration
Configuration

1
2
3
4
5

Subcarrier
Spacing
15 kHz
15 kHz
15 kHz
15 kHz
3.75 kHz

Subcarrier
grouping
1
3
6
12
1

Resource unit
duration
8 ms
4 ms
2 ms
1 ms
32 ms

The amount of data sent by the RUs is the same for all
RU configuration because of the RUs have the same amount
of symbols. But as we can see, each configuration results in
different durations and amounts of subcarriers per RU.

817
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TABLE III

B. NB-IoT Packet Schedulers

S UMMARY OF SIMULATION PARAMETERS .

In accordance with the LTE standard, the schedulers are
independent entities of the base station, which also applies to
NB-IoT. It also inherits the same uplink and downlink format
from LTE, SC-FDMA and OFDMA, respectively.
Downlink works the same way LTE downlink works, but
with only one RB. NB-IoT uplink is a different due to the use
of single-tone and multi-tone transmissions.
Uplink schedulers can allocate RU using any configuration
but need to comply with the constraint of SC-FDMA of
allocating resources that are located next to each other [11]. It
is also possible to use several configurations at the same time,
depending on the scheduler.
For subcarrier spacing of 3.75kHz, the scheduler must use
configuration 5. But if the subcarrier spacing is 15kHz, the
scheduler can choose configurations 1 through 4. It can, for
example, use configurations 1 to maximize the number of
simultaneous transmissions or use configuration 4 to make
transmissions quicker.
IV. S IMULATION R ESULTS
In this section, we evaluate two aspects of NB-IoT: the
performance of all RU configurations using three schedulers
and the effect of the number of NB-IoT carriers over the LTE
carrier.
The graphs presented in this section display the behavior
of the scenario under increasing amounts of devices. The
horizontal axis displays the total amount of simulated devices,
which results in the sum of all applications, M2M and HTC.
These graphs were generated using a modified version of
the LTE-Sim simulator [12] to include the NB-IoT features.

Value
1 cell of 500m radius
3 MHz (15RB)
Static devices
Urban Macrocell
128.1 + 37.6 log10(d)
LogNormal Distribution
µ = 0db σ = 6db
Jakes Model [14]
Constant 23dBm
Inband
Proportionally Fair
M2M Event driven
20%
M2M Time driven
50%
CBR
10%
Video streaming
14%
VoIP
6%
30
95%
5s

Parameter
Number of cells
LTE Carrier Bandwidth
UE Mobility
Signal model
Path Loss Model
Shadowing Model
Fast Fading Model
Device transmit power
NB-IoT deployment mode
Scheduler for LTE carrier

Proportion of applications

Repetitions per scenario
Confidence Interval
Duration of simulations

expect to achieve a better understanding of the behavior of the
configurations. Due to the large amount of curves, we provide
the legend for the graphs in Table IV.
TABLE IV
L EGEND
Legend

FOR GRAPHS

Scheduler

Configuration
1

MT

2
3
4
1

A. Simulation Parameters

PF

1) Schedulers utilized: For NB-IoT, we decided to consider
three different scheduling algorithms: Round Robin (RR),
Maximum Throughput (MT) and Proportionally Fair (PF).
They were chosen to provide a mix of fairness and throughput
focused algorithms to the NB-IoT carrier. The LTE carrier
always uses the PF scheduler and the average throughput used
by the PF scheduler is calculated by a moving window average
of size 100.
Resources are distributed by finding the device with the best
metric for the PF and MT schedulers or by choosing the next
user for RR. Devices can only receive one RU at a time to
maximize the distribution of resources among the devices.
2) Evaluation Metrics: We generated graphs for metrics
like Jain’s Fairness Index [13], aggregated cell throughput,
average user throughput and delivery ratio for all simulations.
Due to space constrictions, in this paper, we display only Jain’s
Fairness Index and Delivery Ratio, since these metrics display
values for the main objectives of M2M networks. The delivery
ratio is calculated in a aggregated matter.
B. Performance of M2M applications on NB-IoT
For this subsection, we simulated all configurations with all
schedulers of RU that have subcarrier spacing of 15 kHz. We

2
3
4
1

RR

2
3
4

Figure 1 presents the overall delivery ratio achieved by the
NB-IoT carrier. As we can see, configuration 4 proves to be
better than other configurations with all schedulers, followed
by configuration 3. Nevertheless, configurations 1 and 2 show
far worse performance compared to other configurations.
The good performance of configuration 4 can be explained
by the small duration of the RU. A larger RU duration makes it
easier for the report to be dropped due to the QoS requirement.
We use Equation 1 to better explain the situation. Observe that
it must be satisfied for a report to be transmitted.

 

Report Size ∗ 8
App M ax Delay
≤
(1)
T ransport Block Size
RU Duration
According to this equation, only the Transport Block Size
(TBS) and the RU duration are variable in our simulations.
The other values are taken from our applications models. The
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Fig. 1.

Delivery Ratio of the NB-IoT carrier

Fig. 2.

TBS depends on the channel quality and it is defined by the
AMC module.
The left size of the equation represents the amount of RUs
that the device needs to transmit its report, assuming that the
channel quality of the device remains the same. The right side
represents the amount of RUs of a specific RU configuration
that a device can receive before its QoS requirement expires.
This equation provides a simple view of the situation
because the TBS may vary a lot depending on the scenario,
RU configurations can be dynamic and devices can receive
more than one RU at the same time.
Nevertheless, this equation can provide some insight on the
behavior of the simulation. Observe that the value of the right
side of the equations decreases if we increase the duration of
the RU, which means that there are less opportunities for the
device to be allocated an RU.
As for the left side, we can see that small TBS results in
low values and larger TBS result in larger values. This means
that the worse the channel quality of a device, the more RUs
a device will require.
It is possible for a device to not be able to transmit in
some configurations. Imagine a device running an event driven
application and the scheduler is using the configuration 1.
This results in the value of the right side of the equation
to equal to six using our definitions. If this device is in
poor channel quality, even if it receives the next 6 RUs, it
may not be able to finish transmitting the report due to the
QoS restriction. This shows that some configurations are not
feasible for devices with bad channel conditions.
Now we plot the Jain’s justice index achieved by the
simulated scenarios, as displayed in figure 2. This graph shows
that the PF scheduler has the best performance in respect to
justice with RU configuration 2, 3 and 4.
From these two figures, we can argue that the use of PF
with configuration 4 is the best usage of NB-IoT in these
scenarios because it has a good performance in delivery ratio
while keeping a good fairness index.
Now observe figures 3 and 4 show the delivery rate of the
M2M applications separately.
From these, we can see that a single carrier of NB-IoT
can see that TD applications have a far lower decrease in
performance if compared to ED applications. This can be

Overall justice index

easily explained by the fact that ED applications generate
a lot more traffic than time driven applications and TD
applications have behavior far more relatable to the behavior
of the intended traffic of NB-IoT.

Fig. 3.

Delivery rate of event driven applications

Fig. 4.

Delivery rate of time driven applications

This shows that NB-IoT can support this type of TD applications to a considerable amount, especially if you consider more
than one carrier, but this type of ED traffic suffers in terms
of performance due to its greater throughput. The feasibility
of NB-IoT to provide support to this tier of applications can
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greatly increase if the QoS requirements of them can be
loosened to equal that of the intended QoS of NB-IoT devices.
C. Effect of NB-IoT over conventional LTE
We have shown that one NB-IoT carrier is capable of
handling a considerable amount of higher end M2M devices
but, in case of inband deployment, requires that an RB from
conventional LTE be reserved for it. In this section, we provide
simulation data of conventional LTE under an increasing
amount of NB-IoT inband deployments.
In these scenarios, we still contain the same three conventional applications, video streaming, VoIP and CBR, in the
same proportions as the previous simulations. NB-IoT devices
are not simulated because these do not intervene with the LTE
carrier. We use the PF scheduler.
Since not every RB of an LTE carrier can be allocated for
inband deployment of NB-IoT, we limited our simulations to
the limit of deployments for each LTE carrier bandwidth [7].
This limitation is due to the mechanism of cell search and
initial synchronization of the NB-IoT device.
Figures 5 and 6 show the delivery ratio for scenarios with
a small and large cell bandwidth of 3MHz and 10 MHz,
respectively.

From these figures we can see that both bandwidths can
handle a considerable amount of NB-IoT carriers without
losing considerable performance. That shows the scalability
of NB-IoT and can justify the use of multiple NB-IoT inband
carriers to be used to support M2M.
V. C ONCLUSION
In this article, we present an analysis of the different
configurations of RU that the NB-IoT standard is capable of
use. We simulate scenarios with three different schedulers and
four RU configurations.
Our results show that configurations with lower durations
result in better performance for higher end applications. We
also show that NB-IoT can be used for higher end M2M
applications, especially if multiple carriers are available.
For future work, we plan to try different algorithms to
schedule NB-IoT resources exploring more scheduling metrics
and dynamic uses of the RU configurations. Also, we will
compare the use of NB-IoT for high-end M2M in contrast to
the use of conventional LTE and other features for high-end
M2M.
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Fig. 5.

Delivery ratio of 3MHz scenarios

Fig. 6.

Delivery ratio of 10MHz scenarios

The 3MHz bandwidth was chosen because its the lower
possible value that accepts an inband deployment and the
10MHz bandwidth was chosen because of its average size from
the available bandwidths.
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IoT Network Management:
Content and Analysis
Jonathan de Carvalho Silva, Joel J. P. C. Rodrigues, and Mario Lemes Proença Jr.

Abstract—Currently, physical objects are integrated and connected in the networks to provide services for people performing the well-known Internet of Things (IoT) paradigm. IoT
environments are characterized by a high degree of devices
heterogeneity and network protocols, where each object may
have different processing capabilities or different communication
patterns, making a lack of standardization in IoT. This demands
a dynamic and context-aware configuration management system.
Currently, in the literature, there are no management platforms
that address IoT issues, such as scalability, heterogeneity, and
context-aware. For this purpose, the study elaborates on available
policies and solutions for network management and devices in
IoT, highlighting and discussing the features of each studied
project, identifying open research issues on the topic.
Index Terms—Network Management; Device Management;
Internet of Things; IoT

I. I NTRODUCTION
Internet of Things (IoT) is one of the leading emerging
technologies contributing to the realization of new information
and communication technologies (ICTs) applications. IoT is
considered an intelligent domain model without qualification
of advanced communication technologies and sensitivity added
to administrative bodies of cities (or communities) and their
citizens [1].
The services offered by IoT can benefit a plethora of application areas. Among them, health services, infrastructures,
and public sector services are very promising domains for IoT
applications. Remote health monitoring, for example, makes
a big difference in people lives (with chronic illnesses, for
instance), while at the same time decreases costs of health
care for these patients and improves their quality of life. Residential automation using IoT enables devices such as smart
thermostats to adjust the ambient temperature, and lamps that
are remotely controlled for safety and energy saving. However,
IoT presents many challenges for managing until providing
intelligent and integrated services anytime and anywhere.
One of the most important challenges in IoT managing is the
devices heterogeneity that belongs the network, using many
different technologies at each layer, as shown in Figure 1. Finally, factors such as the imprecision of the collected data (e.g.,
RFID systems can generate between 60 and 70% of incorrect
data), high data in real time, and the implicit semantics impose
challenges in the configuration of IoT environments [2].
Jonathan de Carvalho Silva and Joel J. P. C. Rodrigues¸ National Institute of
Telecommunications (INATEL), Santa Rita do Sapucaı́ - MG, Brazil, E-mails:
jonathancs@inatel.br, joeljr@ieee.org.
Joel J. P. C. Rodrigues¸ Instituto de Telecomunicações, Universidade da
Beira Interior, Portugal; University of Fortaleza (UNIFOR), Brazil.
Mario Lemes Proença Jr., State University of Londrina, Brazil, E-mail:
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Fig. 1.

Illustration of a layered IoT Structure.

IoT management is more complex than network management both in wireless sensors networks (WSNs) and IP
networks. Moreover, in IoT networks, it is necessary to support
network applications and services that involve i) the use of
devices with different features; ii) the interaction between IoT
networks, requiring local management (i.e., homeowner), and
global management (i.e., companies). Both of them are context
aware. The available IoT management architectures partially
meet these requirements [3]. Then, this paper focuses on available policies, approaches, and solutions, including tools from
networks management to devices management for IoT. Among
the available technologies for these networks, it describes and
performs a comparison study considering their heterogeneity,
scalability, supported technologies, security, among others.
Based this research study, the most promising technology was
chosen for simulation and deployment in real environments,
such as the living Lab of the Inatel smart campus project.
The remainder of this paper is organized as follows. The
related work to networks and devices management for IoT
is presented in Section II. Section III describes the network
management for IoT and its main features. In the sequence,
the network management protocols for IoT are addressed in
Section IV while Section V considers devices management
for IoT and its features. Section VI focuses on the devices
management platforms for IoT. Finally, Section VII discusses
the available solutions and identifies open research issues for
future works and the paper is concluded in Section VIII.
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II. R ELATED W ORK
The management of an IoT platform is proposed and classified into two main categories: 1) Network Management and
2) Device Management, which is elaborated in this section.
A. Network Management
Network management has as a requirement that includes
handling large volumes of data for an IoT platform, allowing
it with a demand for data collection and analysis and, consequently, to provide answers, decisions, and/or actions in a fast
and efficient way. The most relevant approaches are described
in this section.
NETCONF – This type of network management adopts
the Manager-Agent model, which defines a protocol used for
devices in IoT [4]. Management Information Base (MIB) is a
set of Managed Objects (MOs) where each MO represents a
Managed Resource. New solutions about network management
should be adapted to development requirements of IoT. Interconnecting smart devices with IP is a prospective direction
and IP standardizations can be utilized for IoT integrated
management. The NETCONF is the new standard network
management, that overcomes the weaknesses of the Simple
Network Management Protocol (SNMP), and provides a better
configuration of IP network devices due to the effective use of
XML (eXtended Markup Language) and related technologies.
COMAN – There are several candidates for COMAN
technologies, but in this work it is limited to OMA-LwM2M
(Open Mobile Alliance for Lightweight M2M or IoT device
management). OMA Lightweight M2M aims to provide an
protocol sub-layer adjacent to enable management of M2M
services between the LwM2M server and LwM2M client.
Nowadays, the first version provided a protocol for devices,
that can meet various management requirements. [5]. There
are several OMA-LwM2M with COMAN requirements, such
as energy states and appliances monitoring, logging, system
authentication, and peripheral management and access controls
to the system and peripheral management.
B. Device Management
Device Management corresponds to the ability to provide
device location and status information, allowing, among other
features, to disconnect some stolen or unrecognized devices,
update embedded software, modify security settings, modify
hardware configurations remotely, locate a lost device, delete
sensitive data from devices, and even enable interaction between devices.
RestThings – Similar the EcoDiF, RestThing [6] is a RESTbased Web services infrastructure that aims to hide device
heterogeneity and provide a way to integrate devices into
Web applications. The platform aims to enable developers to
build applications using REST principles, combining physical
and Web resources. Devices and Web information are both
represented as resources and handled by a uniform interface
in the REST style. The RESTful API allows transmitting
data between sensors that use IP, gateways, Web server, and
Web applications. RestThing works with three types of data
formats, namely JSON, XML, and CSV.

2

Xively – Xively platform [7] uses cloud services to manage
data provided by devices. The platform provides an API for
collecting data from sensors, thus allowing the visualization
of historical data and providing mechanisms to trigger events
based on the data generated by the sensors (triggers). Similar
to EcoDiF, Xively is based on REST principles and Web
standards, such as HTTP and URIs (Uniform Resource Identifiers). In this way, the platform provides well-defined and
standardized interfaces, minimizing incompatibility problems
between different devices. It is a commercial and a closed
source solution created in 2016.

III. N ETWORK M ANAGEMENT FOR I OT
IoT devices management needs to adapt the dynamic and
often unknown topology of these networks. For example,
providing devices location and status information. For Delicato
et al. [8], management should also consider the possibility
of devices being integrated into an environment, used opportunistically, and not previously planned. Thus, it is important
that a management platform enables the devices discovery in
the considered environment, in a dynamic way, to meet the
requirements of the applications.
The network management is based on the following five
functional components: configuration, failure, member, report,
and state:
- The configuration (self-configuration) is responsible for
performing system configuration initialization functions, such
as collecting and storing the configurations of the other functional components and devices.
- The failure (self-aware) aims to identify, isolate, correct,
and record failures that occur in the IoT system.
- The member is responsible for handling member associations of the IoT system and important information from any
relevant entity (IoT service, device, applications, user).
- The report allows the information refining provided by
other management functions, generating reports or retrieving
reports from a history.
- The state (self-monitoring) aims to monitor and provide
the past, present, and future states of the IoT system that are
required by the function Fail. It has a function to change or
apply for a particular state in the system.
The IoT network management solutions should have several
requirements that are reported in [9]. Interoperability should
be performed between the different devices and platforms
available in the environment. Discovery and management of
devices available in the considered environment are performed
dynamically to meet the application requirements. Contextaware where information, such as location and state of network
objects, is used to perform actions or react to an incentive.
Scalability to support the network enlargement and working
properly even in situations of intense use. Security and dynamic adaptation to maintain the data integrity and privacy,
turn them available, and guarantee the availability and quality
of the applications during their execution.
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IV. N ETWORK M ANAGEMENT P ROTOCOLS
A. Simple Network Management Protocol (SNMP)
Simple Network Management Protocol (SNMP) [10] is a
TCP/IP protocol and the most used since it is simple and
easy to deploy. This protocol was designed in the early 1980s
with the purpose to provisionally solving the communication
problems between heterogeneous networks.
The success of SNMP comes from the fact that it was the
first non-proprietary, public management protocol that is easy
to deploy and enables effective heterogeneous environments.
There are three main versions of this protocol. The second version offers support for an efficient transfer of large blocks of
data and centralized network management guidance, problems
that were not addressed in the first version. Another issue that
was not supported in the SNMP version 1 is security, which
is the main goal of the SNMP version 3 [11].
An SNMP device can be anyone that it is connected with
others devices, performing a machine-to-machine communication. The SNMP Agent is a software for network management
that is installed in a connected device. It responds to queries
from SNMP managers and send a trap message to the manager
when occurred specified events. The MIB is a virtual database
organized through a tree structure where there are object
identifiers (OIDs) with the objective of keep information about
devices management in a communication network.
Figure 2 illustrates the SNMP manager and an agent uses a
MIB and five basic commands (GET, GET-RESPONSE, SET,
SET-RESPONSE, and TRAP) to exchange information among
them.

Fig. 2.

Communication Scheme of the SNMP protocol.

B. Internet of Things Platform’s Infrastructure for Configurations (IoT-PIC).
The Internet of Things Platform’s Infrastructure for Configurations (IoT-PIC) have rule to provide a unique and general
way to perform the commissioning of the platform. The architecture of the IoT-PIC is shown in Figure 3. This architecture
is inspired by the SNMP.v1 (described in the previous section)
and aims to perform the configuration and composition of
hardware and software resources.
The IoT-PIC architecture considers the global and local
levels composed of two components:
- An IoT-PIC Manager (PIC-M) responsible for the management of the composition stage at a global level.
- An IoT-PIC Agent (PIC-A) responsible for handling the
interconnection and register the component at local level.
This work aims to evaluate the Extensible Messaging and
Presence Protocol (XMPP) protocol as a valid alternative for

Fig. 3.

3

Illustration of the IoT-PIC architecture.

network management in context IoT. XMPP – an Internet
Engineering Task Force (IETF) standard also known as Jabber
– is a protocol based on XML for real-time messaging, for
exchange presence information and request-response services.
The XMPP have high performance in terms of latency, scalability, and robustness [12]. It is free and open-source protocol.
V. I OT D EVICES M ANAGEMENT
Devices management are addressed by two components:
Device Manager and Device Agent. The Device Manager is a
server-side that communicates through protocols with devices
and provides both individual or bulk device control. It also
manages the software and application deployment remotely
on the device and can lock and/or clean the device, if needed.
The Device Manager works in conjunction with the Device
Agent and there are different agents for different types of
platforms and devices. The Device Manager also needs to
maintain the identity list of the devices and map them to
their owners. It must also work with the access and identity
management layer to manage access control over the devices.
The Device Manager agent supports managing the installed
software, enabling/disabling device functions, managing security controls and identifiers, monitoring device availability,
keeping track of device location, if available, locking or
cleaning the device remotely if it is compromised, among
others. Unmanaged devices can communicate with the rest
of the network, but there is no agent involved. Semi-managed
devices are those that implement some parts of the Device
Manager, for example, such as feature control, but not software
management.
VI. D EVICE M ANAGEMENT P LATFORMS
A. Management for Internet of Things (ManIoT)
This section describes the ManIoT (Management for Internet of Things) platform. It manages devices that makeup the IoT environments. An environment corresponds to a
domain of applications and sensors installed physically in this
environment. The ManIoT platform also takes into account
the heterogeneity of the devices or ”things”. So ManIoT does
not require major modifications or installation of additional
software on network devices or on user devices. Application
access to the ManIoT platform is performed through a Web
user interface.
The ManIoT specifies a data model and information to standardize the data format used in the communication between
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBRT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP
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applications, services, and devices. The status of the devices
(on/off) and the id (identification device) are examples of
features used in the information model. It also aims to be
scalable and supports the integration with other systems since
the platform makes use of popular protocols and standards for
industry data models, such as XML and RestFul.
ManIoT establishes two management scopes, Local and
Global/Remote, illustrated in Figure 4.

Fig. 5.

Illustration of the SmartThings architecture.

protocols and platforms. Table I summarizes the main features
of the protocols considering their standardization process,
resources, data, encoding, and transport stack.
Fig. 4.

ManIoT: Local/Global Management layered architecture.
TABLE I

The Local manager acts within a scenario, managing the
devices that make up this scenario from information about
the context. In this way, for example, the local manager can
control the events that an application or user can perform,
such as turning on or off a lamp. The Global/Remote manager
seeks to standardize the actions performed in different scenarios from high-level directives. Thus, for instance, an energy
concessionaire could define maximum consumption rates by
area or residence in periods of potential blackouts using the
global manager.
B. SmartThings
The open-source platform SmartThings [14] allows users
to build applications and connect them to devices, actions and
services offered by the platform. SmartThings also enables the
integration of new devices and provides support for applications (SmartApps) communicating with external Web services
by sending Push notifications, SMS, and the presentation of
your REST terminal. Figure 5 illustrates the SmartThings
architecture.
Figure 5 shows the infrastructure blocks of the devices
illustrating the SmartThings architecture. The Hub provides
communication between the ”things” (sensors and actuators,
for instance) and the applications. When the SmartThings system receives the messages and, these are analyzed, identifies
the type of used device based on the Device Handler. Its output
is performed through SmartThings events. The Subscription
Management has the purpose to perform corresponding events
of the Device Handlers with the SmartApp that is using them.
VII. D ISCUSSION AND O PEN I SSUES
Based on the main features of the studied management
solutions, a qualitative study is performed. Two tables were
created in order to characterize the most relevant management

M AIN FEATURES COMPARISON

BETWEEN THE MOST RELEVANT NETWORK
MANAGEMENT PROTOCOLS FOR I OT.

Standard
Resource
Data
Modeling
Encoding
Transport
Stack

SNMP/LNMP
IETF
OIDs
SMI

NETCONF
IETF
Paths
YANG

XMPP
IETF
URLs
WSDL

BER
UDP

XML
SSH/TCP

XML
HTTP,
WebSocket

Several solutions are based on SNMP protocol as may
be seen in [15] [16], and new solutions are using SNMP
architecture as a base to develop new solutions like the use of
XMPP protocol shown in IoT-PIC. A study presented in [13]
concluded that SNMP makes more efficient use of resources,
responding to a processing requests up to ten times faster than
NETCONF.
Table II summarizes a comparison among the most relevant management platforms for IoT, considering RestThing,
SmartThings, and ManIoT, regarding several important network technologies and protocols, and types of management
approaches.
It can be observed that no IoT device management platform
was able to meet all the raised requirements. Such platforms
only treat subsets of requirements, addressing them in different
ways. Interoperability is an example. Despite being attended
by all, SmartThings believes that the use of widely used
protocols and Web technologies are sufficient to mitigate the
problems of heterogeneity among devices, while platforms like
Carriots and Xively believe that support for other protocols
is important. Other requirements, such as contextual science
and dynamic adaptation are little discussed. Contextual science
is approached by many platforms regarding the inclusion of
semantic data, such as location, collection time and others,
together with the collected data.
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TABLE II
M AIN FEATURES COMPARISON BETWEEN AVAILABLE MANAGEMENT
PLATFORMS FOR I OT.

Heterogeneity
Security and
Privacy
Scalability
Interoperability
SNMP
NETCONF
6LoWPAN
Device Management
Local Management
Global Management
Remote Management

RestThing
X

SmartThings
X
X

ManIoT
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

5

R EFERENCES

It can be concluded that the state of the art on Devices
Management for IoT stills in an early stage, where the most
relevant requirements have not been completely explored.
Nevertheless, ManIoT platform can be considered the best solution according to the mapped features. There are some open
research issues since technologies and available approaches
still diverge, and there is no solution capable to cover all the
necessary requirements for a reference architecture.
VIII. C ONCLUSION
The large number of devices resulting from IoT, naturally,
demand management and control solutions for the various
services and, therefore, there is a need for platforms that
integrate these services. Through management, the capabilities
offered by IoT devices can be used to provide services that
will serve a myriad of applications. However, the available IoT
management platforms partially meet the requirements defined
in the literature.
This work addressed the available policies, approaches
and solutions (including tools), from network management to
device management for IoT. For network management, many
IoT network solutions continue based on SNMP protocol,
providing management support for any platform always looking to improve the latency, scalability, and robustness. For
IoT devices management, ManIoT technology was compared
with other concurrent technologies and it was concluded that
ManIoT predicts scalability and promotes the integration of
multiple devices featuring local/remote management, heterogeneity and security. ManIoT is generic and can be used in a
plethora of scenarios.
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Energy Map Model for Software-Defined Wireless
Sensor Networks
Gustavo A. Núñez and Cintia B. Margi

Abstract— Wireless sensor networks (WSN) is a technology
commonly used for remote monitoring, tracking and detection
applications. Since energy efficiency is a major concern in WSN,
to know the remaining energy on each node could optimize the
energy consumption. We propose a novel method to create an
energy map for a Software-Defined Wireless Sensor Network
(SDWSN). We implement an energy consumption prediction
model into the controller, which obtains information of each node
and estimates its energy consumption rate. This approach reduces
the node processing overhead and memory usage when compared
to other approach available.
Keywords— Wireless Sensor Networks, Software-Defined Networking, energy map.

I. I NTRODUCTION
Wireless Sensor Networks (WSN) are formed by interconnected nodes that are able to sense characteristics from
the real world, to process this information and to exchange
it with other nodes into the network. These characteristics
make WSN suitable for applications in different areas such
as health, industrial and environmental monitoring, battlefield
and residence surveillance. On the other hand, WSN have important constraints: low bandwidth, limited processing power
and storage capacity, low communication range and limited
energy [5].
Despite the current advances in Micro-Electro-Mechanical
Systems (MEMS), energy efficiency is still a key problem
in WSN. One of the main reasons is because sensor nodes
depend on batteries to operated. Furthermore, some applications deployed the WSN in hostile environments where the
maintenance becomes a challenging task. In order to address
such issues, several approaches can be found on the literature.
One approach is to reduce the energy consumption of the
sensor nodes and of the network as a whole [1]. Another
approach is to use the available energy as metric for the
protocol by design, and thus improve the network lifetime.
SPIN [12] and GEAR [24] use remaining energy as routing
metric, while FLEECH [19] and RECHS [3] use energy in the
decision algorithm to select the cluster head.
Besides these approaches, the sink could benefit from
knowing the energy of network, and thus could predict future
failures in the network due to depleted energy, or select the
most adequate set of nodes to execute a given task. Thus, an
energy map is defined as the information of the residual energy
on each part of the network [18].
Gustavo A. Núñez and Cintia B. Margi¸ Department of Computer Engineering and Digital Systems, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil,
E-mails: gnunez@larc.usp.br, cintia@usp.br.

The energy map construction has two main steps that are
performed by the sensor nodes. First the node estimates its
energy consumption and remaining energy. Second the node
informs its remaining energy to the node which is in charge to
collect the data to construct the map. The constant execution
of both steps increases the energy consumption, since there
are more tasks related to obtaining the remaining energy
and transmitting this information. Since transmission is the
most energy costly task, one approach to reduce the network
traffic caused by these updates is to use energy consumption
prediction models [18]. One drawback from such approach is
the increase in the processing overhead in the node.
Software Defined Networking (SDN) is a paradigm that
separates the control plane from the data plane. In order to
accomplish this separation, it has a programmable controller
which is in charge of control logic decisions and the network
devices become forwarding devices. This scheme allows the
controller to have a global view of the network, giving
the opportunity to adequate the routing algorithms [16].
McKeown et al. proposed OpenFlow [17] in 2008, the first
southbound protocol to establish communication between an
SDN controller and forwarding devices, focusing on wired
networks.
Applying the SDN paradigm into WSN is known as Software Defined Wireless Sensor Networks (SDWSN), and it has
been seen as a solution for inherent problems of the latter.
Energy consumption, network management, mobility, interoperability and security are among the fields where SDWSN is
being studied [15]. There are already several proposals in the
literature [15], including TinySDN [20] and SDN-Wise [10].
The SDWSN controller normally runs in a station with higher
processing power and without energy constraints. Some works
require to merge the controller with the sink node [9], while
others consider them different entities [20].
Given the centralized approach in the SDN paradigm, the
network controller use information concerning available energy to improve route definition, either by using it as a metric
or by using the information to avoid low energy nodes in a
given route. Some SDWSN proposals mention the remaining
energy in the nodes as an important information, but do not
explain how to obtain it. Furthermore, the construction of an
energy map in SDWSN has not been considered yet.
The main contribution from this work is a novel method
to construct an energy map into a SDWSN. We follow the
Markov chain approach proposed by Mini et al. [18], but
instead of running the prediction model on each node, the controller obtain information of each node behavior and estimates
an energy consumption rate to create and constantly update the
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energy map. In that way, by centralizing the estimation we can
reduce the processing overhead and the memory usage in the
sensor nodes.
The remainder of this paper is organized as follows. Section II reviews the related work, while Section III explains
the mathematics behind the energy consumption prediction
model. Section IV describes the implementation characteristics. Section V shows the performance evaluation results that
are discussed in Section VI. Finally, conclusions and future
work are presented in section VII.
II. R ELATED WORK
Different approaches have been explored to estimate the
energy consumption in WSNs and predict the lifetime of the
network. Mini et al. [18] compare three different approaches
to predict the energy consumption and construct the energy
map. The first one is a naive approach, where the node
periodically sends its current energy level to a monitor node.
The second one uses a Markov chain model to forecast
the energy consumption; then the node sends its remaining
energy and the energy consumption rate to the monitor node.
The third approach use an Autoregressive Integrated Moving
Average (ARIMA) model, in which the node calculates the
parameters of the model and then sends its remaining energy
and those parameters to the monitoring node. For the second
and third approach the authors propose an error threshold.
The node calculates the error between the last prediction
sent to the monitor node and the new prediction. If this
error is larger than the threshold, it sends a new message to
update the parameters. The paper compares the accuracy of
the estimation and the traffic overhead of the three approaches.
The energy consumption model for this experiment has four
operational states and the simulation was conducted using the
software NS2. This paper has two main conclusions. First,
the Markov chain and the ARIMA model approaches have a
better energy efficiency than the naive approach. Second, the
Markov chain model produces lower traffic overhead than the
ARIMA model.
Han et al. propose IDSEP [11], which is an intrusion
detection scheme based on energy prediction. Their energy
consumption prediction model is based on Markov chains,
similar to the Markov chain model in [18], but using five
states instead of four. Another difference is that IDSEP runs
the prediction model on the sink instead of on each sensor
node. The model is implemented using NS2.
Peng Hu et al. [13] present a method to predict the energy
level of the WSN based on the Hidden Markov Model (HMM).
The proposal works with four energy level states and has a
training process and a decoding process. The training process
runs to calculate an approximation for the transition matrix
and the emission probabilities. The decoding process runs to
estimate the current state. The paper presents results from the
proposal simulation using NS2.
Shi, Z. S. et al. [23] present an approach based on generalized stochastic Petri nets (GSPN). The main idea is to
simplify the node behavior in two states: Active and sleep.
The paper presents results from a network simulation and

compares the energy consumption with the prediction obtained
with the model. The simulation was conducted with TinyOS
and Tossim.
Kerasiotis et al. [14] propose a method to predict the battery
lifetime for a WSN platform based on a AA alkaline battery
depletion profile. They show the results of their prediction
method for different load profiles and use the TelosB platform
for the implementation.
Gallucio et al. [10] and Akram et al. [2] propose SDNenabled architectures for WSN. Those proposals include the
battery remaining energy as a metric or important information
for its operation. This information is include in the replies for
the topology discovery protocol, but authors do not explain
how such information is obtained.
While there are some SDWSN proposals that regard the
information about remaining energy, the construction energy
map is an issue that has not been considered. In this work
we propose a method to create an energy map in a SDWSN,
using the controller as and then we compare it with a similar
approach used in WSN.
III. E NERGY CONSUMPTION PREDICTION MODEL
Sensor nodes can be modeled as a device with different
states of operation, such as: processing, transmitting, listening,
sensing, and different low power modes. Therefore, it is
possible to model each sensor node as a Markov chain, where
each operation mode can be represented as a state of the
Markov chain.
We define that the relation Xn = i represents a node in a
operation mode i at time-step n, and the probability that the
next state be j can be represented as Pij .
For a Markov chain defined by M states, the probability that
a node in the state i will be in state j after n-step transitions is
given by the Chapman-Kolmogorov equation, and is defined
as:
Pijn =

M
X

(n−r)

r
Pik
Pkj

f or 0 < r < n

(1)

k=1

For a current state i(X0 = i), the total of time-steps a node
will remain in state s during T time-steps is defined as:
T
X

t
Pis

(2)

t=1

Then if a node is in state i and Es is the energy dissipated
during one time-step in state s, thus the expected amount of
energy the node will spend in the next T time-step is expressed
in the equation (3):
ET =

M X
T
X
t
(
Pis
)Es

(3)

s=1 t=1

In a system with M states, the transition probabilities
among all states are represented by a M xM matrix. Thus,
to forecast the energy consumption following the equation
3, the probability P is substituted by the probability matrix.
The 4 states used in our model are: transmitting, listening,
processing, and low power mode.
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IV. I MPLEMENTATION AND S IMULATION
The energy map was implemented and tested using IT-SDN
[4]. IT-SDN is an SDWSN framework based on TinySDN [20].
Its architecture has three components: southbound protocol,
neighbor discovery protocol, and controller discovery protocol.
The southbound protocol defines the communication between
the controller and SDN-enabled devices. The neighbor discovery protocol is in charge of obtaining and maintaining nodes
neighborhood information. The controller discovery protocol
determines a next hop candidate to reach the controller.
Current IT-SDN implementation runs on Contiki 3.0 [7].
Next we describe the prediction model, the two implemented schemes, and the simulation methodology.
A. Prediction model
The prediction model algorithm implemented is depicted in
Figure 1. As the probability matrix depends on the network
behavior, which may change over time, the first step is to
construct a transitions matrix. The transitions matrix has the
information about how many times the node goes from one
state to another, and how many time-steps it remains steady
on each state. Then, using the transitions matrix and the total
transitions counted for a certain period, the node calculates the
probability matrix dividing each row by the total transitions
of each state. The time the node remains constructing the
transitions matrix is defined as a model parameter. Lastly, the
node uses equation 3 to forecast the energy consumption and
to calculate the consumption rate for the time-steps required.
The consumption rate calculated is compared with the last
consumption rate registered, and if the difference is higher than
a limit defined, the program registers the new consumption
rate.

B. The two implemented schemes
We implement the energy map using two different schemes:
Scheme 1, which is based on previous works; and Scheme 2
that is our proposal. In Scheme 1, each node processes its
own prediction algorithm and sends its consumption rate and
remaining energy to the controller. The controller constructs
the energy map and uses the consumption rate to update it
periodically. In Scheme 2, each node constructs the transitions
matrix, calculates the total transitions for each state, and sends
them and its remaining energy to the controller. With this
information the controller executes the forecasting algorithm
and calculates the consumption rate of each node. Then, it
constructs the energy map and uses the consumption rate to
do periodical updates. For both cases, each node is monitoring
its behavior. When detecting an important change on it, the
node sends an update to the controller, if necessary.
In this manner, Scheme 2 reduces the processing on the
node but sends messages with larger payload than Scheme
1. Since our prediction model uses 4 states and the message
includes the transitions matrix and the total transitions of each
state, the message payload has 80 bytes. On the other hand,
Scheme 1 message payload has 8 bytes.
C. Simulation methodology
The topology used for all experiments is formed by one
controller, one sink, and four sensor nodes; deployed as shown
in Figure 2. Nodes number 3, 4, 5, and 6 are sensor nodes that
send one message to the sink every 60 seconds.
Controller

Sink

1

2

3

4

5

6

Transitions matrix
construction

Probability matrix
calculation

Fig. 2: Simulations topology

Energy consumption
forecasting

Forecasting error
calculation

The transitions matrix updates was tested for two different
periods: 10 minutes and 20 minutes. Other parameters are
shown in Table I.

Consumption rate
actualization

TABLE I: Forecasting simulation parameters
Parameter

No

Error bigger than
threshold?

Value
Forecasting

Yes

Time-step
10 ms
Forecasting
100 time-step
Error threshold
5%
Energy Consumption
Processing (4 MHz)
2,33 mA
Low Power Mode
0,180 mA
Transmitting (0dB)
21,7 mA
Listening
22,8 mA

Fig. 1: Energy consumption prediction model algorithm
In our implementation, we construct the transitions matrix
using Energest [8]. Energest is a Contiki tool designed to count
the time each state remains on. When the node goes from one
state to another, Energest stops the first state timer and starts
the second state timer. We use this information to count the
transitions among all states and the total transitions of each
state.

The simulation experiments were conducted using COOJA
[21] from Contiki 3.0. The platform emulated was TelosB and
the energy consumption calculations are based on the mote
datasheet [6] and the results shown by Prayati et.al [22]. The
main reason to follow Prayati’s work is because it presents
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Average processing state consumption: 10 minutes period

several information about the TelosB hardware consumption
for different configurations, such as: CPU clock frequency, low
power mode (LPM) operation, and radio module consumption
for different transmission gains.
The Schemes comparison was conducted by analyzing the
energy consumption and the memory space on each sensor
node. The energy consumption is analyzed by the processing
time and the radio usage.

Scheme 1
Scheme 2

Average energy consumption in mJ

300

250

200

150

100

50
3

4

5

6

Node ID

V. R ESULTS

(a) Average energy consumption using 10
minutes prediction periods

Table II shows the memory usage in the sensor node for
three different cases. The first case shows the memory usage
by the IT-SDN enabled-node module and a simple application
which generates the data traffic. The second case shows the
memory usage when adding the prediction model for the
Scheme 1. The last case is when using the prediction model
for the Scheme 2. The results show that using Scheme 2 the
node saves 1,2 kB of memory, which represents 41% of the
prediction model code for Scheme 1.

Average energy consumption in mJ

Average processing state consumption: 20 minutes period
Scheme 1
Scheme 2

500
450
400
350
300
250
200
150
100
3

TABLE II: Code size on the sensor node including IT-SDN
and both energy consumption prediction model schemes
Scheme
Memory usage without prediction model
Memory usage for Scheme 1
Memory usage for Scheme 2

ROM
37944
40556
39336

RAM
8222
8474
8484

3
4
5
6

Total
(mJ)
11,82
1,51
1,07
17,46

20 minutes
update
Processing
Radio
(mJ)
(mJ)
32,74
-28,02
32,56
-24,57
41,26
-31,07
34,09
-28,49

6

(b) Average energy consumption using 20
minutes prediction periods

Fig. 3: Processing state energy consumption

TABLE III: Energy consumption balance
10 minutes
update
Processing
Radio
(mJ)
(mJ)
22,71
-10,89
13,70
-12,19
21
-19,93
18,5
-1,04

5
Node ID

Total
46358
49246
48036

Figure 3 and 4 show the results when comparing the energy
consumption for both schemes and update periods. Figure
3a and Figure 3b present the results of processing energy
consumption when updating the transition matrix every 10
minutes and every 20 minutes. In the same manner, Figure 4a
and Figure 4b present the results of the radio module energy
consumption for both periods.
Table III presents the energy balance when comparing both
schemes and for both update periods. The information on
Processing and Radio columns shows the difference of energy
consumption of Scheme 1 and Scheme 2. When the number
is positive, it means that Scheme 2 had a better performance.
When the number is negative, it means that Scheme 1 had a
better performance. The Total column shows the final balance
of each node, following the same signs rule.

Node
ID

4

Total
(mJ)
4,72
7,99
10,19
5,6

RAM), the IT-SDN code takes up the 79% of the total ROM
and the 82,2% of the total RAM. Thus, the remaining 21% and
17,8% are available for applications, including the prediction
code. From this point of view, the prediction code reduction
means a 12% more ROM for other applications.
The processing time measurements also show a reduction
when using the Scheme 2. The reduction was around 8% in all
the sensor nodes and for both transition matrix update periods.
This fact, and the low coefficient of variation, give us an
idea that the measurements were poorly affected by the other
processes running on the node. It also shows a low dependency
between the processing time reduction and the node position
in the topology.
In the radio usage case, it increased its energy consumption
in all nodes when using the Scheme 2. This result was expected
due to the great difference in the message payload size. Nodes
3 and 5 were the ones with higher increase on the energy
consumption, since they have to forward messages from node
6 to the controller.
Finally, the energy consumption balance reveals a small
improvement in the sensor node performance when using
Scheme 2. This means that the reduction in the processing
when implementing the Scheme 2 compensates the radio usage
increased. Thus, we were able to decrease the processing
in the node and the memory space, as well as the energy
consumption.

VI. D ISCUSSION
The results presented in Section V show that Scheme 2 code
is 41% smaller than Scheme 1 code. By analyzing the memory
space in the TelosB mote (it has 48 KB of ROM and 10 KB of

VII. C ONCLUSIONS AND FUTURE WORK
In this work we introduce a model to create an energy
map on a SDWSN. This model uses an energy consumption
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Average radio module consumption: 10 minutes period

Average energy consumption in mJ

800

Scheme 1
Scheme 2

700
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300
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(a) Average energy consumption using 10
minutes prediction periods

Average energy consumption in mJ

Average radio module consumption: 20 minutes period
Scheme 1
Scheme 2

1400
1200
1000
800
600
400
200
3

4

5

6

Node ID

(b) Average energy consumption using 20
minutes prediction periods

Fig. 4: Radio module energy consumption

prediction model running in the network controller instead of
running it on each node, as previous works proposed.
The results show that our proposal reduces the processing
time and requires less memory space in the node when
compared to other approach on the literature. A drawback of
the model is the increase of the radio module usage. Even
though, the model achieved a reduction in the overall sensor
node energy consumption.
For future work, we intend to expand the energy consumption model by adding more states and including a battery
model. Our goal is to implement a realistic energy consumption model that to create a reliable energy map could be used
by the controller for different tasks.
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Uso de unidades de medidas inerciais para obtenção
dos parâmetros de atitude e azimute
Ítalo Rodrigues Braga¹, Iális Cavalcante de Paula Júnior² e Rejane Cavalcante Sá³

estado sólido e que podem ser integrados ao corpo, são
baseados na tecnologia Sistema Micro-Eletro-Mecânicos
(MEMS), que custam no máximo algumas dezenas de dólares.
O baixo custo nestas opções tem estimulado o desenvolvimento
de SNI, graças a vasta aplicabilidade e as pequenas dimensões.
Dentre as aplicações, há estudos voltados para: mobilidade
humana; robótica; controle de antenas e dispositivos móveis;
automação de máquinas; balísticas; e principalmente em
engenharia militar e aeroespacial [4].

Resumo—Este artigo aplica métodos de calibrações nas
Unidades de Medidas Inerciais tipo MEMS da placa sensorial
9DOF MinIMU, acelerômetro e magnetômetro no módulo
LSM303DLM e giroscópio no módulo L3G4200D, adquirindo
medições com maiores precisões das de fábrica. Obtendo assim,
resultados com exatidão das aplicações e fusão sensorial,
parâmetros de orientação angular (atitude) e azimute.
Palavras-Chave—Atitude, Azimute,
complementar, SNI-IMU-MEMS, I2C.

Calibração,

Filtro

Sensores inerciais que são comumente utilizados em SNIIMU-MEMS são o acelerômetro, o magnetômetro e giroscópio.
Contudo, Larrat e Rafael (2010) afirmam que as medidas desses
sensores são corrompidas por diferentes fontes de erro,
tornando necessário aplicação de técnicas de calibração e
correção de erros para compensar esta característica para então,
utiliza-las na obtenção dos parâmetros de navegação. Embora
os fabricantes afirmarem que seus dispositivos possuem
calibração obtida na fábrica, dispensando novos métodos para
a maioria das aplicações, os mesmos dispõem formas específica
para calibrar os seus sensores [5]. Segundo Cucu (2012), é
necessário ter cuidado com essas afirmações, pois como as
IMUs são submetidas a processos de montagens, é provável que
a maioria das configurações de fábrica mencionadas não sejam
mais válidas, se as mesmas ainda forem, algumas características
podem ter variações consideráveis de um dispositivo para outro,
onde em seu caso, afirma que o seu giroscópio apresenta
medidas inaceitáveis para seu tipo de aplicação, o que concluiu
que, por estas razões, os dispositivos têm de ser calibrados [6].

Abstract—This article applies calibration methods of Inertial
Measurement Units type MEMS of the sensing board 9DOF
MinIMU, accelerometer and magnetometer in LSM303DLM module
and gyroscope in L3G4200D module, acquiring measurement with
greater precision from factory. So obtaining results with application
accuracy and sensory fusion, angular orientation (attitude) and
azimuth parameters.
Keywords—Attitude, Azimuth, Calibration, Complementary
Filter, SNI-IMU-MEMS, I2C.

I.
INTRODUÇÃO
A navegação é definida como a determinação da posição,
velocidade angular e atitude (orientação angular) de um objeto
em relação a um sistema de coordenadas [1]. Existe diversos
sistemas de navegação por diferentes meios, como na
navegação por sinais de rádio e de satélites, onde carecem de
referências externas dadas por bases terrestres e estações de
transmissão no espaço, respectivamente [2]. Há ainda sistemas
que não necessitam de uma referência externa para obter estes
parâmetros, chamado de Sistema de Navegação Inercial (SNI)
que emprega Unidade de Medida Inercial (IMU) para gerar
medidas de aceleração linear, velocidade angular [1] ou
orientação magnética (azimute), que pode ser acessada através
de uma unidade de processamento. Os eixos de sensibilidade
(eixos de orientações X, Y e Z) de sensores de um SNI, podem
ter sua orientação estabilizada no espaço por uma plataforma
servo-controlada, chamada de Gimballed ou ser fixado à
estrutura do objeto que o transporta, chamada de Strapdown,
que foi a utilizada neste trabalho. Plataformas Strapdown
exigem um esforço computacional relativamente elevado para
determinar a orientação no espaço em tempo real, quando
comparada com plataforma Gimballed.

Portanto, este artigo aplica as técnicas de calibrações dos
mínimos quadrados para acelerômetro, compensação de efeitos
ferrosos para magnetômetro e a taxa zero e acúmulo de desvio
para giroscópio para adquirir medidas com exatidão a fim de
desenvolver os parâmetros de atitude e azimute com precisão,
que são essenciais para as aplicações citadas de forma prática.
II. TOPOLOGIA DO TRABALHO
A topologia do sistema utilizado neste trabalho é apresentada
pela Figura 1, onde é possível analisar todo o fluxo de
informação, desde os módulos sensórias ao computador.

Os SNI-IMU de alto desempenho, geralmente são do tipo
Gimballed, possuem três atributos principais que normalmente
comprometem a sua utilização, como o alto custo (superior a
U$ 300.000), dimensões, massa, e uma regulamentação rígida
que restringe aplicações desses sistemas para fins militares [3].
A utilização de SNI de baixo custo é apresentada como opção
para contornar estas restrições. IMUs que utilizam princípio de

Fig. 1. Topologia: fluxo de informações do trabalho.
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Utiliza um microcontrolador (MCU) do tipo Programmable
Interface Controller (PIC), modelo PIC18F4520, para coletar
medidas proveniente da placa sensorial 9DOF MinIMU através
do protocolo de comunicação Inter-Intergrated Circuit (I2C).
Essas medidas correspondem aos dados brutos que são
submetidos as técnicas de calibrações para se tornarem medidas
compreensivas. O MCU transmite as medições usando a
comunicação Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
(UART), Serial RS-232 TTL, por meio de radiofrequência (RF)
entre os módulos de rádios ER400TRS ou por ligação direta
(fios) ao circuito do driver conversor MAX232. Transmissão
por meio de ligação direta é mais rápida e segura quando
comparada a indireta (sem fio). Dependendo da aplicação, uma
das duas possibilidades se sobressai tanto para vias práticas
quanto para fins de teste. O circuito do driver conversor irá
transformar todos os bytes de informações para níveis de serial
RS-232. O cabo USB/Serial baseia-se neste protocolo
utilizando níveis de tensões de ±7,5 V, com finalidade converter
para padrão Universal Serial Bus (USB) ao computador.
Utilizando um software terminal, o Docklight V2.0, foi possível
o monitoramento das informações transmitidas ao computador
para fins de teste e obtenção de resultados.

energização dos mesmos, tempo este para os módulos se
iniciarem. Por motivos de prudência, aplica-se os bits de
configuração desejados e os demais são atribuídos valores
padrão. Visto as práticas, é realmente importante a atenção
nestes procedimentos, sendo assim, o acelerômetro opera de
modo normal, com uma taxa de dados de saída em 400 Hz e
com os três eixos habilitados. Aplicando uma atualização
automática dos dados e com um fundo de escala ±2 g. O
magnetômetro está configurado com uma taxa de saída de
dados em 200 Hz com medições normais de seus valores.
Operando com fundo de escala de ±5,6 Gauss e de modo
continuo de conversão. Já o giroscópio opera de modo normal,
com uma taxa de dados de saída em 100 Hz e com os três eixos
habilitados. Aplicando uma atualização contínua de dados e
com fundo de escala 2000 dps. Para os demais registradores,
assume-se valores padrões, 0x00.
C. Métodos de Calibração
Como já mencionado a necessidade da aplicação de técnicas
de calibração em IMUs, mas entanto aplicar técnicas que
corrige os mais diversos erros inerentes aos mesmo, exigiria por
si só todo um outro trabalho dedicado, o que incluiria correção
de: bias: fator de erro constante; erros de escalas: erro que
depende da magnitude do valor atual; desalinhamento: fator de
erro do cruzamento entre os eixos, devido a um desalinhamento
entre o corpo e o sensor. Além disso, também incluiria os mais
sutis erros [6]. Como a influência da temperatura,
comportamento dinâmico, não-linearidade e a histerese. Os
últimos são negligenciados, pois são bastante difíceis de medir
e o seus impactos são consideravelmente inferiores aos dos três
primeiros descritos [8]. Cucu (2012) afirma que a maioria
destes parâmetros são intrínsecos à natureza dos MEMS, onde
não podem ser corrigidos e também não mudam muito com os
valores indicados nas folhas de dados. Em seu trabalho, cada
método se mostrou eficiente sobre as condições padrões
fornecidos pelos fabricantes, o que concluiu que nenhuma IMU
pode ser utilizada sem ter um mínimo de calibração, por mais
simples que o método seja. Entretanto, o sensor giroscópio
apresenta uma dificuldade ainda maior porque não há uma
maneira fácil de calcular os fatores de escala, pois necessitaria
girar o sensor em uma placa/mesa horizontal com velocidade
angular conhecida e precisa.

A placa sensorial 9DOF MinIMU da empresa Pololu
Robotics & Eletronics, possui duas IMUs: acelerômetro e
magnetômetro no módulo LSM303DLM e giroscópio no
módulo L3G4200D. Ambos os módulos são tri-axiais que
somente podem ser acessados através do barramento I2C,
disponibilizado no layout da placa.
III.

METODOLOGIA

A. Ambiente de Teste
A condição de ensaio abordado, seja para aquisição de
dados, uso das técnicas de calibração ou aplicações das
medidas, foram efetuadas com a placa sensorial inserida em
uma protoboard sob uma superfície plana.
B. Processamento de Sinais e Configurações dos Sensores
Cada sensor possui características distintas quanto a sua
interface, tal como as possíveis configurações, como por
exemplo o valor da taxa de saída de dados (ODR – Output Data
Rate), os modos de operação, a seleção da escala e o padrão de
velocidade no barramento I2C. Essas configurações e outros
parâmetros como a leitura de cada eixo de sensibilidade, são
denominadas por registros. Cada registro possui um
endereçamento fixo de 8 bits, onde geralmente cada bit
habilita/desabilita uma determinada configuração. Para
configuração dos sensores, é feito uma análise dos endereços
dos registros e das possíveis configurações e então, implementa
uma sequência de comandos de escrita para se ter uma
configuração desejável. É possível ver como exemplo na Tabela
I, do registrador CTRL_REG1_A de endereço 0x20 do sensor
acelerômetro, onde cada bit ou conjunto de bits representa uma
configuração específica [7].

Para o sensor acelerômetro, aplica-se o método dos mínimos
quadrados, que tem finalidade de determinar o deslocamento
(offset), o fator de escala (scale factor) e a matriz de
desalinhamento (misalignment matrix) em relação aos eixos.
Para normalizar a medição em ±1 g e fazer a compensação, a
relação entre os valores normalizados e os dados brutos do
acelerômetro podem ser expressos pela Equação 1.
1⁄𝐴𝑆𝐶 𝑋
𝐴𝑋
[𝐴𝑌 ] = [𝐴𝑚 ]3𝑥3 . [ 0
𝐴𝑍
0
𝐴𝐶𝐶11
= [𝐴𝐶𝐶21
𝐴𝐶𝐶31

TABELA I. REGISTRO CTRL_REG1_A.
PM2

PM1

PM0

DR1

DR0

Zen

Yen

Xen

𝐴𝐶𝐶12
𝐴𝐶𝐶22
𝐴𝐶𝐶32

0
1⁄𝐴𝑆𝐶 𝑌
0

0
𝐴𝑥 −𝐴𝑂𝑆 𝑋
0 ] . [𝐴𝑦 −𝐴𝑂𝑆 𝑌 ]
1⁄𝐴𝑆𝐶 𝑍 𝐴𝑧 −𝐴𝑂𝑆 𝑍

(1)

𝐴𝐶𝐶13 𝐴𝑥𝑟
𝐴𝐶𝐶10
𝐴𝐶𝐶23 ] . [𝐴𝑦𝑟 ] + [𝐴𝐶𝐶20 ]
𝐴𝐶𝐶33 𝐴𝑧𝑟
𝐴𝐶𝐶30

Onde a matriz [A_m]3x3 concebe o desalinhamento entre os
eixos do sensor e a base de teste. Os valores de A_SCi, A_OSi,
Air e Ai, onde i representa X, Y e Z, são os fatores de escala,
deslocamento, dados brutos e dados normalizados,
respectivamente. Tal equação pode ser reescrita na Equação 2,
pois assume-se o objetivo da calibração de determinar 12
parâmetros (ACC10 à ACC33 representado pela matriz X) de
modo que quaisquer medições brutas em posição arbitrária do

Os bits PM2, PM1 e PM0 representam o modo de operação
do dispositivo ligado. Os bits DR1 e DR0 representam a taxa de
dados de saída e os bits Zen, Yen e Xen habilitam/desabilitam
a aquisição de dados de cada eixo. Por padrão, cada bit possui
um valor para operação definido pelo fabricante.
Havendo conhecimento das funcionalidades de cada
registro, se inicia a configuração desejada após 5 a 10 ms da
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sensor sejam normalizadas. Assim, são necessárias obter
medições de 6 posições estacionárias como base, uma para cada
face da placa sensorial, referenciado a ±1 g, dado pela matriz
Y. Sendo obtido os valores máximos e mínimos das medições
brutas de cada eixo de orientação, dado pela matriz w, na
Equação 2.
𝑌 = 𝑤. 𝑋
96
−1376
−176
𝑤=
−48
16432
[−15680

−1104
−672
16272
−17232
−176
−576

16656
−15424
−576
−288
−1200
1184

limite definido, RTH, resulte em uma atribuição a 0, obtendo
assim, uma compensação do acúmulo de desvio e de taxa zero
no método de calibração, apresentado na Equação 8.
Se |(𝑅𝑚 − 𝑅0 )| < 𝑅𝑇𝐻 → ∆𝑅 = (𝑅𝑚 − 𝑅0 ) = 0

(2)
0
1
0
1
0
1
𝑌=
0
1
1
1
[−1
1]

0
0
1
−1
0
0

1
−1
0
0
0
0]

(3)

Para o sensor magnetômetro, que sofre grandes influências
do meio externo na introdução de materiais ferrosos próximos,
onde suas medições tendem a sofrer um desequilíbrio como um
todo, o método de calibração irá compensar este efeito. Se
utiliza a Equação 4 para obter medidas compensadas, X comp e
Ycomp, de distorções que os dados brutos estão sobre influência,
Xraw e Yraw. Distorções essas sendo valores de fatores de escala
dado por XSF e YSF e de deslocamento dado por Xoffset e Yoffset.
𝑋𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑋𝑠𝑓 . 𝑋𝑟𝑎𝑤 + 𝑋𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
𝑌𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑌𝑠𝑓 . 𝑌𝑟𝑎𝑤 + 𝑌𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑌𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = {[(𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑚𝑖𝑛 )⁄2] − 𝑌𝑚𝑎𝑥 }. 𝑌𝑠𝑓

𝐸𝑖 = 𝐸𝑖 ⁄𝑀𝑎𝑔

(10)

Aplicando funções de onda senoidal nas medições
calibradas do sensor acelerômetro, que são capazes de detectar
a aceleração da gravidade denominada de força g em ±1 g
(9,80665 m/s²), é possível utiliza-lo como sensor de inclinação
a fim de obter ângulos de rotação em pitch e roll. A maneira
mais simples de medir ângulos de inclinação, é a utilização de
apenas um eixo. Basicamente, o inverso teórico da função seno
proporciona uma angulação de ±90°, mostrado na Equação 11,
mas somente tem boa linearidade entre ±45°, excedendo isso,
há redução significativa na sensibilidade [13].

(5)

(6)

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝐴𝐸𝐼𝑋𝑂1 )

O sensor giroscópio é capaz de fornecer medidas de
velocidades angulares significativas e para aplicar um processo
de calibração adequado, é necessário a utilização de uma mesa
giratória servo-controlada com de velocidade angular precisa
[9], o que torna este método inviável para o ambiente de teste
proposto. Utilizando a Equação 7, também é possível obter
resultados aceitáveis e satisfatórios ao utilizar valores típicos da
sensibilidade, dado por SC que pode ser encontrado na folha de
dados [10], para converter os dados brutos do giroscópio, dado
por Rm, para velocidade ou deslocamento angular significativo,
representado por RT.
𝑅𝑇 = 𝑆𝐶 . (𝑅𝑚 − 𝑅0 )

(9)

(10)
∆X = ∆X + h . R X . SCX
Onde ∆X é deslocamento angular sobre o eixo especificado
em graus, h é o período de amostragem em segundos, ou seja,
tempo de execução do loop. RX representa as medições
calibradas e SCx os valores do fator de escala, para cada eixo.

(4)

𝑋𝑠𝑓 = (𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑚𝑖𝑛 )⁄(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 )

𝑋𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = {[(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 )⁄2] − 𝑋𝑚𝑎𝑥 }. 𝑋𝑠𝑓

𝑀𝑎𝑔 = √𝐸𝑋2 + 𝐸𝑌2 + 𝐸𝑍2

A integração das medições fornecidas pelo sensor
giroscópio, velocidade angular em °/s, a fim de obter a
orientação angular, é de extrema importância. Por meios
digitais, a aproximação feita tende a somar os números finitos
das medições em um intervalo constante de tempo TS, chamado
de período de amostragem [12]. Com a Equação 10 a seguir, é
possível obter a atitude para cada eixo [9].

Tal método é baseado na rotação do eixo Z sob uma
superfície plana para a obtenção dos valores máximo e mínimo
dos eixos variantes. Assim é possível obter os valores
correspondentes as distorções, pela Equação 5 os fatores de
escala e pela Equação 6 os de deslocamentos. Se o fator de
escala assumir valor menor do que 1, o mesmo deverá ser
atribuído com valor igual a 1.

𝑌𝑠𝑓 = (𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋min )⁄(𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑚𝑖𝑛 )

Para verificar a magnitude dos eixos normalizados dos
sensores, dado por M e Ei respectivamente, o valor da Equação
9 deve ser igual a 1. Caso contrário, uma distribuição da
intensidade da magnitude deve ser feita para todos os eixos, a
fim de compensa-los, como mostra a Equação 10.

D. Aplicações dos Sensores
O modelo de orientação angular baseado neste trabalho, faz
referência ao sistema de coordenadas de Euler X, Y e Z,
juntamente com a convenção de rotação angular de aeronaves
que define os parâmetros de atitude em três ângulos: roll, pitch
e yaw [11].

A matriz de calibração X será determinada pelo método dos
mínimos quadrados, conforme a Equação 3. Onde, wT significa
a transposição da matriz e [wT . w]-1 significa matriz inversa.
𝑋 = [𝑤 𝑇 . 𝑤]−1 . 𝑤 𝑇 . 𝑌

(8)

(11)

A utilização de dois ou três eixos melhora
significativamente a faixa de valores, tornando o método
ligeiramente mais confiável para a aplicação. Com apenas dois
eixos é possível medir ângulos de ±180° pela Equação 12. No
entanto, caso sensor sofra rotação no terceiro eixo, as medições
se tornam imprecisas. Assim, valores mais eficientes são
obtidos com a mesma função, mas fazendo uso dos três eixos
disponíveis. Contudo, calcula-se a magnitude dos outros eixos
e só então dividir pelo o eixo em questão, tendo valores na faixa
de ±90°, mostrado na Equação 13.

(7)

R0 é o valor médio de uma coleção de 50 a 200 amostras de
leituras dos dados brutos, assumindo que o esteja estacionário.
Devido ao ruído a partir da saída do giroscópio e às oscilações
de temperatura, suas leituras sofreram mudanças mesmo
estando em repouso. E para amenizar ainda mais esses ruídos,
aplica-se um filtro onde caso o dado bruto não alcance um

𝜃 = arctan(𝐴𝐸𝐼𝑋𝑂1 ⁄𝐴𝐸𝐼𝑋𝑂2 )

(12)

𝜃 = arctan (𝐴𝐸𝐼𝑋𝑂1 ⁄√𝐴2𝐸𝐼𝑋𝑂2 + 𝐴2𝐸𝐼𝑋𝑂3 )

(13)

Contudo, a saída do eixo AEIXO1 não pode representar a
inclinação de 45° ou 135°, pois são indicados pela mesma saída,
aproximadamente 0,701 g. Esta ambiguidade é resolvida com o
monitoramento do sinal do eixo AEIXO3, com base na Tabela II.
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TABELA II. SINAIS DE ACELERAÇÃO ATRAVÉS DE CADA QUADRANTE,
ADAPTADO DE [14].

Quadrante
1
2
3
4

AEIXO1
+
+
-

nas mesmas medidas obtidas. O limite para o filtro é definido
com o retorno do valor absoluto da leitura de cada amostra, ou
seja, adquirir o valor máximo do módulo de cada leitura, de
aproximadamente 50 amostras. O ensaio é baseado na rotação
do eixo em ambos os sentidos de ±90°, ±180° e ±360°, com um
breve repouso ao atingir o ângulo desejado e no seu estado
inicial. Verificou que existe um crescimento de deslocamento
nas medições sem filtro, alcançando uma diferença de
aproximadamente 4°. Se o tempo de repouso fosse maior, essas
dispersões se tornariam cada vez mais significativas. A Figura
2 é uma ampliação do número de medição 1800 em diante.

AEIXO3
+
+

Capaz de medir a intensidade, direção e sentido do campo
magnético da Terra, uma utilização do sensor magnetômetro
bastante difundida é a identificação da direção de um corpo que
aponta para o norte geográfico num plano horizontal, obtendo
assim, o ângulo de azimute através do arco-tangente de
(𝑌⁄𝑋).Para minimização do tempo de processamento, uma
sequência de condições pode ser armazenada na memória do
programa, como mostra a Tabela III.

2040

2000

1960

Número de medidas

Fig. 2. Plotagem da integração da velocidade angular no eixo X com e sem
filtro de acúmulo de desvio.

Sua obtenção angular é suave e precisa em curto prazo, mas
com adição do erro de desvio. Um fator importante deve ser
considerado, dependendo da aplicação adotada, se exigir
baixíssimas rotações, o limite do filtro deve ser obtido de
maneira mais precisa juntamente com os valores da velocidade
angular, caso contrário, será mais seguro sua remoção.

Dificilmente o sensor estará nivelado num plano horizontal,
apresentando ângulos de inclinação nulo, tornando as medições
bastante influenciável quanto ao nivelamento. Usando um
sensor de inclinação é um típico meio para solução. O cálculo
para a compensação baseia-se nos três eixos magnéticos
juntamente com os ângulos de pitch (ϕ) e roll (θ) que estão
associados a YH e XH, respectivamente nas Equações 14 e 15.
𝑋𝐻 = 𝑋𝐵 . 𝐶𝑜𝑠(𝜃) + 𝑍𝐵 . 𝑆𝑒𝑛(𝜃)

(14)

𝑌𝐻 = 𝑋𝐵 . 𝐶𝑜𝑠(ϕ) . 𝑆𝑒𝑛(𝜃) + 𝑌𝐵 . 𝐶𝑜𝑠(ϕ)
− 𝑍𝐵 . 𝑆𝑒𝑛(ϕ) . 𝐶𝑜𝑠(𝜃)

(15)

As medições do sensor acelerômetro aplicados na Equação
12, que obtém maiores eficiências em valores de inclinação,
juntamente com a resolução da ambiguidade apresentada na
Tabela II, é mostrado na Figura 3 com a plotagem das medições
dos eixos Y e Z ao submeter uma rotação de 360° em torno do
eixo X (roll). Sendo possível gerar variação de ±180°.

Apesar da obtenção do parâmetro de atitude por meio dos
sensores giroscópio e acelerômetro, ambos possuem
características que quando comparadas, umas se sobressaem
sobre as outras. O giroscópio com medidas precisas, porém com
acúmulo de desvio quando integradas, já o acelerômetro é o
oposto, pois faz medições da força atuante nele, não
apresentando acúmulo, mas com ruído. Então, em busca de
obter medidas mais precisas, é necessário fundi-los. A
utilização da fusão sensorial é fundamental e tem ganhos
consideráveis. Existem duas maneiras bem difundidas no ramo,
o filtro de Kalman e o Complementar, que será o abordado. O
filtro complementar é simples e intuitivo, de fácil
implementação, que se baseia na definição de pesos a cada
parâmetro e soma-los depois [13], unindo o melhor dos
parâmetros de ambos os sensores, como mostra a Equação 16.
𝐴𝑛𝑔 = 𝑃1 . (𝐴𝑛𝑔 + 𝐺𝑉 . 𝑑𝑡) + 𝑃2 . 𝐴𝐴

1920

Valor do Azimute (Graus)
90
270
180 − arctan(𝑌⁄𝑋) . 180⁄𝜋
− arctan(𝑌⁄𝑋) . 180⁄𝜋
360 − arctan(𝑌⁄𝑋) . 180⁄𝜋

1880

Condição
(𝑋 = 0)𝐸(𝑌 < 0)
(𝑋 = 0)𝐸(𝑌 > 0)
(𝑋 < 0)
(𝑋 > 0)𝐸(𝑌 < 0)
(𝑋 > 0)𝐸(𝑌 > 0)

1840

TABELA III. VALORES LIMITES DE ARCO-TANGENTE, ADAPTADO DE [15] E [16].

Com filtro
Sem filtro

1800

10°
8°
6°
4°
2°
0°
-2°
-4°
-6°
-8°
-10°

1,2 g
0,8 g
0,4 g
0, g
-0,4 g 0°
-0,8 g
-1,2 g

45°

90°

Z-g

Y-g

135°

180°

225°

270°

315°

360°

Fig. 3. Ângulo de rotação roll de 360°. Plotagem dos eixos Y e Z.

A aquisição do parâmetro de azimute tem grande peso na
eficiência quando há uma introdução da compensação por
inclinação. Foram aplicadas rotações em pitch e em roll, sob
um determinado ângulo de azimute qualquer (cerca de 290°) e
com auxílio do sensor acelerômetro, são obtidos dois azimutes
para comparação, com e sem compensação por inclinação,
como no ensaio apresentado nas Figuras 4 e 5.

(16)

Onde P1 e P2 representa a relação de importância que tem a
base de dados, assumindo valor constante de 1 ao soma-los,
Ang é o ângulo resultante da fusão de dados, GV é a velocidade
angular fornecido pelo giroscópio, dt é a constante de tempo
para integração e AA é o ângulo fornecido pelo acelerômetro.

300°

IV. RESULTADOS
O uso das medições da velocidade angular dado pelo sensor
giroscópio na obtenção do parâmetro de atitude por meio da
integração dos mesmos é apresentado na Figura 5, exibindo a
plotagem do eixo X, onde a integração é feita com e sem filtro

260°

290°
280°
270°
250°
-90° -75° -60° -45° -30° -15° 0°

Com compensação
Sem compensação
15° 30° 45° 60° 75° 90°

Fig. 4. Rotação em pitch de ±90° com azimute de aproximadamente 290° com
e sem compensação.
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360°
350°
340°
330°
320°
310°
300°
290°
280°
-90° -75° -60° -45° -30° -15° 0°

É essencial compreender técnicas de calibração, pois
diversos autores indicam, aplicam e descrevem métodos desde
os mais simples aos mais complexos. Processos de soldagem de
IMUs na confecção de placas por exemplo, um desalinhamento,
por minúsculo que seja, atribuirá erros em suas medições. Tais
técnicas tem ganhos significativos, mesmo as mais simples,
conseguem minimizar as fontes de erros mais influentes.
Aplicação de normalização de magnitude e filtros são
excelentes meios para evitar discrepância e altas variações nas
medições, respectivamente.

Com compensação
Sem compensação

15° 30° 45° 60° 75° 90°

Fig. 5. Rotação em roll de ±90° com azimute de aproximadamente 290° com e
sem compensação.

Os dados de atitude fornecidos pelo giroscópio são
integrados a cada interação com o valor do ângulo atual e logo
são combinados com os dados de inclinação fornecidos pelo
acelerômetro. As constantes de peso podem ser ajustadas, mas
o ideal é manter o maior peso para o giroscópio, cerca de 0,95
a 0,98. A razão disto é ter uma fusão dos sensores voltada para
o giroscópio, já que sua orientação angular é suave. A Figura 6
demonstra a obtenção de ângulos para cada sensor e a sua fusão.
190°

Alguns pontos de melhorias podem ser considerados como
compreender melhor cada sensor, suas características e suas
fonte de erros e a introdução de novas técnicas de calibração
para uma melhor avaliação; desenvolvimento/utilização de uma
plataforma servo-controlada com precisão e exatidão na
velocidade angular; e a aplicação de outros meios de fusão
sensorial, como o filtro de Kalman.

Acc

170°

Gyro

150°
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Fig. 6. Ângulo de azimute: Acelerômetro, Giroscópio e Filtro Complementar.

Analisando os resultados, o giroscópio, em azul, tem sua
integração suave mas há um desvio acumulado ao longo das
medições e é notório o quão dispersante fica dos demais
valores. Já o acelerômetro em amarelo, não possui desvio
acumulado, entretanto há bastante ruído, picos altíssimos em
determinados pontos. E a aplicação do filtro complementar em
preto, demostra o meio termo dos sensores, com crescimento
suave e a ausência de ruído inerente, mas um pequeno atraso
em relação aos demais, devido a proporção dos pesos
selecionado a taxa de integração do giroscópio.
V.

Aplicações dos sensores são atividades fundamentadas e
especificas de cada um, onde é essencial o conhecimento das
características de ambos para melhor adequar suas operações.
Para as aplicações que requerem maiores precisões, a fusão
sensorial tem um grande impacto na compensação de
determinadas medições, como na compensação do ângulo de
azimute dado pelo sensor de inclinação e a obtenção da
orientação angular pelo filtro complementar.

CONCLUSÃO

As técnicas de calibrações submetidas na placa sensorial
9DOF MinIMU da empresa Pololu, apresentado neste trabalho,
conseguem obter exatidão nas medições para as aplicações dos
parâmetros de navegação atitude e azimute.
A compreensão das configurações dos sensores é de suma
importância, pois dependendo das condições ambiente ou
implementação, uma se adequa mais sobre a outra e atinge
melhores resultados, e as utilizadas forneceram resultados
satisfatórios ao ambiente de teste submetido. Um ajuste na
resolução da taxa de saída pode ser viável, pois ter acesso ao
processamento das medições brutas permite o controle de
precisão para o qual será fundamentada.
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Solução de Baixa Complexidade para Otimização
de Recursos Energéticos em Sistemas SC-FDMA
Iran M. B. Junior∗ , Leonardo Paiva∗ , F. Rafael M. Lima∗† , Tarcisio F. Maciel† e F. Rodrigo P. Cavalcanti†
Resumo— Neste trabalho estudamos o problema de
minimização da potência total transmitida de um sistema
celular multisserviços sujeito a restrições que assegurem um
percentual mı́nimo de usuários satisfeitos em sistemas SC-FDMA
(do inglês, Single Carrier - Frequency Division Multiple Access)
tal qual empregado pelo sistema LTE (do inglês, Long Term
Evolution). Motivado pela alta complexidade computacional para
obter a solução ótima deste problema, apresentamos uma solução
subótima de baixa complexidade computacional. Os resultados
obtidos através de simulações computacionais mostram que a
solução proposta apresenta resultados satisfatórios tanto quanto
a taxa de outage como em eficiência energética.
Palavras-Chave— Alocação de Recursos de Rádio, Eficiência
Energética e Qualidade de Serviço.
Abstract— In this work we study the problem of total transmit
data rate minimization in a multiservice cellular system subject to
constraints on the minimum number of satisfied users per service
in SC-FDMA (Single Carrier - Frquency Division Multiple
Access) such as in LTE (Long Term Evolution) system. Motivated
by the high computational complexity to obtain the optimal
solution, we propose a low computational complexity suboptimal
solution. The results obtained through computational simulations
show that the proposed solution presents satisfactory results
regarding both outage rate and energy efficiency.
Keywords— Radio Resource Allocation, Energy Efficiency and
Quality of Service.

I. I NTRODUÇ ÃO
Com a adoção em massa de dispositivos de comunicação
cada vez mais rápidos e menores, a demanda pelo uso dos
recursos espectrais e energéticos em sistemas de comunicações
sem fio tem se tornado cada vez mais importante. Nesse
sentido, destacamos o RRA (do inglês, Radio Resource Allocation) como fundamental para enfrentar tal demanda, visto
que os algoritmos de RRA são responsáveis por gerenciar os
recursos do sistema, tais como a potência de transmissão e o
espectro de frequência, que em geral são limitados.
No SC-FDMA (do inglês, Single Carrier - Frequency Division Multiple Access), tal qual empregado no enlace reverso
do sistema LTE (do inglês, Long Term Evolution), os blocos
de recurso alocados na frequência à um dado terminal devem
ser contı́guos (restrição de adjacência), além disso, a potência
de transmissão são as mesmas nestes blocos de forma a
usufruir de uma baixa PAPR (do inglês, Peak-to-Average
Power ratio). Especificamente, essa restrição de adjacência
torna os problemas de RRA NP-difı́ceis [1].
RRA para sistemas SC-FDMA têm sido bastante estudado
nos últimos anos. Em [2] e [3], a maximização da taxa de
∗ Engenharia de Computação, Universidade Federal do Ceará (UFC),
Sobral-CE, Brasil. † Grupo de Pesquisa em Telecomunicações sem fio (GTEL),
Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, Fortaleza-CE, Brasil. Emails:
{iranjunior,leopaiva.ec}@alu.ufc.br, {rafaelm,maciel,rodrigo}@gtel.ufc.br

dados é estudada com restrições de QoS sem considerar porém
um uso mais eficiente dos recursos energéticos. Estudos envolvendo eficiência energética em sistemas SC-FDMA foram
realizados por outros trabalhos [4][5]. Em [4] um problema
de otimização binária inteiro é apresentado com o objetivo
de minimizar a potência total transmitida em sistemas SCFDMA, apesar de considerar a restrição de adjacência, os
autores desconsideram os requisitos de QoS (do inglês, Quality
of Service). Em [5] os autores consideraram os efeitos de QoS
sobre a eficiência energética com o objetivo de minimizar
o consumo de energia por bit transmitido em sistemas SCFDMA. Embora as restrições de adjacência e os aspectos
de QoS tenham sido considerados no trabalho, seus autores
não utilizaram alocação de potência adaptativa e ignoraram as
restrições de satisfação mı́nima de QoS por serviço.
Em [6] é proposto um problema que tem por objetivo
minimizar a potência total transmitida utilizando alocação de
potência adaptativa em um sistema SC-FDMA sujeito aos
requisitos de satisfação mı́nima em um cenário multisserviço.
Neste mesmo artigo, os autores propõem uma solução ótima
obtida através da resolução de um problema de otimização
do tipo ILP (do inglês, Integer Linear Programming) que,
apesar de ser mais eficiente que a enumeração completa ou
força bruta, apresenta uma complexidade computacional de
pior caso exponencial em termos das variáveis do problema.
Diante do que foi exposto, este artigo tem como principais
contribuições (1) a proposta de uma solução subótima de baixa
complexidade para o problema de otimização formulado em
[6] e (2) análise de desempenho da solução aqui proposta com
a solução apresentada em [6], considerando como cenário de
estudo de caso o enlace reverso do sistema LTE (do inglês,
Long Term Evolution).
II. M ODELAGEM DO S ISTEMA
Assumimos que a alocação de recursos ocorre em um
setor da célula de um sistema celular, onde há uma ERB
(Estação Rádio Base) servindo os TMs (Terminais Móveis)
conectados. Consideramos o uso da tecnologia SC-FDMA
e definimos um RB (do inglês, Resource Block) como o
mı́nimo recurso a ser alocado, o qual é composto por uma ou
mais subportadoras OFDM (do inglês, Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) adjacentes e um número de sı́mbolos
OFDM consecutivos, que representam um intervalo de tempo
de transmissão ou TTI (do inglês, Transmission Time Interval).
Consideramos que a interferência causada pelo reuso da
mesma banda de frequência em outros setores, denominada
interferência intercelular, é modelada por uma variável Gaussiana e que a mesma está contida no ruı́do térmico da
expressão da SNR [2]. Assumimos que existem J TMs candidatos a receberem recursos do sistema em termos de RBs.
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Consideram que há um total de N RBs e que J e N consistem
no conjunto de TMs e RBs, respectivamente.
Assumimos que diferentes serviços são ofertados aos TMs,
tais como web browsing, download/upload de arquivos ou
VoIP (do inglês, Voice over Internet Protocol). Consideramos
que existe um total de S serviços no sistema e S representa o
conjunto de todos os serviços disponibilizados pela operadora
móvel. Consideramos que existem Js TMs utilizando o serviço
s ∈ S, sendo Js o conjunto de TMs que utilizam o serviço s.
Consideramos que os coeficientes do canal de rádio móvel
se mantêm praticamente constantes durante um TTI e, que
no TTI atual, o TM j possui um requisito de taxa igual a
tj . O parâmetro ks representa o número mı́nimo de TMs
que devem ser satisfeitos com seu QoS para cada serviço,
ou seja, que devem obter uma taxa maior ou igual a tj . Esse
é um parâmetro comum estabelecido por operadoras a fim de
priorizar os diferentes serviços oferecidos, principalmente em
situações de alta carga [2].
Com relação ao assinalamento de RBs o sistema SC-FDMA
impõe duas restrições. A primeira, denominada por restrição
de exclusividade, garante que um mesmo RB não pode ser
reutilizado dentro de uma célula. A segunda consiste na
restrição de adjacência, a qual determina que os RBs atribuı́dos
a um dado TM devem ser adjacentes no domı́nio da frequência.
Diante disso, denominamos padrão de assinalamento como um
conjunto de RBs contı́guos. Pode ser mostrado que o total
de padrões de assinalamento para N RBs é dado por P =
N 2 /2 + N/2 + 1 [7]. Como exemplo, considerando N = 4,
temos P = 11 e os possı́veis grupos de RBs ou padrões
de assinalamentos são {1}, {2}, {3}, {4}, {1, 2}, {2, 3},
{3, 4}, {1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4} e {∅}. Assumimos P
como o conjunto com todos os ı́ndices de todos os padrões de
assinalamentos de recursos possı́veis. Dessa forma, ao invés
de modelarmos a atribuição de um RB especı́fico a um TM,
consideramos neste trabalho o assinalamento de um padrão
de recursos a um TM. Assim, podemos modelar a restrição
de adjacência por uma matriz binária A com elementos an,p ,
para n ∈ N e p ∈ P, que assume 1 se o RB n pertence ao
padrão de assinalamento p e 0 caso contrário.
Assumimos neste artigo o uso de nı́veis discretos de taxas
de transmissão ou MCS (do inglês, Modulation and Coding
Scheme). Portanto, consideramos a existência de M nı́veis
de MCSs contidos no conjunto M = {1, . . . , M }. Para que
um determinado TM utilize o nı́vel de MCS m, e portanto
transmita com taxa de dados rm , é necessário que a SNR
experimentada seja igual a γ m em que γ m < γ m+1 e rm <
rm+1 . Assumimos que a máxima potência disponı́vel no TM
j para transmissão é PTj .
A SNR experimentada na ERB quando o TM j transmite
na z-ésima subportadora do RB n, γj,z,n , é dada por

j e a ERB, σ 2 é a potência do ruı́do no receptor na largura
de banda de uma subportadora, hj,z,n é a resposta complexa
em frequência do canal entre a ERB e o TM j sobre a zésima subportadora do RB n e, finalmente, g j,z,n é o ganho
de canal total do enlace entre a ERB e o TM j na z-ésima
subportadora do RB n normalizado pela potência do ruı́do
térmico. Definimos || · || como o operador que retorna o valor
absoluto do seu argumento.
Apesar dos ganhos relacionados a PAPR, sinais SCFDMA apresentam valores consideráveis de interferência intersimbólica nas ERB. Assim, o sistema SC-FDMA necessita
de equalizador no domı́nio da frequência na ERB para combatê-la. Para este trabalho, utilizamos o equalizador MMSE
(do inglês, Minimum Mean Square Error), e de acordo com
[8], a SNR efetiva experimentada pelo receptor quando os
dados são transmitidos pelo TM j utilizando o padrão de
MMSE
assinalamento p, γj,p
, é dada por
−1

−1
c
X
X
γj,z,n 
1


MMSE
− 1 ,
γj,p
= 
c · |Np |
γ
+
1
j,z,n
z=1
n∈Np

(2)
em que Np é o conjunto de RBs que compõem o padrão de
assinalamento p e | · | denota a cardinalidade de um conjunto.
Assuma f (·) como a função responsável pelo mapeamento
discreto entre SNR e taxa de dados regido pelos esquemas
de MCS. A taxa transmitida quando o TM j utilizando o
padrão de assinalamento p atinge o nı́vel de MCS m, é
MMSE
dada por rj,p,m = f (γj,p
). Substituindo a equação (1) em
(2), podemos obter os valores de pj,p,m através da solução
MMSE
numérica da equação resultante de γj,p
= γm.
III. F ORMULAÇ ÃO DO P ROBLEMA
Neste artigo revisitamos o problema proposto em [6], cujo
o objetivo consiste em minimizar a potência total transmitida
no enlace reverso de um sistema utilizando SC-FDMA, empregando as restrições de satisfação mı́nima de usuários por
serviço em um dado TTI.
Assim, assumindo X como uma matriz binária com elementos xj,p,m que assume 1 se o p-ésimo padrão de assinalamento
é atribuı́do ao TM j e este transmite com o m-ésimo nı́vel de
MCS e 0 caso contrário, o problema é apresentado a seguir


XX X
min 
xj,p,m · pj,p,m  ,
(3a)
X

sujeito a
XX X

j∈J p∈P m∈M

an,p · xj,p,m = 1, ∀n ∈ N ,

(3b)

j∈J p∈P m∈M

X X

xj,p,m = 1, ∀j ∈ J ,

(3c)

pj,p,m · xj,p,m ≤ PTj , ∀j ∈ J ,

(3d)

p∈P m∈M

γj,z,n = ((pj,p,m /(c·Np ))·αj ·||hj,z,n ||2 )/σ 2 = pj,p,m ·g j,z,n ,
(1)
em que pj,p,m é a potência necessária para o TM j utilizando
o padrão de assinalamento p atingir o nı́vel de MCS m, c é o
numero de subportadoras em um RB, Np é o número de RBs
do padrão de assinalamento p, αj representa o efeito conjunto
da perda de percurso e sombreamento do enlace entre o TM
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X X
p∈P m∈M

xj,p,m ∈ {0, 1}, ∀j ∈ J , ∀p ∈ P e ∀m ∈ M,
(3e)


X
X X
u
rj,p,m · xj,p,m , tj  ≥ ks , ∀s ∈ S, (3f)
j∈Js

p∈P m∈M

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Inı́cio

em que u(x, b) é a função degrau em b que assume o valor 1 se
x ≥ b e 0 caso contrário. A função objetivo em (3a) consiste
na potência total transmitida pelos TMs. As restrições (3b)
e (3e) asseguram que os RBs não serão reutilizados dentro
da célula. As restrições (3c) e (3e) garantem que apenas um
padrão de assinalamento seja adotado por cada TM. Além
disso, a restrição (3d) assegura que a potência usada por cada
TM j não exceda a máxima disponı́vel. Por fim, a restrição
(3f) estabelece que um número mı́nimo de TMs, ks , deve ser
satisfeito para cada serviço.
De acordo com o trabalho [6] o problema (3) pode ser
convertido em um problema ILP através da adição de novas
variáveis de otimização e restrições. Problemas ILP podem
ser resolvidos por algoritmos baseados no método BB (do
inglês, Branch and Bound) [9]. Todavia, a complexidades
desses métodos aumentam exponencialmente com o números
de restrições e variáveis.
IV. S OLUÇ ÃO DE BAIXA C OMPLEXIDADE
Motivados pela alta complexidade computacional para obter
a solução ótima do problema 3, apresentamos nesta seção uma
solução de baixa complexidade para o mesmo. A solução é
divida em duas partes: Assinalamento de RBs e Alocação
de Potência. Na parte de assinalamento, a principal ideia é
atribuir os RBs aos terminais com melhores canais de forma
a atender o número mı́nimo de TMs por serviço e a restrição
de adjacência. Após o assinalamento ser feito, a parte de
alocação de potência consiste basicamente em encontrar a
menor potência necessária para o TM atender os requisitos
de taxas do sistema. O fluxograma da solução proposta é
apresentado na Figura 1 e descrita detalhadamente a seguir
Como a ideia principal do problema é minimizar a potência
total transmitida, partimos do princı́pio que quanto menor o
número de usuários transmitido menor será a potência total.
Portanto, no passo (1), selecionamos para cada serviço s
os ks usuários com melhores ganhos de canal médio. No
passo (2) definimos os conjuntos auxiliares de usuários e RBs
representados por J A e N A , respectivamente. O conjunto J A
é inicializado com os TMs selecionados no passo (1) enquanto
que N A corresponde ao conjunto de todos RBs.
No passo (3) encontramos o par (TM, RB) com maior ganho
de canal considerando os conjuntos do passo (2). Verificamos
então se o RB foi pré-alocado a algum TM (passo (4)).
Em caso negativo (passo (7)), assinalamos o RB ao TM
encontrado no passo (3), removemos o TM do conjunto de
TM disponı́veis e por fim tornamos o RB indisponı́vel para o
TM (passo (8)). Já em caso positivo no passo (4), verificamos
se o canal do TM assinalado no RB é maior que o do TM
encontrado no passo (3). Se isso for verdade, no passo (6)
substituı́mos o TM pré-alocado pelo TM encontrado no passo
(3) e executamos o passo (7) e (8) descritos anteriormente.
Essa substituição é importante, pois garante preferência aos
TMs de pior ganho médio na escolha de seus melhores RBs
permitindo uma distribuição de recursos mais equilibrada. Por
fim, verificamos se ainda existem TMs disponı́veis. Em caso
positivo retornamos ao passo (3) e realizamos todo o processo
descrito novamente. Ao final desse processo todos os TMs
disponı́veis no passo (2) receberão um único RB.

(1) Selecione para cada serviço s, os ks TMs
com maiores ganhos de canal médio sobre todos
RBs e defina o conjunto auxiliar de usuários, J A .
(2) Defina o conjunto de RBs disponı́veis,
N A composto por todos RBs.
(3) Encontre j ∗ ∈ J A e n∗ ∈
N A com maior ganho de canal.
(4) n∗ já está alocado a algum outro TM, j † ?

Sim

Não

(5) O ganho de canal no RB n∗ do
TM j † é maior que o do TM j ∗ ?

Sim

Não
(6) Retorne o TM j †
para o conjunto J A .

(7) Assinale o RB n∗ ao TM j ∗ e retire j ∗ de J A .
(8) Torne o RB n∗ indisponı́vel para o TM j ∗ .
(9) O conjunto J A está vazio?
Sim

Não
(10) Retire todos RBs assinalados do conjunto N A .
(11) Encontre o RB n† disponı́vel
de menor ı́nidice no conjunto N A .
(12)Existe algum RB n? que esteja assinalado a algum TM j ? tal que n? < n† ?

Não

Sim
(13) Encontre todos RBs pertencentes ao TM j ? e forme
um padrão de assinalamento A juntamente com o RB n†
(15) Existe algum RB n+ que esteja assinalado a algum TM j + tal que n+ > n† ?

Não

Sim
(16) Encontre todos RBs pertencentes ao TM j + e forme
um padrão de assinalamento B juntamente com o RB n†
(18) A SNR efetiva do padrão de
assinalamento A é maior que do B?

Sim

(14) Encontre o primeiro RB n+
alocado a um TM tal que n+ > n† .
Assuma que este RB está alocado
ao TM j + . Aloque a este usuário o
padrão de assinalamento formado
por todos RBs contı́guos entre
n† e n+ (inlcuindo os extremos).
(17) Forme um novo padrão
de assinalamento com os
RBs disponı́veis e os RBs do
padrão A e assinale ao TM j ? .

(20) Assinale o padrão de
assinalamento A ao TM j star .

Não
(19) Assinale o padrão de assinalamento B ao TM j + .
(21) Remova todos RBs assinalados do conjunto N A
(22) O conjunto N A está vazio?
Sim

Não
(23) Alocação de potência adaptativa com
o intuito satisfazer o QoS de cada TM

(25) Solução encontrada
Sim
(24) A restrição de potência é satisfeita?
Não
(26) Solução não encontrada

Fig. 1.

Fluxograma da solução proposta.

No passo (10) removemos todos os RBs assinalados até
o momento do conjunto de RBs disponı́veis. Depois disso,
considerando que os RBs estejam ordenados, no passo (11)
encontramos o primeiro RB disponı́vel no conjunto N A . No
passo (12) verificamos se existe RB à esquerda do RB atual
(denominamos como RB atual o RB encontrado no passo
(11)). Em caso negativo, encontramos o RB alocado à direita
mais próximo, verificamos qual TM está utilizando o RB
encontrado e assinalamos o padrão de assinalamento com os
RBs contidos entre o RB atual e o RB assinalado (passo
(14)) e removemos os RBs assinalados de N A no passo
(21). Já em caso positivo no passo (12), encontramos os RBs
associados ao TM do RB à esquerda e formamos um padrão de
assinalamento A com o RB atual. Verificamos então se existe
algum RB alocado à direita do RB atual. Em caso negativo,
formamos um novo padrão de assinalamento com os RBs do
padrão A e os RBs disponı́veis, assinalamos o padrão A ao TM
e executamos o passo (21). Já em caso positivo no passo (15),
formamos um padrão de assinalamento B com os RBs contidos
entre o RB atual até o próximo RB alocado no passo (17). No
passo (18) verificamos se a SNR efetiva do padrão A é maior
que a SNR efetiva do padrão B. A SNR nesse passo é calculada
utilizando a equação (2), distribuindo igualmente toda potência
do móvel no padrão de assinalamento. Caso a SNR efetiva do
padrão A seja maior, assinalamos os RBs do padrão A ao seu
respectivo TM no passo (20), caso contrário, os RBs do padrão
B são assinalados ao TM deste padrão no passo (19) e o passo
(21) é executado. Por fim, no passo (22) verificamos se ainda
existem RBs disponı́veis, se a resposta for sim, retornamos
ao passo (11) e realizamos todo o processo novamente, caso
contrário, terminamos a parte de assinalamento.
A parte de alocação de potência consiste em encontrar a
menor potência necessária para atingir o nı́vel de MCS que
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satisfaça a taxa requisitada de cada TM (passo (23)) e verificar
se a restrição de potência é satisfeita (passo (24)). Em caso
positivo, o algoritmo encontra uma solução para o problema
(passo (25)), caso contrário, não é possı́vel encontrar uma
solução (passo (26)).
Conforme foi visto anteriormente, o algoritmo proposto
pode apresentar eventos de outage, o que significa que não
foi encontrada uma solução que satisfaça as restrições do
problema. A razão para isso pode ser (1) o fato da solução
proposta ser subótima ou (2) a inviabilidade do problema em
si, ou seja, não há solução viável. No último caso, mesmo a
solução ótima obtida pelo método descrito na seção III não é
capaz de encontrar uma solução viável. Tratar estes casos de
outage são perspectivas deste estudo.

Esta seção é dedicada a análise de desempenho através de
simulações computacionais da solução proposta para o problema apresentado neste artigo. Na Seção V-A apresentamos em
detalhes as principais hipóteses, modelos e parâmetros usados
nas simulações. Na Seção V-B apresentamos e discutimos os
resultados obtidos.

Os algoritmos simulados nesse trabalho são a solução
proposta por este trabalho na Seção IV, a solução ótima do
problema apresentado na seção III proposto em [6] e a solução
do problema CRM (do inglês, Constrained Rate Maximization)
apresentado em [2] que consiste no problema de maximização
da taxa de dados com a restrição de QoS presente em (3f),
não utilizando, porém, alocação de potência adaptativa. Estas
três soluções estão identificadas nas figuras a seguir por
“proposta”, “PM OPT” e “CRM OPT”, respectivamente.
Utilizamos o IBM ILOG CPLEX Optimizer [13] para resolver os problemas de otimização linear inteiro. A escolha
dos valores para J, P , M e S é limitada pela complexidade
computacional para obter as soluções ótimas.
Neste trabalho as principais métricas de desempenho utilizadas para avaliar os algoritmos são o percentual de potência
utilizada que consiste na razão entre a soma das potências
utilizadas por todos terminais móveis e a soma das potências
máximas disponı́veis (J ·PTj ); a taxa de outage definida como
a relação entre o número de snapshots com eventos de outage e
o número total de snapshots. Um outage acontece quando uma
solução especı́fica não consegue encontrar uma solução viável
que cumpra as restrições do problema (3); e finalmente a taxa
de dados média que é a média ao longo de vários snapshots
da taxa total transmitida por todos TMs.

A. Considerações para Simulação

B. Resultados

Os principais aspectos de um sistema SC-FDMA apresentados na Seção II foram considerados no simulador computacional. Assume-se que um RB consiste de 12 subportadoras
adjacentes no domı́nio da frequência e tem 1 ms de comprimento no domı́nio do tempo. O estado do canal é modelado
pelos mecanismos de propagação mais importantes: modelo de
perda de percurso dependente da distância dado por PL (dB) =
35.3 + 36.7 · log10 (d), componente de sombreamento lognormal com desvio padrão de 8 dB e componente de desvanecimento rápido com distribuição Rayleigh [10]. Assumimos que
a adaptação de enlace é realizada com base no relatório de
15 indicadores de qualidade de canal discretos ou CQIs (do
inglês, Channel Quality Indicators) utilizados pelo sistema
LTE [11]. Os limiares de SNRs para a comutação dos nı́veis
de MCS foram obtidos por simulações de nı́vel de enlace de
[12]. A potência total disponı́vel nos terminais é de 24 dBm.
A metodologia de simulação consiste em aplicar a solução
proposta em diferentes realizações estatı́sticas (ou snapshots),
tomando amostras diferentes das variáveis aleatórias que modelam o posicionamento dos TMs e o estado do canal.
Para avaliar o desempenho da solução proposta para o
problema aqui estudado consideramos um cenário em que o
sistema disponibiliza dois serviços, ou seja S = 2, o qual tem
um total de oitos TMs ativos, J = 8, distribuı́dos igualmente
entre os serviços, J1 = 4 e J2 = 4. Assumimos que quatro
TMs devem ser satisfeitos para o serviço 1, k1 = 4, e três TMs
satisfeitos para o serviço 2, k2 = 3. Consideramos que todos
os usuários possuem o mesmo requisito de taxa, tj . A carga
no sistema é emulada através da variação de tj de 40 kbps a
200 kbps. Além disso, consideramos um total de quinze RBs
a serem assinalados aos TMs, N = 15.

Na Figura 2(a) temos a taxa total de dados média versus a
taxa de dados requisitada por cada terminal para as soluções
PM OPT, CRM OPT e para a solução proposta. Inicialmente,
podemos ver que a taxa total de dados da solução PM OPT e
da solução proposta aumentam à medida que a taxa de dados
requisitada é incrementada, visto que ambas soluções buscam
apenas satisfazer exatamente a taxa requisitada de cada usuário
de forma a economizar a potência total transmitida. Ainda de
acordo com a Figura 2(a), pode-se observar que a solução
CRM OPT apresenta as maiores taxas de dados. Este resultado
deve-se ao fato desse algoritmo ter por objetivo a maximização
da taxa total transmitida no sistema.
Na Figura 2(b) temos a taxa de outage versus a taxa
de dados requisitada por todos os usuários para as mesmas
soluções presentes na Figura 2(a). Primeiramente, podemos
observar que a taxa de outage aumenta à medida que a taxa
de dados requisitada é incrementada, uma vez que o aumento
da taxa requisitada torna a satisfação dos usuários mais difı́cil.
Note que a taxa de outage das soluções CRM OPT e PM OPT
são iguais para todas as taxas de dados requisitadas, uma vez
que ambas são obtidas através da resolução de problemas ILPs
com as mesmas restrições. Por fim, podemos observar que a
solução proposta consegue manter uma diferença de taxa de
outage relativamente pequena comparada as demais soluções
para cargas moderadas. A taxa de outage da solução proposta
quando as soluções CRM OPT e PM OPT apresentam uma
taxa de outage de 10% é de 14%, resultando em uma diferença
em taxa de outage de apenas 4%.
Na Figura 2(c) apresentamos o percentual de potência
utilizada versus a taxa de dados requisitada por cada TM
das soluções PM OPT, CRM OPT e da solução proposta.

V. E STUDO DE C ASO - AVALIAÇ ÃO DE D ESEMPENHO
PARA O E NLACE R EVERSO DO S ISTEMA LTE
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Fig. 2. (a) Taxa de dados média para as soluções PM OPT, CRM OPT e proposta. (b) Taxa de outage para as soluções PM OPT, CRM OPT e proposta.
(c) Percentual de potência utilizada pelas soluções PM OPT, CRM OPT e proposta.

Primeiramente, observamos que o percentual de potência
utilizada aumenta conforme incrementamos a taxa de dados
requisitadas pelas mesmas razões apresentadas anteriormente.
A solução CRM OPT em geral permite que seus terminais
utilizem a máxima potência de transmissão, PTj , além disso,
comparando o desempenho relativo dos algoritmos na Figura
2(c), destacamos a grande economia em termos de potência
alcançada pela solução proposta e PM OPT comparada a
solução CRM OPT. Considerando uma taxa de dados requisitada de 40 kbps, verificamos que a solução CRM OPT
apresenta um consumo de aproximadamente 90% da potência
total disponı́vel, enquanto que a solução proposta e a solução
PM OPT apresentam um consumo de aproximadamente 4% e
3%, respectivamente.
Por fim, analisando conjuntamente as Figuras 2(a), 2(b) e
2(c), podemos concluir que a solução proposta neste artigo,
assim como a solução PM OPT, apresenta ganhos em termos
energéticos em relação a solução CRM OPT satisfazendo
aproximadamente o mesmo requisito de QoS, além disso,
quando comparada a solução PM OPT, é possı́vel concluir
que a solução proposta apresenta uma perda de desempenho
bastante reduzida. Sabendo que as soluções PM OPT e CRM
OPT são obtidas através de algoritmos de complexidade
computacional exponencial e que a solução proposta possui
computacional polinomial1 , O(N 2 +
P uma complexidade
2
(k
)
),
podemos
concluir
que a solução proposta possui
s∈S s
um bom compromisso entre complexidade e desempenho.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, estudamos o problema de minimização da
potência total transmitida sujeito as restrições de satisfação
de QoS com alocação de potência adaptativa no enlace reverso do sistema LTE empregando SC-FDMA. O sistema
SC-FDMA exige que os RBs atribuı́dos a um dado usuário
sejam adjacentes uns aos outros a fim de assegurar uma baixa
PAPR. Como contribuição deste trabalho, tivemos a proposta
de uma solução subótima de baixa complexidade. Através
de simulações computacionais, vimos que a solução proposta
apresenta resultados expressivos em termos de taxa de outage
e eficiência energética quando comparada a solução ótima do
1 Não

foi possı́vel colocar a demostração em virtude da limitação de páginas.

problema.Além disso, ressaltamos a baixa complexidade apresentada pela solução proposta comparada às demais soluções.
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Alocação de Recursos de Rádio Baseado na Seleção
de Padrões de Assinalamento em Sistemas
SC-FDMA
Joab Costa R. Lima, Anderson B. Rodrigues, F. Rafael M. Lima, F. Rodrigo P. Cavalcanti e Jéssica P. Rodrigues

Resumo— Dois avanços importantes para as redes de acesso de
rádio foram o uso de múltiplo acesso por divisão de frequências
com portadora única ou, do inglês, Single Carrier - Frequency
Division Multiple Access (SC-FDMA) no enlace reverso do sistema
Long Term Evolution (LTE) e a utilização de Alocação de
Recursos de Rádio ou, do inglês, Radio Resource Allocation (RRA)
para gerenciamento de recursos de rádio. Nesse contexto, este
artigo estuda o uso de algoritmos de RRAs em redes celulares
de forma a melhorar a eficiência no uso dos recursos de rádio.
Estudamos o problema de maximização do somatório das taxas de
dados no enlace reverso de um sistema sem fio que emprega SCFDMA. Sistemas SC-FDMA impõem uma restrição importante
na ótica de alocação de recurso: adjacência de blocos de recursos
na frequência. Esta restrição torna as soluções complexas do
ponto de vista matemático e computacional. Dessa forma, incentivados pela alta complexidade da solução ótima deste problema,
que é obtida através de programação inteira, propomos uma
redução na complexidade computacional selecionando apenas
uma porcentagem do espaço de busca no processo de alocação
de recursos, utilizando como base a proposta de [9] que utiliza
uma solução alternativa baseada no relaxamento do problema
inteiro e aplicação de programação linear (contı́nua). Através
de simulações computacionais, demonstramos que o esquema
proposto é satisfatório e possui ganho de complexidade computacional com pouca ou quase nenhuma perda de desempenho.
Palavras-Chave— Alocação de Recursos de Rádio, Otimização,
SC-FDMA, LTE.
Abstract— Two important advances in radio access networks
were the use of SC-FDMA in the uplink in LTE systems and the
use of RRA for radio resource management. In this context, this
article studies the use of RRA algorithms in cellular networks. We
study the data rate maximization problem in the uplink of SCFDMA systems. SC-FDMA systems impose an important constraint on the resource allocation process: adjacency of resource
blocks in the frequency. This restriction makes the obtention
of solutions to this problem a hard task from computational
point of view. Motivated by the high computational complexity
of the optimal solution of this problem, we propose a reduction
in computational complexity by selecting only a percentage of the
search space in the process of resource allocation, based on the
proposal of [9] that used an alternative solution based on variable
Joab Costa Rodrigues Lima - Instituto Federal de Educação, Ciência e
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relaxation and use of continuous linear programming. The
simulation results show that the proposed scheme is satisfactory
and has a computational complexity gain with little or no loss of
performance.
Keywords— Radio
SCFDMA, LTE.
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I. I NTRODUÇ ÃO
As comunicações móveis vêm exigindo cada vez mais
eficiência energética e espectral, além de uma maior capacidade do sistema e novos requisitos de qualidade de serviço, do
inglês, Quality of Service (QoS) [1]. Com a evolução desses
sistemas, novos esforços envolvendo pesquisas de protocolos
de comunicação, processamento de sinais, otimização, entre
outros, vêm avançando consideravelmente nos últimos anos.
Como avanço considerável nas redes de acesso de rádio temos
a adoção de sistemas de múltiplo acesso por divisão ortogonal
de frequência, Orthogonal Frequency Division Multiplexing
(OFDM), no enlace direto e múltiplo acesso por divisão na
frequência com portadora única, SC-FDMA, no enlace reverso
de sistemas LTE.
Alocação de Recursos de Rádio (RRA), destaca-se como
outra funcionalidade relevante para melhorar o desempenho
das próximas gerações de redes celulares. Algoritmos de RRA
são responsáveis pelo gerenciamento de recursos de rádio,
tais como intervalos de tempo, canais espaciais e faixas de
frequências [2].
Grande parte dos trabalhos da literatura consideram sistemas
de comunicações móveis com esquema SC-FDMA para o
enlace reverso, devido à diminuição da PAPR, facilitando
consequentemente o projeto de amplificadores de potência
para os usuários móveis. Em sistemas SC-FDMA, existe uma
restrição chamada de contiguidade ou adjacência de recursos,
em que os blocos de recursos alocados para cada usuário
devem ser contı́guos na frequência. Esse requisito torna a
solução de problemas de RRA mais difı́ceis de serem obtidos.
A análise de problemas de RRA no enlace reverso com
SC-FDMA é um tema recente. Em [3] os autores realizam um
estudo considerando o problema de maximização de taxa no
cenário SC-FDMA, contudo, ignoram a existência da restrição
de contiguidade de recursos comentada anteriormente. Em [4],
os autores consideram o mesmo problema de [3] e assumem
a existência da restrição de adjacência de recursos. Além
disso, eles assumem que os terminais móveis devem receber o
mesmo número de recursos na frequência, o que na prática
não ocorre. Em [5], os autores formulam o problema de
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maximização da soma das taxas ponderadas dos usuários
através de um problema binário-inteiro. Diante da complexidade deste problema, os autores de [5] propõem um algoritmo
subótimo de menor complexidade computacional. Outros artigos tais como [6], [7] e [8] exploraram o problema de
maximização da taxa total em sistemas SC-FDMA e fizeram
propostas subótimas, todas baseadas em heurı́sticas a fim de
obter soluções com melhor compromisso entre desempenho e
complexidade computacional.
Uma modelagem mais precisa de sistemas SC-FDMA é realizada em [9], em que é abordado o problema da maximização
da soma das taxas dos usuários ponderadas por pesos para
o enlace reverso que empregam SC-FDMA. Nesse trabalho,
uma versão do problema de otimização inteiro é explorada e
através de simulações computacionais é possı́vel perceber que
a solução proposta fornece a solução ótima do problema original em um grande número de realizações. Para as realizações
em que a solução do problema relaxado não é binária, uma
solução de arredondamento alternativa é proposta.
Neste trabalho, com o intuito de reduzir a complexidade
computacional da solução apresentada por [9], propomos uma
estratégia de redução do espaço de soluções do problema
através da seleção dos padrões de assinalamento mais promissores dos usuários. Para seleção dos padrões, propomos o
uso da razão sinal-ruı́do efetiva ou, do inglês, Signal-to-Noise
Ratio (SNR). Mostramos através de simulações numéricas que
a ideia proposta se aproxima da original, com uma menor
complexidade computacional.

II. M ODELAGEM DO S ISTEMA
Considere o enlace reverso para um sistema de comunicação
sem fio multiusuário empregando SC-FDMA. Nesta situação,
denominamos como um Bloco de Recurso (BR) um conjunto
de subportadoras que compõe o mı́nimo recurso de rádio a
ser alocado. O esquema SC-FDMA impõe duas restrições
relacionadas a alocação de BRs no sistema: exclusividade, em
que no máximo um terminal móvel pode utilizar os mesmos
BRs associados a mesma estação rádio base; e a adjacência,
em que cada terminal móvel pode ter múltiplos BRs, desde
que eles sejam adjacentes no domı́nio da frequência.
Definimos um padrão de assinalamento SC-FDMA como
um conjunto de BRs contı́guos que podem ser alocados a
um dado usuário. Sendo N o número de BRs disponı́veis no
sistema, o número de possı́veis padrões de assinalamento, P ,
depende de N e é dado por [5] P = 12 N 2 + 12 N + 1. Assumimos que o conjunto com os ı́ndices de todos os possı́veis
padrões de assinalamento são dados por P = {1, · · · , P }.
Definimos J = {1, · · · , J} como o conjunto de terminais
móveis servidos por uma dada estação rádio base e N =
{1, · · · , N } como o conjunto de BRs disponı́veis. A restrição
de adjacência pode ser modelada utilizando uma matriz binária
N × P , A, composta pelos elementos an,p com n ∈ N e
p ∈ P, assumindo valor 1 se o BR n pertencer ao padrão
de assinalamento p, e 0 caso contrário. Como um pequeno
exemplo, quando N = 4 teremos P = 11 e a matriz de
padrões de alocação de BRs será formada como ilustrada a

seguir:
0
0
A=
0
0


1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

1
1
0
0

0
1
1
0

0
0
1
1

1
1
1
0

0
1
1
1


1
1
.
1
1

(1)

Seja X uma matriz de dimensão J × P definida como a
matriz de assinalamento entre os terminais móveis e os padrões
de assinalamento. O elemento xj,p consiste em uma variável
binária que assume o valor 1 se o padrão de assinalamento p ∈
P é assinalado ao terminal j ∈ J , e 0 caso contrário. Algumas
condições devem ser impostas à matriz X a fim de garantir a
exclusividade e adjacência de BRs conforme veremos na seção
III a seguir.
Consideramos o modelo de canal no domı́nio da frequência,
em que a variável hj,z,n representa a função de transferência
do canal relativo ao enlace entre o terminal j e a estação
rádio base servidora, para a z-ésima subportadora do BR n.
A SNR experimentada pelo terminal j usando a subportadora
((P/(c·N ))·αj ·|hj,z,n |2 )
, em
z do BR n é dada por γj,z,n =
(σ sub )2
que αj representa a junção dos efeitos de perda de percurso e
sombreamento no enlace
 entre o terminal j e a estação rádio
sub 2
base servidora, σ
representa a potência do ruı́do no
receptor na largura de banda ocupada por uma subportadora e
c é o número de subportadoras que compõe o BR. Assumimos
que a potência total disponı́vel no terminal móvel, P , é
igualmente distribuı́da entre as subportadoras.
A fim de mitigar a interferência intersimbólica, um equalizador no domı́nio da frequência deve ser utilizado na estação
rádio base quando SC-FDMA é utilizado no enlace reverso.
Neste trabalho, assumimos um equalizador do tipo Mı́nimo
Erro Quadrático Médio (MEQM). Dessa forma, utilizando
as definições de [10], a SNR dos dados recebidos por um
conjunto de BRs utilizando esse tipo de equalizador pode ser
escrita como:
!
"−1
1
M EQM
Pc
P
γj,p
=
, (2)
γj,z,n
1
c·|Np |

n∈Np

z=1 γj,z,n +1

M EQM
em que γj,p
é a SNR efetivamente experimentada pelos
dados transmitidos pelo terminal j com os BRs contidos no
padrão de assinalamento p e Np é o conjunto de BRs que
compõe o padrão assinalado p.
Através do uso de adaptação de enlace, um terminal pode
transmitir em diferentes taxas de dados de acordo com a
qualidade do canal, potência alocada e ruı́do/interferência percebida. Definimos uma função de adaptação de link f (·) que
mapeia a SNR a uma determinada taxa de transmissão. Diante
disso, modelamos a taxa de transmissão do terminal
j usando


M EQM
o padrão de assinalamento p como rj,p = f γj,p
.

III. F ORMULAÇ ÃO DO P ROBLEMA E S OLUÇ ÃO Ó TIMA
Nesta seção apresentamos o problema a ser estudado, bem
como sua solução ótima.
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A. Formulação do Problema
O problema de maximização da soma das taxas ponderadas
dos usuários que deve ser resolvido em cada intervalo de
tempo de transmissão, do inglês, Transmission Time Interval
(TTI), é formulado como:


XX
maxX 
wj · rj,p · xj,p  ,
(3)

podem ser utilizadas para aproximar problemas ILP, que
muitas vezes são NP-Difı́ceis. É possı́vel relaxar os problemas
ILPs trocando o caráter inteiro das variáveis de otimização
desses problemas para números reais com limites inferiores e
superiores, dando origem a uma nova classe de problemas LP
[14]. Segundo [9], podemos fazer a substituição da restrição
(6) pela restrição a seguir:
0 ≤ xj,p ≤ 1, ∀j ∈ J e ∀p ∈ P.

j∈J p∈P

sujeito às seguintes restrições:
XX
an,p · xj,p = 1, ∀n ∈ N ,

(4)

j∈J p∈P

X

xj,p = 1, ∀j ∈ J ,

(5)

p∈P

xj,p ∈ {0, 1}, ∀j ∈ J e ∀p ∈ P.

(6)

A função objetivo (3) define a taxa total transmitida no
enlace reverso pelos usuários, ponderadas por pesos ou prioridades, em que wj representa a prioridade ou o peso do
terminal móvel j. As restrições (4) e (6) asseguram que os
BRs não serão reutilizados dentro da mesma célula, enquanto
que a restrição (5) garante que apenas um padrão de assinalamento será atribuı́do a cada terminal. Os pesos wj podem
ser ajustados para projetar diferentes regras de escalonamento
tais como citados em [11].
B. Caracterização da Solução Ótima
As equações (3) a (6) formulam um problema de
programação linear inteiro ou do inglês, Integer Linear Program (ILP), que não pode ser resolvido de forma ótima com
complexidade de tempo polinomial. Segundo [12], a restrição
de adjacência de recursos é suficiente para tornar o problema
NP-Difı́cil. A solução ótima para esse tipo de problema
pode ser obtida por métodos numéricos tal como o algoritmo
Branch-and-Bound (BB) [13]. Este algoritmo é apto a reduzir
o tempo para obtenção da solução ótima porque é capaz de
diminuir o espaço de procura de soluções. Contudo, a complexidade computacional de pior caso do método BB cresce
exponencialmente com o número de restrições e variáveis que
são, em nosso problema, J + N e J · P , respectivamente, e
podem assumir altos valores, mesmo para pequenos números
de usuários e BRs.
IV. S OLUÇ ÃO P ROPOSTA : R ELAXAMENTO DO P ROBLEMA
I NTEIRO
Conforme comentado na seção anterior, a complexidade
computacional do problema de alocação de padrões tornase difı́cil de resolver à medida que a dimensão das variáveis
de entrada aumentam, mesmo com o uso de técnicas padrão
para problemas ILP. Dessa forma, em cenários práticos, onde
o tempo de decisão para alocação de recursos é um fator
importante, a resolução direta dos problemas ILP torna-se
inviável.
A classe de problemas de otimização chamada de
programação linear ou do inglês, Linear Programming (LP)

(7)

Matematicamente, é conhecido que todas as soluções do
problema relaxado correspondem à solução do problema inteiro sempre que a matriz de restrição do problema relaxado
é totalmente unimodular ou, do inglês, Totally Unimodular Matrix (TUM). Infelizmente, as restrições do problema
apresentado nas equações (3), (4), (5) e (7) não são TUM.
Como mostrado em [9], certas soluções básicas viáveis são
soluções inteiras, e dessa forma, o problema original ILP
pode ser resolvido de forma ótima para determinados casos
através da solução do problema LP. Para os casos em que
a solução do problema relaxado não é inteira, um algoritmo
de arredondamento foi descrito em [9], o qual recebe como
entrada a solução do problema LP fracionada e retorna uma
solução inteira viável para o problema estudado. Essa proposta
de algoritmo é descrita de forma sucinta a seguir.
A. Proposta de arredondamento
Como apresentado em [9], o algoritmo de arredondamento
é descrito a seguir. A matriz X é passada como entrada para o
algoritmo que representa a solução do problema ILP relaxado
(passo 1). No passo 2 essa matriz é verificada e caso seja
binária o algoritmo ILP relaxado resolveu o problema de
forma ótima (passo 3). Contudo, se a matriz solução não for
binária, o algoritmo realiza os assinalamentos de padrões a
usuários em que as entradas são 1 (passo 4). No passo 5,
o algoritmo seleciona a linha j* e a coluna p* da matriz
X correspondente ao maior valor diferente de 1. O passo
6 associa o assinalamento p* ao usuário j* atribuindo 1
na matriz X e 0 para as demais colunas da linha j*. As
entradas da matriz X que estejam violando as restrições de
exclusividade também deverão receber o valor 0. O último
passo 7 verifica se há valores de assinalamentos diferentes
de 1 e 0. Caso ainda existam, o processo de arredondamento
retorna ao passo 5.
B. Proposta de redução da quantidade de padrões de assinalamento
Em [9], em mais de 70% das realizações foi possı́vel
resolver um problema ILP, reconhecidamente complexo, de
forma ótima por sua forma relaxada, aplicando técnicas de
programação linear eficientes computacionalmente. Esse percentual diminui à medida que o número de terminais aumenta,
porém ainda apresenta um comportamento satisfatório, ficando
em torno de 55%.
Devido ao bom desempenho do algoritmo proposto em
[9], propomos uma nova métrica que tem como base este
algoritmo, mas que é capaz de reduzir substancialmente a complexidade computacional, mantendo um desempenho aceitável.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Tomando como exemplo, se considerarmos N = 24 BRs
teremos um número total de padrões de assinalamentos P =
301, que pode ser considerado um espaço de amostras grande.
Diante disso, podemos utilizar apenas parte desses padrões de
assinalamento na solução do nosso problema. Dessa forma, podemos selecionar apenas um determinado percentual de todos
os padrões de assinalamento para cada usuário, antes de servir
como entrada para o algoritmo proposto em [9]. Os padrões
de assinalamento são escolhidos de acordo com os maiores
valores da equação (2) para cada usuário e um percentual préestabelecido. O desempenho dessa nova proposta será avaliado
nas próximas seções desse trabalho. O passo-a-passo da nossa
proposta é descrito a seguir:
1) Inicialização da matriz binária N × P , A;
2) Inicialização do percentual β para cada usuário;
3) Cálculo da SNR para cada padrão de assinalamento por
usuário, conforme a equação (2);
4) Escolha dos β melhores padrões assinalamento de A
para cada usuário, com base nos maiores valores de
SNR, calculados no passo 3;
5) Obtenção da matriz de assinalamento X, J × P , com os
padrões de assinalamento de maior SNR;
6) Utilização da matriz X como entrada no algoritmo
proposto em [9].
V. AVALIAÇ ÃO DE D ESEMPENHO
Esta seção é dedicada à avaliação de desempenho da solução
proposta apresentada na Seção IV-B. Na Seção V-A apresentamos o cenário utilizado, mostrando os principais parâmetros
de simulação e métricas de desempenho utilizadas, enquanto
que na Seção V-B apresentamos os resultados de simulação
obtidos, assim como suas respectivas análises.
A. Parâmetros de Simulação
O modelo de sistema descrito neste artigo foi implementado
em um simulador computacional. Analisamos a alocação de
recursos do enlace reverso para um sistema celular setorizado empregando SC-FDMA. Para as nossas simulações,
consideramos um sistema SC-FDMA com um grupo de 12
subportadoras no domı́nio da frequência para cada BR e com
1 ms de dimensão temporal (duração de um TTI).
Os resultados foram analisados para um número fixo de BRs
igual a 24, e variando-se a quantidade de usuários presentes
no sistema. Nós consideramos uma potência de transmissão de
0.1 W por BR. Nosso modelo considera a perda de percurso
dependente da distância, com sombreamento log-normal e uma
componente de desvanecimento rápido baseado no modelo
Typical Urban do 3GPP. Os pesos wj foram definidos de
forma que todos os usuários tivessem peso igual a 1. E,
como já mencionado, a fim de reduzir a complexidade computacional, utilizamos apenas uma porcentagem dos padrões
de assinalamento do total de padrões disponı́veis para cada
usuário. Os principais parâmetros de simulação são resumidos
na TABELA I.
A fim de realizar comparações qualitativas, além do algoritmo proposto na Seção IV-B (Proposto Subótimo - β%),

TABELA I
PAR ÂMETROS DE SIMULAÇ ÃO .
Parâmetro
Raio da célula
Potência transmitida por BR
Número de subportadoras por BR
Número de BRs
Desvio padrão do sombreamento
Perda de percurso
Densidade espectral do ruı́do
Número de snapshots
Número de terminais
Desvanecimento rápido
Porcentagem de utilização de padrões

Valor
334
0.1
12
24
8
35.3 + 37.6 · log10 (d)
3.16 · 10−20
3000
6, 8, 10 e 12
Typical Urban
β = 50, 80, 90 e 100

Unidade
m
W
dB
dB
W/Hz
-

simulamos a solução original proposta por [9] (Proposta de
arredondamento subótima), descrita na Seção IV-A, além
da resolução ótima proposta na Seção III(Ótimo); solução
subótima baseada em um algoritmo guloso proposto por Wong
em [5] (Subótimo Wong) e solução heurı́stica proposta pelo
artigo [8] (Subótimo Zhang) que leva em conta a banda de
coerência do canal. Para resolver os problemas de otimização
inteiro (ILP) e sua versão relaxada (LP) utilizamos a biblioteca
de otimização numérica IBM ILOG CPLEX [15]. A escolha
da quantidade de terminais móveis e BRs é limitada pela
complexidade computacional para obter a solução ótima do
problema ILP.
B. Resultados
Na Figura 1 apresentamos o somatório das taxas dos
usuários ponderadas versus o número de usuários no sistema
para todos os algoritmos citados anteriormente. Para o algoritmo subótimo proposto neste artigo, variamos a porcentagem
de padrões de assinalamento utilizados para cada usuário em:
50%, 80% e 90% do total de padrões disponı́veis, com base
nos maiores valores de SNR descritos pela equação (2).
Podemos verificar que os algoritmos Subótimo Wong e
Subótimo Zhang ofereceram os piores desempenhos respectivamente, por não trabalharem com heurı́sticas boas o suficiente
para busca pelas melhores soluções em casos mais genéricos.
Como já verificado por [9], a solução do problema relaxado
é a que mais se aproxima da solução ótima em um grande
percentual de realizações. Para os casos em que a solução do
problema relaxado não fornece a solução ótima inteira, o algoritmo de arredondamento é capaz de atingir bons resultados,
como exposto por [9]. Neste trabalho, utilizando apenas 50%
dos padrões de assinalamento foi possı́vel obter resultados
muito próximos à solução inicial de [9], com uma redução
significativa na complexidade computacional do problema em
análise. O ganho de complexidade computacional é um fator
relevante, visto que decisões em sistemas de redes celulares
devem ser tomadas na ordem de milissegundos e por dispositivos com uma capacidade de processamento reduzida. À
medida que aumentamos a porcentagem de padrões utilizados
de 50% para 80% e 90%, o desempenho do sistema se aproxima da solução original, ainda com ganho de complexidade
significativo.
Com o intuito de demonstrar o ganho de complexidade de
tempo de execução do modelo proposto nesse trabalho em
relação aos demais citados anteriormente, a Figura 2 traz o
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tempo de execução de cada algoritmo versus o número de
usuários presentes no sistema. É possı́vel verificar que com a
redução da quantidade de padrões de assinalamento há um
ganho em desempenho em relação ao tempo de execução
quando comparado ao original [9] e à solução ótima, com
desempenho de taxa de dados próximo.
7

x 10
2

Taxa de dados total média do setor (bits/s)

1.8

1.6

Ótimo
Subótimo Ian Wong
Subótimo Zhang
Proposto Subótimo − 50%
Proposto Subótimo − 80%
Proposto Subótimo − 90%
Proposto Subótimo

1.4

1.2

1

0.8
6

7

8

9

10

11

12

um novo esquema para a solução do nosso problema, visando
diminuir a complexidade computacional, em que tomamos
como base a solução proposta por [9], mas, diferente da ideia
original, não utilizamos todos os padrões de assinalamentos
disponı́veis. Em nossa proposta, selecionamos um percentual
dos padrões de assinalamentos disponı́veis para cada usuário
em que os padrões com maiores valores de SNR são considerados. Avaliamos o desempenho em taxa de dados e o tempo de
execução total em comparação a outros algoritmos propostos
na literatura.
Através de simulações computacionais, mostramos que a
nossa métrica proposta se aproxima da solução original de [9]
que possui desempenho satisfatório (em torno de 55%) em
relação à solução ótima. Os resultados de simulação mostram
a superioridade da métrica proposta neste artigo em relação a
alguns algoritmos subótimos selecionados na literatura e que
também, para maiores percentuais de utilização de padrões de
assinalamento, temos um desempenho quase ótimo com uma
menor complexidade computacional.

Número de usuários

Fig. 1. Somatório das taxas dos usuários ponderadas versus o número de
usuários no sistema para os algoritmos estudados.
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Fig. 2.

Tempo de execução versus número de usuários no sistema.

VI. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, estudamos o problema de maximização do
somatório das taxas ponderadas dos usuários para o enlace
reverso de sistemas que empregam SC-FDMA, tal como o
LTE. Diferentemente de outros cenários, a solução ótima para
esse problema não pode ser facilmente obtida, tornando o
problema computacionalmente difı́cil, devido a restrição de
adjacência de recursos na frequência.
Nosso trabalho começa apresentando a solução ótima do
problema, formulado como um problema linear inteiro ou do
inglês, ILP, que não é uma solução computacionalmente viável
para o caso estudado, já que as decisões em redes celulares
devem ser tomadas na ordem de milissegundos. Partimos então
para a ideia de relaxamento do problema ILP chegando a um
problema de otimização linear ou do inglês, LP, que admite
soluções bastante eficientes com complexidade computacional
polinomial, que foi proposto por [9]. Finalmente, propomos
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Proposta Alternativa para Obtenção da Solução
Ótima do Problema de Maximização da Eficiência
Energética com Restrições de QoS
Weskley V. F. Mauricio, F. Rafael M. Lima, Tarcı́sio F. Maciel e Francisco R. P. Cavalcanti

Resumo— Neste artigo revisitamos o problema de Radio Resource Allocation (RRA) para maximização da razão entre a taxa
total transmitida e a potência total utilizada sujeito a restrições de
satisfação de QoS. Ele foi anteriormente estudado em [1] e uma
solução ótima foi obtida. Contudo, essa solução tem um custo
computacional muito elevado. Neste artigo, iremos fazer uso do
algoritmo proposto em [2] para obter uma solução ótima para o
problema com um custo computacional muito menor do que o
da solução proposta anteriormente. Veremos ganhos elevados em
termos de complexidade computacional e um pequeno número
de iterações necessárias para obtenção da solução ótima através
da solução proposta.
Palavras-Chave— Alocação de Recursos de Rádio, Eficiência
Energética e Qualidade de Serviço.
Abstract— In this article we revisit the Radio Resource Allocation (RRA) problem of maximizing the ratio from the total
data rate and the total utilized power subject to the QoS
satisfaction (PMEE). It was previously studied in [1] and one
optimal solution was obtained. However, that solution has a
very elevated computational cost. In this article, we will use
the algorithm proposed in [2] to obtain a optimal solution to
the problem with a very low computational cost compared to
that previously proposed solution. We will see high gains in
terms of computational complexity and a low iteration number
of necessary iteration to obtain the optimal solution through the
proposal solution.
Keywords— Radio Resource Allocation, Energy Efficiency and
Quality of Service.

I. I NTRODUÇ ÃO
As comunicações móveis vêm experimentando um incrı́vel
desenvolvimento ao longo de 30 anos, desde a Primeira
Geração (1G) analógica dos sistemas celulares à implantação
comercial das redes de Quarta Geração (4G) em diversos
paı́ses. Atualmente, a rede de Quinta Geração (5G) é alvo
de intensa pesquisa na área industrial e acadêmica [3]. Os
principais agentes motivadores para desenvolvimento desta
nova tecnologia consistem na busca por melhor Qualidade de
Serviço (QoS), menor latência, maiores taxas de transmissão
de dados, novos serviços (multimı́dia), maior Eficiência Energética (EE) e evolução/massificação da tecnologia digital
com novos dispositivos cada vez mais poderosos [4]. Atualmente, observa-se que a demanda por tráfego de dados
apresenta um aumento exponencial e cada vez mais diferentes
dispositivos móveis conectam-se a rede, compondo assim um
cenário desafiador para a evolução das comunicações móveis.
Emails:{weskley,rafaelm,maciel,rodrigo}@gtel.ufc.br. Os autores pertencem ao Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio da Universidade
Federal do Ceará e o Rafael M. Lima é professor do curso de Engenharia da
Computação na UFC - Sobral.

EE consiste em um importante pilar das redes 5G. Isso
deve-se ao fato que o aumento no número de dispositivos
conectados, Internet of Things (IoT) por exemplo, e da taxa
de transmissão não devem ser acompanhados de um maior uso
de energia ou potência de transmissão. Atender as demandas
da 5G com o atual quantidade de Watts por bits/s aumentaria drasticamente a emissão de dióxido de carbono desta
indústria. Sabe-se que sistemas de tecnologia e informação são
responsáveis por cerca de 5% da emissão global de dióxido
de carbono [5]. Além das preocupações a respeito do meio
ambiente, uma maior EE levaria a reduções drásticas nos
custos operacionais das redes.
De forma a lidar com este cenário desafiador, avanços
tecnológicos da arquitetura e das tecnologias de acesso de
rádio devem ser capazes de suprir os requisitos das redes
5G. Destacamos Radio Resource Allocation (RRA) como uma
das funcionalidades mais importante das redes móveis que
são capazes de otimizar o desempenho das redes móveis.
Utilizamos os algoritmos de RRA para gerenciar os escassos
recursos de rádio tais como potência, slots de tempo, canais
espaciais e faixas de frequência. Estas funcionalidades têm
sido utilizadas com sucesso para otimizar as redes móveis em
termos de eficiência espectral, satisfação de QoS e aumento
da capacidade [6].
II. E STADO DA A RTE
Em geral, problemas de RRA têm sido estudados na literatura na forma de problemas de otimização [6], [7]. Em
sua maioria, estes problemas tinham como filosofia principal
aumentar o numero de bits transmitidos por Hertz sujeito a
diferentes restrições.
Um dos primeiros esforços em direção a um uso mais eficiente da energia em sistemas sem fio consistiu na formulação
do problema de minimização da potência total transmitida
sujeita a restrições de QoS presente no trabalho seminal de
Wong et al. [8]. Estudos mais recentes em EE consideram
outras métricas dependendo do sistema empregado e suas
caracterı́sticas [9]. Em cenários urbanos, em que o tráfego de
dados é considerável, a métrica mais adequada de EE consiste
na razão entre a taxa de dados oferecida em bits por segundos
pela potência de transmissão média consumida. Independente
das métricas utilizadas para contabilizar EE, restrições de
QoS que assegurem um provimento adequado dos serviços
multimı́dia devem ser também consideradas. Dependendo das
métricas utilizadas e dos recursos de rádio a serem otimizados,
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os problemas de RRA possuem diferentes graus de complexidade. Por exemplo, a otimização da potência de transmissão
quando considerada adaptação de enlace baseada em curvas
contı́nuas entre taxa de transmissão e Signal to Noise Ratio
(SNR) (curva da capacidade de Shannon, por exemplo) podem
ser resolvidas de forma ótima e eficiente através da teoria
de otimização convexa. Contudo, quando assumimos nı́veis
discretos de transmissão assim como em sistemas práticos,
podemos ter problemas de otimização combinatoriais não
lineares que em sua maioria são NP-Difı́ceis [10].
Em [1], estudamos o problema de RRA de maximização da
eficiência energética sujeita a restrições de satisfação mı́nima
por serviço. Para a resolução desse problema de forma ótima
foi necessária a linearização do mesmo. Contudo, o método
utilizado transformou o problema original em um problema
misto linear e inteiro ou Mixed Integer Linear Problem (MILP)
através da adição de novas variáveis de otimização e novas
restrições ao problema. Assim, um alto custo computacional
é demandando a fim de obter a solução ótima do problema.
Diante deste problema, neste artigo, avaliamos outro método
de resolver o problema estudado em [1] através do algoritmo
introduzido por Yuchiro Anzai em [2] que propõe resolver um
problema inteiro linear fracionário através de uma sequência
de subproblemas Integer Linear Problems (ILPs). As principais contribuições deste artigo são:
• Caracterização da solução ótima do problema de EE
formulado;
• Análise da complexidade da solução proposta neste artigo
e comparação com a apresentada em [1];
III. M ODELAGEM DO S ISTEMA
Consideramos que um número de células setorizadas
compõem um sistema celular. Para um dado setor de uma
célula, existe um grupo de usuários conectados a uma Estação
Rádio Base (ERB). O estudo realizado neste artigo é focado no
enlace direto. Assumimos que o acesso ao meio é organizado
através de uma combinação de Orthogonal Frequency Division
Multiple Access (OFDMA) e Time Division Multiple Access
(TDMA). Assim, um bloco de recurso ou Resource Block (RB)
é composto por um grupo de subportadoras adjacentes e um
número de sı́mbolos Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) consecutivos, que representam um intervalo
de tempo de transmissão ou Transmission Time Interval (TTI).
Não existe interferência intracelular visto que um mesmo
RB não pode ser alocado a diferentes usuários dentro de
um mesmo setor. Assumimos a hipótese simplificadora que
a interferência intercelular é adicionada ao ruı́do térmico na
expressão da SNR. Ressaltamos que essa suposição se torna
cada vez mais válida à medida que o número de ERBs no
sistema aumenta [11].
Em um dado TTI, consideramos que J usuários são candidatos a receber recursos de rádio. Admitimos que existam N
RBs disponı́veis. J e N são os conjuntos de usuários e RBs,
respectivamente. Consideramos S como sendo o conjunto de
todos os serviços prestados pela operadora. O conjunto de
todos usuários que utilizam o serviço s ∈ S é definido por Js
e o número de elementos deste conjunto é dado por |Js | = Js ,
em que | · | é a cardinalidade de um conjunto.

TABELA I
M APEAMENTO GERAL ENTRE SNR

E TAXA DE DADOS TRANSMITIDA POR

RB.
Região de SNR

Taxa de dados transmitida por RB

γj,n < γ 1
γ 1 ≤ γj,n < γ 2
γ 2 ≤ γj,n < γ 3
.
.
.
γ M −1 ≤ γj,n < γ M
γj,n ≥ γ M

0
v1
v2
.
.
.
v M −1
vM

Assumindo que o RB n é atribuı́do ao usuário j, a SNR
γj,n recebida do usuário j no RB n é dada por
pn · αj · ||hj ,n ||2
,
(1)
σ2
em que αj modela o efeito do ganho de percurso e desvanecimento de longo prazo experimentado no enlace entre a ERB e
o terminal j, hj,n é a resposta em frequência de curto prazo do
canal experimentado pelo usuário j no RB n, σ 2 é a potência
média do ruı́do térmico, ||·|| representa o valor absoluto do seu
argumento e, por fim, pn é a potência de transmissão alocada
pela ERB ao RB n. Assumimos que P tot é a potência total
disponı́vel na ERB.
Através do uso de adaptação de enlace, um transceptor
pode transmitir com diferentes taxas de dados de acordo
com o estado do canal, potência alocada e ruı́do/interferência
percebida. Assumimos que o mapeamento entre a SNR e a
taxa de dados transmitida seja dada por uma função f (.) que
modela o uso de Modulation and Coding Schemes (MCSs) em
redes práticas. A taxa de dados transmitida quando o RB n é
atribuı́do ao usuário j, rj,n , é dada por
rj,n = f (γj,n ).
(2)
γj,n =

Sem perda de generalidade, assumimos uma adaptação de
enlace baseada em taxa de erro de bit ou do inglês, Bit
Error Rate (BER) em que para uma dada SNR, o nı́vel de
MCS escolhido é o primeiro com a maior taxa de dados
transmitida que assegura uma BER estimada menor que a
BER alvo. Consequentemente, dependendo do intervalo da
SNR, diferentes taxas de dados podem ser transmitidas. Isto
pode ser visto na TABELA I. Note que assumimos que
existem M possı́veis nı́veis de MCSs e portanto, M não
zero possı́veis taxas de dados por RB em que v m representa
a taxa de dados correspondente ao m-ésimo nı́vel de MCS.
M = {0, 1, 2, ..., M } é o conjunto de todas as MCSs. Note
que o m-ésimo nı́vel de MCS é empregado quando a SNR
estimada está entre γ m e γ m+1 com γ m < γ m+1 .
Conforme o modelo apresentado na TABELA I, para transmitir com uma dada MCS é suficiente garantir a menor SNR
dentro da região de SNR correspondente a essa dada MCS.
Desta forma, definimos λj,n,m como a potência de transmissão
mı́nima que pode ser alocada ao usuário j no RB n de modo
a utilizar a MCS m. Especificamente, λj,n,m é dado por
γ m σ2
.
(3)
λj,n,m =
αj |hj,n |2
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assume valor 1 se o RB n está alocado ao usuário j e a
transmissão é configurada com o m-ésimo nı́vel de MCS, e
0 caso contrário. Neste caso, a potência alocada para o RB n
assinalado ao usuário j é igual a λj,n,m dado pela equação (3).
IV. F OMULAÇ ÃO DO P ROBLEMA E S OLUÇ ÃO Ó TIMA
Nesta seção apresentamos o problema que envolve
otimização da energia do sistema sujeito a um número mı́nimo
de usuários satisfeitos por serviço prestado pela operadora
em um dado TTI. O problema consiste no Problema de
Maximização da Eficiência Energética (PMEE) que possui
como objetivo a maximização da razão entre a taxa total
transmitida e a potência total utilizada. Neste artigo, além de
alocação de RB, nós consideramos também alocação dinâmica
da potência de transmissão.
Antes de apresentar o problema PMEE em termos
matemáticos, definimos outras variáveis importantes. Assumimos que, no TTI atual, o usuário j tem uma taxa de dados
requisitada igual a tj . A restrição de satisfação mı́nima para
cada serviço é representada pelo parâmetro ks , que é o número
mı́nimo de usuários do serviço s que devem ser satisfeitos.
Assumimos que os ı́ndices dos usuários em yj,n,m , rj,n e em
tj são sequencialmente dispostos de acordo com o serviço,
por exemplo, os usuários de j = 1 até j = J1 são do serviço
1, usuários do j = J1 + 1 até j = J1 + J2 são do serviço 2,
e assim por diante.
A formulação do problema é apresentada a seguir
P P P
λj,n,m · yj,n,m
j∈J n∈N m∈M
,
(4a)
min P P P m
yj,n,m
v · yj,n,m

restrição (4e). De modo a linearizar a restrição (4e), introduzimos uma nova variável de otimização. Considere ρj como uma
variável de seleção binária que assume o valor 1 se o usuário j
é selecionado para ser satisfeito e 0 caso contrário [7]. Dessa
forma, o problema (4) pode ser reformulado substituindo a
restrição (4e) por três novas restrições dadas a seguir:
X X
v m · yj,n,m ≥ ρj tj , ∀j ∈ J ,
(5a)
n∈N m∈M

ρj ∈ {0, 1}, ∀j ∈ J ,
X
ρj ≥ ks , ∀s ∈ S.

yj,n,m ≤ 1, ∀n ∈ N ,

A fim de encontrar uma solução ótima para o problema
iremos utilizar o algoritmo [2] para linearizar a função objetivo
fracionária. De acordo com esse método, a função objetivo
fracionária pode ser substituı́da por uma diferença entre o
numerador e o denominador ponderado por um peso. O
problema fica da seguinte forma:
min P − α · V,
sujeito a
X X

!
X

u

j∈Js

X

X X

v

m

· yj,n,m , tj ≥ ks , ∀s ∈ S, (4e)

n∈N m∈M

yj,n,m ≤ 1, ∀j ∈ J e ∀n ∈ N ,

(4f)

m∈M

em que u(x, b) é uma função degrau em b que assume o valor
1 se x ≥ b e 0 de outra forma. A função objetivo mostrada
em (4a) é a razão entre a potência total e a taxa total de dados
(eficiência energética). As duas primeiras restrições (4b) e (4c)
asseguram que um RB não será alocado a usuários diferentes.
A restrição (4d) assegura que a potência total transmitida usada
não será maior que a potência total disponı́vel, P tot . A restrição
(4e) condiciona que um número mı́nimo de usuários devem ser
satisfeitos por cada serviço. Por fim, a restrição (4f) modela
o fato de que no máximo uma única MCS deve ser escolhida
para cada par usuário-RB escolhido.
O problema (4) pertence a classe dos problemas de
otimização combinatoriais ou inteiros. Note contudo que este
problema não é linear devido a função objetivo fracionada e à

yj,n,m ≤ 1, ∀n ∈ N ,

(6b)

j∈J m∈M

yj,n,m ∈ {0, 1}, ∀j ∈ J , ∀n ∈ N and ∀m ∈ M, (6c)
X X X
yj,n,m · λj,n,m ≤ P tot ,
(6d)
j∈J n∈N m∈M

X X

v m · yj,n,m ≥ ρj tj , ∀j ∈ J ,

(6e)

n∈N m∈M

ρj ∈ {0, 1}, ∀j ∈ J ,
X
ρj ≥ ks , ∀s ∈ S.

(6f)
(6g)

j∈Js

j∈J m∈M

j∈J n∈N m∈M

(6a)

yj,n,m

(4b)

yj,n,m ∈ {0, 1}, ∀j ∈ J , ∀n ∈ N and ∀m ∈ M, (4c)
X X X
yj,n,m · λj,n,m ≤ P tot ,
(4d)

(5c)

j∈Js

j∈J n∈N m∈M

sujeito a
X X

(5b)

X

yj,n,m ≤ 1, ∀j ∈ J e ∀n ∈ N ,

(6h)

m∈M

P P P
em que α é um peso, P =
λj,n,m · yj,n,m e
j∈J n∈N m∈M
P P P m
V =
v · yj,n,m . De acordo com o trabalho
j∈J n∈N m∈M

[2], existe um valor para o peso, α, tal que a solução ótima
do problema (6) corresponde a solução ótima do problema
(4). O mesmo trabalho apresenta um algoritmo iterativo para
obtenção do valor de α.
O problema (6) é um ILP. Este problema pode ser resolvido
por métodos padrões como o algoritmo Branch and Bound
(BB) [12]. A complexidade computacional média para obter
a solução ótima por este método é menor quando comparada
ao método de enumeração completa ou força bruta.
Podemos utilizar o algoritmo proposto em [2] para resolver
o problema (4) de forma ótima. Segue os passos do algoritmo:
1) Para a primeira iteração utilize α = M , onde M é um
número suficientemente grande.
∗
2) Encontre a solução ótima para o problema (6), yj,n,m
.
Se a função objetivo (6a) for positiva, pare o algoritmo.
∗
yj,n,m
é uma solução ótima para o problema (4) e
consequentemente (6). De outra forma, vá para o passo
3.
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TABELA II

o pior caso. O número de iterações do algoritmo é dada pela
quantidade de vezes necessária do problema ILP para obtenção
da solução ótima. Por fim, incrementos na carga oferecida ao
sistema são emulados através do aumento do requisito de taxa
dos usuários.

P RINCIPAIS PAR ÂMETROS DA SIMULAÇ ÃO .
Parametro
Raio da célula
Potência total transmitida
Número de subportadoras por RB
Desvio padrão do sombreamento
Perda de Percurso
Densidade espectral do ruı́do
Número de repetições
Número de serviços
Número de terminais por serviço
Número de RBs
Número mı́nimo de usuários satisfeitos

3) Atualize α para α =

Valor
334
5,25
12
8
35, 3+37, 6·log10 (d)
3, 16 · 10−20
3000
2
4
15
4 (serv. 1) e 4 (serv. 2)

P
V

Unidade
m
W
dB
dB
W/Hz
-

e volte para o passo 2.

V. R ESULTADOS
Esta seção é dedicada a avaliação de desempenho da solução
de EE propostas na seção IV comparada a solução proposta
em [1]. Na seção V-A apresentamos as principais suposições
do cenário utilizado na simulação enquanto que na seção V-B
mostraremos e discutiremos os resultados obtidos.
A. Caracterização da Simulação
As principais premissas apresentadas na seção III foram
implementadas em um simulador computacional. De forma a
obter resultados válidos estatisticamente, realizamos diferentes
repetições de Monte Carlo. Em cada repetição, os usuários
foram uniformemente distribuı́dos dentro de cada setor celular
enquanto que os ganhos de canal foram gerados seguindo suas
distribuições estatı́sticas. Cada RB é composto de 12 subportadoras adjacentes no domı́nio da frequência e 14 sı́mbolos
OFDM consecutivos no domı́nio do tempo [13].
A propagação rádio-móvel é modelada por uma perda
de percurso, uma componente de sombreamento log-normal
e uma componente de desvanecimento rápido seguindo
distribuição Rayleigh. Consideramos que a adaptação de enlace é feita baseada em 15 indicadores de qualidade de canal
ou, do inglês, Channel Quality Indicators (CQIs) usado nos
sistemas Long Term Evolution (LTE) [14]. Os limiares de SNR
para a troca de MCS foram obtidos pelas simulações de nı́vel
de enlace de [15]. A TABELA II resume os parâmetros de
simulação utilizados.
Os algoritmos simulados são as soluções ótimas do problema PMEE proposto neste artigo na seção IV e a proposta
no artigo [1], identificados nos gráficos por ”Proposta” e
solução [1], respectivamente. As realizações das variáveis
aleatórias que representam o posicionamento dos terminais
e ganhos de canal são as mesmas para todos os algoritmos
simulados de forma a termos comparações justas. A fim de
resolver os problemas ILP e MILP, usamos a biblioteca de
resolução numérica de problemas de otimização chamada IBM
ILOG CPLEX [16]. A escolha do limitado número de usuários,
RBs e serviços é devido a alta complexidade computacional
para obter as soluções ótimas.
Quanto às métricas de avaliação, consideramos duas principais: a complexidade computacional e o número de iterações
do algoritmo. A complexidade computacional é o número de
operações necessárias para se obter a solução considerando

B. Avaliação de Resultados
Primeiramente iremos tratar da complexidade computacional, assim como em [17] e [18], consideramos somatórios,
multiplicações, e comparações como as operações mais relevantes do ponto de vista computacional e que consomem
mais tempo de processamento. A complexidade computacional considerada aqui é a de pior caso que nos dá um
limitante superior dos recursos computacionais requisitados
por um algoritmo e é representada pela notação assintótica
O(·). Para obter a solução ótima do problema deste artigo
e do problema em [1], foi utilizado o algoritmo BB. Para
um número arbitrário de variáveis inteiras l, o número de
subproblemas √de programação linear para ser resolvido é
pelo menos ( 2)l [19]. Entretanto, o número de iterações
necessárias para resolver um problema de programação linear
com m restrições e l variáveis é aproximadamente 2(m + l),
e cada iteração engloba (lm − m) multiplicações, (lm − m)
somatórios, e (l−m) comparações [17], [19]. Retendo somente
ao termo exponencial da complexidade, como no problema
(6), deste artigo, existem JN M + J variáveis de otimização e
JN + J + N + S + 1 restrições, portanto a complexidade
computacional de pior caso para obter a solução ótima é
√ (JN M +J)
O( 2
) para o problema (6). Contudo, o algoritmo
proposto em [2] obtém a solução ótima com no máximo 3 × I
iterações, onde I é o número de restrições. Como nosso problema tem JN + J + N + S + 1 restrições, então no pior caso a
√ (JN M +J)
complexidade será de (JN +J +N +S+1)×O( 2
).
Como no problema de [1] existem JN M +1+JN M +J +J
variáveis de otimização e N + 1 + J + S + JN M + JN M +
JN M + J + J + J + 1 + JN restrições, a complexidade
computacional
no pior caso para obter a solução ótima é
√
O( 2)(JN M +1+JN M +J+J) . Dessa forma, podemos dizer que
a complexidade no pior caso do problema em [1] é dada por
√ (JN M +J+1)
B
2
), onde B é a complexiO( JN +J+N
+S+1 ×
dade da solução proposta neste artigo.
Na Fig. 1 ilustramos a complexidade de [1] em relação a
solução proposta. As simulações foram realizadas na escala
logarı́tmica devido a seu crescimento exponencial. Um resultado esperado é o crescimento da complexidade a medida que
aumentamos as variáveis do problema. Podemos ver que o
número de operações necessárias para a obtenção da solução
ótima através da solução proposta é consideravelmente menor
que o número de operações necessárias na solução proposta
em [1].
Na Fig. 2 ilustramos a quantidade média de iterações
necessárias para a solução proposta alcançar a solução ótima
versus a taxa de dados requerida por serviço. As simulações
foram realizadas até as taxas requisitadas em que as restrições
dos problemas de otimizações puderam ser obedecidas.
Primeiramente podemos ver que é necessário no máximo em
média 5 iterações do algoritmo para encontrarmos a solução
ótima, o que é muito menor do que o máximo considerado em
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Complexidade de [1] em Relação a Solução Proposta

VII. AGRADECIMENTOS
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Fig. 2. Número de iterações em média necessárias para alcançar a solução
ótima versus a taxa de dados requerida por usuário.

[2] que pare esse cenário séria de 438 iterações. Analisando
o comportamento do gráfico observamos que o número de
iterações diminui com os requisitos de taxa de dados dos
usuários. Isto acontece devido a diminuição do espaço de
busca a medida que os requisitos de taxa de dados por usuário
aumentam.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo estudamos o problema de maximização da taxa
total transmitida e a potência total utilizada sujeito a restrições
de satisfação de QoS (PMEE). Como contribuição original
deste trabalho tivemos a reformulação deste problema baseado
no artigo [2], em que o problema não linear é resolvido
através da resolução de uma sequência de problemas inteiros e
lineares. A solução aqui apresentada foi então confrontada com
outra solução proposta anteriormente em [1] para o mesmo
problema. Através da análise da complexidade computacional
de pior caso e de simulações computacionais, vimos que
a solução proposta neste artigo possui uma complexidade
consideravelmente menor que a solução proposta em [1] e que
é necessário um número pequeno de iterações do algoritmo
para a obtenção da solução ótima, no máximo 5 iterações no
cenário estudado. Como perspectiva deste estudo, elencamos
o desenvolvimento de soluções de baixa complexidade para o
problema PMEE.
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Modelo para Avaliação de Modulações Digitais na
Faixa de Ondas Milimétricas
Tiago Magalhães dos Reis e Dayan Adionel Guimarães

Resumo— Sistemas de comunicação sem fio operando na faixa
das ondas milimétricas estão sujeitos a fortes degradações causadas pelo canal e por imperfeições de hardware como ruı́do de
fase, desbalanceamento I-Q e não-linearidade dos amplificadores.
Neste artigo, recentes modelos de imperfeições e de canal com
desvanecimento propostos na literatura são combinados em um
novo modelo. O objetivo é avaliar o desempenho das modulações
FSK com detecção não-coerente, PSK e QAM com detecção
coerente através desse novo modelo. Resultados apontam que a
modulação FSK não é uma solução incondicionalmente robusta
frente a tais degradações, como recentemente defendido na
literatura.
Palavras-Chave— Desbalanceamento I-Q, modulações digitais,
não-linearidade, ondas milimétricas, ruı́do de fase.
Abstract— Wireless communication systems operating in the
millimeter-wave range are subjected to strong performance
degradation due to channel impairments and to hardware imperfections such as phase noise, I-Q imbalance, and amplifier
nonlinearity. In this paper, models of imperfections and fading
channels, recently proposed in the literature, are combined in a
new model. The aim is to evaluate the performance of the noncoherently detected FSK modulation, along with the coherentlydetected PSK and QAM modulation through the presented
model. Results unveil that the FSK modulation is not always
a robust solution in this scenario, contrasting with recent claims
in the literature.
Keywords— I-Q imbalance, digital modulation, nonlinearity,
millimeter-wave, phase noise.

I. I NTRODUÇ ÃO
atual por serviços de comunicações sem
fio, sem precedentes na história das telecomunicações,
combinada com a vigente polı́tica de alocação fixa da faixa
de radiofrequências levaram a um sério problema de congestionamento e escassez desse espectro. A faixa de ondas
milimétricas, situada entre as frequências de 30 e 300 GHz,
está sendo considerada como uma possı́vel solução para esse
problema, posto que nessa faixa há uma grande quantidade de
bandas não utilizadas e que poderiam ser exploradas pelos
futuros sistemas de comunicação, por exemplo na quinta
geração (5G) desses sistemas. Devido às altas frequências e à
possibilidade de alocação de grandes larguras de faixa nestas
regiões do espectro, abre-se caminho para o desenvolvimento
de sistemas capazes de operar com taxas de transmissão de
informação na ordem de gigabits por segundo.
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No quesito hardware, quanto maior a frequência maiores são
as limitações. Imperfeições que afetam pouco os sistemas que
operam em frequências mais baixas passam a ser relevantes
ao projeto de sistemas em ondas milimétricas. Como exemplo
de tais imperfeições podem ser citados o ruı́do de fase, o desbalanceamento I-Q e as não-linearidades dos amplificadores,
além do próprio ruı́do térmico [1], [2] e [3]. Além disso, as
elevadas atenuações causadas por bloqueio da onda eletromagnética nesta faixa espectral, aliadas ao desvanecimento
por multipercurso e ao sombreamento, adicionam um grau de
desafio ainda maior ao projeto de tais sistemas.
Nas modulações digitais da famı́lia FSK (frequency-shift
keying), ao contrário das modulações PSK (phase-shift keying)
e QAM (quadrature amplitude modulation), o aumento na
ordem de modulação (número de sı́mbolos) e da taxa de
sı́mbolos resulta em maior largura de faixa do sinal modulado
[4], o que faz com que o uso da modulação FSK esteja restrito
a sistemas de banda estrita, com algumas poucas aplicações
em sistemas de alta capacidade como em equipamentos para
radioenlaces digitais. Nota-se, por essa razão, a nı́tida predominância de sistemas com modulações PSK e QAM. No
entanto, a modulação FSK é também adequada a sistemas que
operam na faixa de ondas milimétricas, devido à abundância
de espectro nesta faixa. Outra caracterı́stica marcante da
modulação FSK é que o aumento na ordem de modulação
resulta em redução da taxa de erro de bit (BER, bit error
rate). Somadas a essas vantagens, a detecção não-coerente de
sinais FSK reduz em muito a complexidade do receptor em
relação à detecção coerente [4], e o uso dessa modulação em
receptores com conversão direta (direct-conversion receivers
ou zero-IF receivers), torna-se atrativo devido à possibilidade
de se obter robustez frente ao desvio DC (DC-offset) que é
caracterı́stico deste tipo de receptores [5]. Ademais, pesquisas
recentes indicam que a modulação FSK com detecção nãocoerente se apresenta como uma interessante solução para
a faixa de ondas milimétricas, dada sua robustez frente às
imperfeições de hardware e às degradações do canal [1], [6].
Neste artigo, é proposto a combinação de recentes modelos
de degradação do canal e de imperfeições de hardware na
construção de um novo modelo para avaliação do desempenho
de modulações digitais na faixa de ondas milimétricas. Além
do modelo proposto ser mais realista que aquele sugerido em
[1], os valores que governam as intensidades das degradações
de hardware foram criteriosamente escolhidos de forma a
representarem valores práticos. São avaliados os desempenhos
das modulações FSK com detecção não-coerente e PSK e
QAM com detecção coerente. Resultados demonstram que a
modulação FSK se apresenta como uma robusta solução frente
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às degradações analisadas (não com a grande vantagem reportada em [1] a partir de um modelo mais simples e com nı́veis
superdimensionados para as imperfeições de hardware), com a
BER ordens de magnitude menor do que as modulações PSK
e QAM, quando empregados hardwares de baixa qualidade.
O restante do artigo está assim organizado: a Seção II
apresenta a caracterização individual das imperfeições de hardware e das degradações de canal, por fim combinando-as no
modelo proposto. A Seção III apresenta resultados numéricos
comparando o desempenho das modulações escolhidas para
análise. A Seção IV conclui o trabalho.
II. M ODELAGEM DAS I MPERFEIÇ ÕES DE H ARDWARE E DO
C ANAL DE C OMUNICAÇ ÃO
A. Ruı́do de Fase e Ruı́do Térmico
Quando um oscilador é empregado na geração de portadoras, idealmente deve ser capaz de gerar um sinal com
frequência que não sofra qualquer tipo de alteração. Entretanto, devido a imperfeição dos componentes utilizados, o
sinal gerado por um oscilador real pode ser representado por
V (t) = [1 + ξ(t)] cos [2πfc t + ϕ(t)], em que ξ(t) e ϕ(t)
representam as variações de amplitude e de fase do sinal
gerado, respectivamente, e fc é a frequência da portadora.
As variações de amplitude são consideradas desprezı́veis em
relação às variações de fase [7].
Admitindo que o ruı́do de fase permaneça constante dentro
de um perı́odo de sı́mbolo T , a n-ésima amostra do sinal de
saı́da do detector do receptor, r1 [n] ∈ C, sob influência de
ruı́do de fase e de ruı́do térmico, pode ser representada por
r1 [n] = s[n]ejφ[n] + ν[n],

(1)

em que s[n] ∈ C representa o sı́mbolo transmitido, φ[n] ∈ R e
ν[n] ∼ CN (0, N0 ) representam as amostras do ruı́do de fase
e do ruı́do AWGN (additive white Gaussian noise), respectivamente, sendo N0 a sua densidade espectral de potência (que
é a potência do ruı́do complexo na saı́da do detector).
É comum modelar o ruı́do de fase como um processo
de Wiener, ou movimento Browniano [1], no qual φ[n] =
φ[n − 1] + ∆[n], sendo ∆[n] uma variável aleatória Gaussiana
2
2
de média nula e variância σph2
, isto é, ∆[n] ∼ N (0, σph2
).
Embora esse modelo seja simples e muito utilizado, ele não
modela o efeito produzido pelo ruı́do de fase de forma totalmente realista [7], pois além do movimento Browniano, cuja
densidade espectral de potência (DEP) unilateral apresenta
fator decaimento de −20 dB/dec (daı́ a razão para que esse
ruı́do seja também conhecido como ruı́do 1/f 2 ), há também
outros tipos como por exemplo, um tipo de ruı́do de fase com
decaimento de −30 dB/dec (ou 1/f 3 ) e outro com decaimento
nulo, 0 dB/dec (ou 1/f 0 ).
Para fins de simulação, uma forma de gerar o ruı́do de
fase com diferentes caracterı́sticas de decaimento consiste
em utilizar filtros que alteram as propriedades de um ruı́do
branco de entrada. A função de transferência desses filtros, no
domı́nio da transformada Z, é H(z) = (1 − z −1 )−α/2 [7], em
que α é o ı́ndice de decaimento da DEP do ruı́do de fase (0,
2
2 ou 3) e wα [n] ∼ N (0, σphα
) é o ruı́do Gaussiano branco
2
de entrada. A variância σphα do ruı́do de entrada é dada pela

Tabela I, sendo que as constantes Kα ajustam a DEP conforme
a intensidade do ruı́do de fase. O ruı́do de fase total pode então
ser gerado como φ[n] = φ0 [n] + φ2 [n] + φ3 [n].
TABELA I: Variância dos ruı́dos de entrada dos filtros [7]
Tipo de ruı́do de fase

DEP

Variância de entrada

φ0 [n]
φ2 [n]
φ3 [n]

K0
K2 /f 2
K3 /f 3

2
σph0
= K0 T
2
σph2 = 4K2 T π 2
2
σph3
= 8K3 T 2 π 3

B. Desbalanceamento I-Q
Receptores com conversão direta são atrativos do ponto
de vista de integração de circuitos, mas têm desempenho
fortemente afetado devido ao desbalanceamento I-Q, principalmente, ao ruı́do de cintilação (flicker noise com decaimento
1/f ) e ao desvio DC [8]. No método de conversão direta, o
sinal recebido é convertido diretamente da faixa de RF (radiofrequência) para banda base através de um demodulador em
quadratura, ou demodulador I-Q [3]. Moduladores e demoduladores I-Q reais não apresentam perfeita ortogonalidade entre
as portadoras em fase (in-phase) e em quadratura (quadrature),
com erros que podem ser modelados de forma simétrica ou de
forma assimétrica. De acordo com [3], as portadoras em fase e
em quadratura com erro assimétrico podem ser expressas por
VI (t) = cos(2πfc t) e VQ (t) = ρ sin(2πfc t + θ), sendo ρ e θ
as constantes de desbalanceamento de amplitude e de fase,
respectivamente. Nesse caso, a n-ésima amostra complexa
do sinal de saı́da do detector do receptor, sob influência de
desbalanceamento I-Q, é dada por [3]
r2 [n] = C1 s[n] + C2 s∗ [n],

(2)

em que ∗ denota o sinal conjugado e C1 = (1 + ρ e−jθ )/2 e
C2 = (1 − ρ ejθ )/2. Para o caso ideal, C1 = 1 e C2 = 0.
Os valores de ρ podem ser expressos em porcentagem ou em
escala logarı́tmica, enquanto que θ geralmente é expresso em
graus ou radianos.
C. Não-linearidades de Amplificadores
O ganho de um amplificador real não é totalmente linear
em relação à amplitude do sinal de entrada, ou seja, apresenta
valores diferentes para diferentes amplitudes do sinal. A região
linear de operação corresponde a amplitudes de entrada mais
baixas, geralmente a 1/3 do valor máximo de saturação do
componente; à medida que a amplitude aumenta a região não
linear começa a ser atingida. A não-linearidade é particularmente prejudicial a sinais com envoltória não constante, como
é o caso de sinais QAM. No entanto, embora sinais PSK
tenham envoltória constante, a filtragem a que tipicamente são
submetidos antes da amplificação os transformam em sinais
com envoltória não constante devido às transições de fase
inerentes ao sinal modulado. Já sinais FSK com continuidade
de fase têm a vantagem de praticamente manterem a sua
envoltória constante após filtragem, sendo portanto menos
susceptı́veis aos efeitos de não-linearidade do amplificador [4].
Considere a representação em banda base do sinal modulado
em sua forma polar [4, p. 148], s(t) = A(t)ejψ(t) , em que
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A(t) representa a sua componente de modulação em amplitude
e ψ(t) representa a sua componente de modulação em fase.
Como resultado da amplificação não-linear desse sinal, temse r3 (t) = GA [A(t)]ej{ψ(t)+Gψ [A(t)]} [3, p. 188], que na
representação complexa aqui adotada pode ser reescrito como
r3 [n] = GA (|s[n]|)ej{ψ[n]+Gψ (|s[n]|)} ,

(3)

em que GA (·) e Gψ (·) são as funções de transferência
amplitude-amplitude (AM-AM, amplitude modulation - amplitude modulation) e amplitude-fase (AM-PM, amplitude modulation - phase modulation) do amplificador, respectivamente
[3], |s[n]| e ψ[n] são o módulo e o argumento de s[n],
respectivamente. A função GA (·) descreve a relação entre as
amplitudes do sinal de saı́da e de entrada de acordo com
1
"
2p #− 2p

g|s[n]|
,
(4)
GA (|s[n]|) = g|s[n]| 1 +
Vsat
em que g, Vsat e p são, respectivamente, o ganho do amplificador para pequenos sinais, a amplitude de saturação na
entrada do amplificador e o grau de amortecimento da função
de transferência. A função Gψ (·) descreve como a fase do
sinal na saı́da do amplificador é alterada devido ao nı́vel de
amplitude do sinal de entrada, de acordo com

2

(λ/4πd0 ) é o inverso da atenuação de potência no espaço
livre até a distância de referência d0 , sendo λ = c/fc o comprimento de onda, c denotando a velocidade da luz no vácuo
e fc a frequência de portadora. X é uma variável aleatória
com distribuição log-normal que modela o sombreamento.
Em escala logarı́tmica, corresponde a uma variável aleatória
Gaussiana com média nula e desvio padrão σsh . A distância
entre transmissor e receptor é denotada por d e o expoente
de atenuação a partir da distância de referência é γ. O fator
hlos = ejπ sin % representa o ganho do canal para a componente
com visada direta, sendo % o ângulo de chegada do sinal.
hnlos ∼ CN (0, 1) modela o desvanecimento produzido pelas
componentes de multipercurso sem linha de visada. A relação
entre a potência da componente de visada direta e as demais,
em escala linear, é dada pelo fator de Rice K.
E. Modelagem Conjunta das Imperfeições de Hardware e do
Canal de Comunicação
O modelo conjunto de imperfeições de hardware e de canal
aqui proposto combina (1), (2), (3) e (6), de forma que a nésima amostra complexa do sinal de saı́da do detector possa
ser representada por
r[n] = h (C1 r3 [n] + C2 r3∗ [n]) ejφ[n] + ν[n].

(8)

q1

δ|s[n]|
iq2 ,
h
Gψ (|s[n]|) =
1 + |s[n]|
β

(5)

em que δ, q1 , q2 e β são parâmetros de ajuste da função
para melhor encaixe com medidas reais [9]. Note em (3)(5) que modulações com envoltória constante, ou seja, com
|s[n]| idêntico para qualquer sı́mbolo (como é o caso da
modulação FSK), não sofrem das degradações causadas pela
não-linearidade do amplificador.
D. Modelo de Canal
No modelo de canal aqui adotado considera-se um ambiente
de propagação com multipercurso, sombreamento e visada
direta entre transmissor e receptor. Admite-se que o desvanecimento seja lento e plano, permitindo que se possa aplicar
o modelo multiplicativo [4, p. 213] em que o sinal recebido,
r(t), é a multiplicação do sinal transmitido, s(t), pelo ganho
do canal, h ∈ C, em suas representações complexas em bandabase, ou seja, r4 (t) = h×s(t). Em termos do modelo vetorial,
r4 [n] = h × s[n],

Note que esse modelo estende e melhora aquele sugerido em
[1], desmembrando os efeitos do desbalanceamento I-Q e da
não-linearidade e incorporando à componente de ruı́do de fase
1/f 2 as componentes 1/f 0 e 1/f 3 (em [1] somente a componente 1/f 2 é considerada). É importante citar que cada uma
das imperfeições, alteram a posição original dos sı́mbolos na
constelação. Em termos práticos, todos alteram a magnitude do
vetor de erro (EVM, error vector magnitude) da constelação.
No entanto, cada fenômeno o faz de forma diferente dos
demais, o que motivou o desmembramento dos efeitos da nãolinearidade e do desbalanceamento I-Q. Outra observação que
é importante citar é a forma de aplicação do modelo (8) ou
daquele proposto em [1]: como ambos são modelos vetoriais,
se aplicam diretamente à saı́da dos detectores coerentes PSK
[4, p. 427] e QAM [4, p. 440] em quadratura, mas precisam
ser adaptados ao receptor FSK com detecção não-coerente
[4, p. 537] de forma que o desvio padrão do ruı́do de fase
que contamina cada um dos M detectores em quadratura seja
diretamente proporcional à frequência da portadora de cada
sı́mbolo.

(6)

com h dado por [1]
s
!
r
r
 γ
L(d0 ) d0
K
1
h=
hlos
+ hnlos
.
X
d
1+K
1+K
(7)
Nessa equação, os termos entre parêntesis modelam as
variações instantâneas de ganho do canal produzidas pelo
desvanecimento por multipercurso. O fator à esquerda modela
a variação de potência média em área (area-mean) dependente
da distância entre transmissor e receptor segundo o modelo
log-distance [4, p. 201], combinada com a variação de potência
média local (local-mean) devida ao sombreamento. L(d0 ) =

III. R ESULTADOS N UM ÉRICOS E D ISCUSS ÕES
A modulações M-FSK, M-PSK e M-QAM com M = 4, 16
e 64 são avaliadas nesta seção, considerando fc = 60 GHz,
canal com expoente de atenuação γ = 4 e desvio padrão
σsh = 9 dB para o sombreamento, distância de referência
d0 = 1 m, distância de análise d = 25 m, fator de Rice K = 5
dB e ângulo de chegada do sinal simulado por uma variável
aleatória % ∼ U[0, 2π). Tais valores para os parâmetros do
canal situam-se entre valores tı́picos de medidas realizadas em
sistemas com e sem linha de visada [1], [9, Cap. 3]. Cada valor
de BER nos gráficos foi computado a partir da média obtida
pela transmissão de 100 sı́mbolos em cada um de 2 × 105
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eventos de Monte Carlo. Para o sinal, adotou-se a energia de
sı́mbolo média E = E{|sn |2 } = 1, com densidade espectral de
potência do ruı́do N0 , em watts/hertz, dada através da relação
Eb /N0 na recepção, sendo Eb é a energia média por bit.
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θ
10 ,

para Eb /N0 = 26 dB.

ao que acontece com o ruı́do de fase, quanto maior é o
desbalanceamento de amplitude e fase entre as componentes
I-Q, maior é a BER para as modulações PSK e QAM.
Uma ordem maior para estas duas modulações resulta em
desempenho ainda mais baixo. Contudo, as modulações 4PSK/4-QAM continuam apresentando desempenho superior à
FSK. As modulações PSK e QAM mantêm seu desempenho
em termos de BER com hardwares de alta qualidade, para
os quais o desbalanceamento I-Q é pequeno. Novamente,
as modulações FSK praticamente não sofrem influência do
desbalanceamento I-Q, dentro da faixa analisada.
C. Influência da Não-linearidade de Amplificação
A Figura 3 apresenta resultados de BER versus Vsat e
−δ/Vsat , com δ = −48000 [9], novamente para Eb /N0 =
26 dB. Quanto aos demais parâmetros de (4) e (5), foram
adotados p = 0,81, q1 = 3,8, q2 = 3,7 e β = 0,123,
conforme tecnologia GaAs pHEMT citada em [9, p. 441]
e g = 1, de modo que o ganho seja normalizado. Nota-se
que quando o sistema está operando na região não linear
do amplificador (Vsat baixo), há uma forte degradação de
desempenho em termos de BER, uma vez que a constelação é
fortemente comprimida e rotacionada. Como a energia média
das constelações é unitária, a partir de Vsat > 3 para 16PSK e 16-QAM, o sistema começa a entrar na região linear
de operação (como mencionado ao inı́cio da Subseção IIC, a região linear se situa abaixo de 1/3 do nı́vel máximo
Vsat ). Pode-se observar que as modulações FSK praticamente
não sofrem queda de desempenho devido à não-linearidade
do amplificador, resultado este que era esperado devido à
envoltória constante de tais modulações.

10−3

2 , rad2
σph

2
σph
,

10−1

BER

A. Influência do ruı́do de fase
Em [10] é proposto um limitante inferior da variância do
processo de inovação ∆[n] do movimento Browniano que
2
modela o ruı́do de fase 1/f 2 . Tal limitante é dado por σph2
>
2
−21 2
2
(19,496 × 10 π /Id Vd Q0 )(fc /B), sendo B a banda ocupada pelo sinal, Id e Vd a corrente e a tensão de coletor/dreno
do transistor e Q0 o fator de qualidade do ressonador do
oscilador quando não está com carga. Utilizando a tecnologia
GaAs HEMT [10] como referência, para fc = 60 GHz e
B = 1 MHz e tensão de operação a 1/3 do máximo, obtém-se
2
uma variância σph2
= 1,3 × 10−5 rad2 para o ruı́do de fase
2
1/f ; nas simulações essa variância foi variada de 1 × 10−6
a 1 × 10−3 . Para o caso dos ruı́dos 1/f 0 e 1/f 3 adotou-se a
2
proporcionalidade existente entre as variâncias destes e σph2
,
de acordo com a técnica de geração por filtragem descrita
em [7] e resumida na Subseção II-A, mantendo K0 = −110
dB, K2 = 10 e K3 = 104 . Portanto a faixa de variação da
2
potência total σph
do ruı́do de fase situa-se entre 1,032×10−6
−3
a 1,032 × 10 .
A Figura 1 apresenta resultados da BER em função da
2
variância total do ruı́do de fase, σph
, para Eb /N0 = 26
dB. Como esperado, as modulações PSK e QAM apresentam
degradação de desempenho à medida que o ruı́do de fase
aumenta e as modulações FSK praticamente não sofrem influência desse ruı́do, dentro da faixa analisada. As modulações
4-PSK e 4-QAM (que são idênticas) superam as modulações
FSK até cerca de 3,095 × 10−4 rad2 , quando a BER é
de aproximadamente 2 × 10−4 . Nota-se um comportamento
semelhante para estas duas modulações (PSK e QAM), que
mantêm a BER praticamente insensı́vel ao ruı́do de fase até
determinado ponto (enquanto este é dominado pelo ruı́do
térmico).

4-PSK
4-QAM
4-FSK
16-PSK
16-QAM
16-FSK
64-PSK
64-QAM
64-FSK

D. Influência das Imperfeições de Hardware Combinadas e
do Canal de Comunicação

para Eb /N0 = 26 dB.

B. Influência do Desbalanceamento I-Q
Na Figura 2 são apresentados resultados de BER versus ρ e
θ, novamente para Eb /N0 = 26 dB. De forma semelhante

Finalmente, a Figura 4 apresenta o desempenho das
modulações PSK, QAM e FSK em função de Eb /N0 , na
2
presença de ruı́do de fase com variância total σph
= 1,345 ×
−5
2
◦
10 rad , ρ = 0,2 dB e θ = 2 , δ = −6000 e Vsat = 8 volts,
resultando em um EVM em torno de 8% para a modulação
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Fig. 3: BER versus Vsat e − Vsat

64-QAM. Tal valor de EVM é referente ao máximo permitido no enlace direto do sistema LTE (long term evolution)
padronizado pelo 3GPP [11, Sec. 14.3.4]. Nota-se na Figura 4
que as modulações 4-PSK/4-QAM foram as que apresentaram
melhor desempenho sob as condições de hardware e EVM
impostas. Um fato importante que pode ser observado é que
a modulação 16-QAM apresentou desempenho muito semelhante às modulações FSK para hardwares de boa qualidade,
situação contrastante com aquela reportada em [1], na qual a
modulação FSK proporcionou desempenho muito superior às
demais, na maioria das análises lá apresentadas. Justifica-se
esse fato devido à simulação, neste artigo, de tecnologia compatı́vel com os requisitos exigidos pelo padrão LTE e, portanto,
mais condizentes com seu atual estágio de desenvolvimento.
Considera-se que em [1] houve sobredimensionamento das
imperfeições de hardware, o que fez com que a modulação
FSK se sobressaı́sse.
Ainda com relação à Figura 4, vale ressaltar que há um
patamar de erro intransponı́vel para a modulações 64-PSK e
64-QAM, devido à dominância dos efeitos de imperfeições
de hardware frente ao ruı́do térmico para essas modulações.
A caracterı́stica marcante da modulação FSK se manteve na
Figura 4, como nas anteriores.
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Neste artigo, recentes modelos de imperfeições de hardware
e de canal propostos na literatura para a faixa de ondas
milimétricas foram combinados com intuito de apresentar
um modelo único, o qual foi utilizado para avaliar o desempenho das modulações FSK com detecção não-coerente,
e PSK e QAM com detecção coerente. Contrastando com
afirmações recentemente defendidas na literatura em favor da
modulação FSK, os resultados aqui apresentados apontam que
ela não é uma solução incondicionalmente robusta frente a tais
imperfeições. De fato, o desempenho da modulação FSK se
mostrou pouco superior às modulações PSK e QAM, tornandose mais atrativa a medida que M aumenta (M ≥ 16). Podese ainda destacar o desempenho satisfatório da modulação
16-QAM, o que também contrasta com recentes análises
sob condições mais severas e não realistas em termos de
intensidades das imperfeições de hardware.
Como extensão deste trabalho, outras modulações podem
ser avaliadas sob mais combinações dos parâmetros de análise,
permitindo obter conclusões mais genéricas sobre o desempenho de modulações digitais na faixa de ondas milimétricas.
Outra interessante investigação corresponde a verificar se o
desbalanceamento I-Q em conjunto com os efeitos de nãolinearidade podem ser modelados como um processo Gaussiano complexo, como se admite em várias referências. Ainda,
a adaptação do modelo a canais seletivos em frequência
apresentar-se-ı́a como importante contribuição.
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Fig. 4: BER versus Eb /N0 na recepção, para σph
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Análise de performance da comunicação D2D em
redes LTE-A
Helio de Paula Moura e Carlos Alberto Vieira Campos

Resumo— O mecanismo Device-to-Device (D2D) é a tecnologia
que permite a comunicação direta entre dispositivos dentro de
uma rede celular, permitindo o estabelecimento de coberturas
menos custosas, mais eﬁcientes e ﬂexı́veis. Para uma rede Long
Term Evolution - Advanced (LTE-A) o uso do D2D, embora bastante promissor, ainda encontra alguns desaﬁos, seja na questão
da interferência ou mesmo na disposição espacial dos dispositivos
com relação a uma eNodeB, assim como uma adequada avaliação
de desempenho. Uma abordagem bastante utilizada para avaliar
o seu desempenho é através da simulação. Este artigo faz uso
dessa abordagem e tem como principal contribuição a avaliação
de desepenho de uma rede LTE-A com D2D em ambiente
simulado com caracterı́sticas realı́sticas.
Palavras-Chave— Redes Sem Fio, Redes Celulares, Dispositivos
de Comunicação, Simulação, LTE-A, D2D.
Abstract— The Device-to-Device (D2D) mechanism is a technology that enables direct communication between devices within
a cellular network, allowing the establishment of less costly,
more efﬁcient and ﬂexible coverage. For a LTE-A network the
use of D2D, although quite promising, still encounters some
challenges, be it in the matter of interference or even in the
spatial arrangement of devices with respect to an eNodeB, as
well as the appropriate performance evaluation. A widely used
approach to assessing their performance is through simulation.
This paper makes use of this approach and its main contribution
is the performance evaluation of a LTE-A network with D2D in
a simulated environment with realistic features.
Keywords— Wireless Networks, Celular Networks, Comunication Devices, Simulation, LTE-A, D2D.

I. I NTRODUÇ ÃO
As redes celulares tiveram um forte crescimento nos últimos
anos, principalmente com o advento das tecnologias 3G e 4G,
com a proposta de atender serviços de dados com grande
largura de banda. Muitas funções destinadas às tradicionais
redes de telefonia, por exemplo, a comunicação em tempo real,
vem aos poucos sendo incomporadas na forma de prestação de
serviços à rede de dados Internet Protocol (IP), que promove a
comutação de pacotes e, dentro do contexto de convergência,
estabelece a interface com a rede de comutação de circuitos e
a rede de telefonia.
O padrão Long Term Evolution (LTE) e o recém lançado
Long Term Evolution - Advanced (LTE-A) vem para suprir
a crescente demanda de serviços de dados, alavancados por
aplicações que a cada dia exigem maior velocidade e menor
latência, principalmente para aplicações multimı́dia em tempo
real. Nesse contexto, o LTE-A tem por objetivo obter alta velocidade, baixa latência, maior conﬁabilidade, disponibilidade
Helio de Paula Moura, Carlos Alberto Vieira Campos, Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro-RJ, Brasil, E-mails:
helio.moura@uniriotec.br, beto@uniriotec.br

e cobertura, permitindo ainda a transparência necessária na
operação com a rede móvel das gerações anteriores.
Dentro do contexto de redes móveis, a tecnologia D2D
estabelece um interessante mecanismo de comunicação direta
entre dispositivos, mantendo a mesma qualidade de serviço
[1], taxas de dados aceitáveis e, acima de tudo, transparente
para os usuários. O principal interesse nesse mecanismo é o
grande potencial para a diminuição dos custos da cobertura da
rede celular.
Devido a isso, existe grande interesse por parte das operadoras, principalmente em se tratando do mecanismo D2D
inband, no qual existe em uma mesma faixa do espectro
celular, a coexistência de serviços de comunicação celular
e D2D. Já no modelo D2D outband [2], a comunicação
celular se faz no espectro reservado para a rede celular e
a comunicação D2D se utiliza da faixa Industrial, Scientiﬁc
and Medical (ISM). Este último não é muito considerado
pelas grandes operadoras na medida que existe uma grande
diﬁculdade em gerenciar serviços fora do espectro celular, por
exemplo, na comunicação estabelecida em uma faixa ISM.
Além de empresas e operadoras de rede celular, existe também
grande interesse da área acadêmica em função dos desaﬁos
ainda em aberto, por exemplo, na questão da escalabilidade,
interferência, desempenho, entre outros.
Uma representação funcional pode ser visualizada inicialmente na Figura 1, onde temos a comunicação de um
dispositivo móvel com a E-UTRAN Node B (eNodeB) que
o assiste, assim como ocorre em uma comunicação celular
tradicional.

eNodHB

UL
DL

UE

Fig. 1.

Comunicação de dispostivo eNodeB em uma rede celular

A Figura 2 representa uma comunicação D2D, onde os
dispositivos estabelecem comunicação direta em uma faixa
previamente selecionada.
A Figura 3 representa uma situação na qual é estabelecida
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trabalhos relacionados. Na Seção III encontra-se o cenário
avaliado, com os detalhes de implementação. Na Seção IV
são apresentados os resultados obtidos na simulação com
a correspondente análise. Por ﬁm, a conclusão e trabalhos
futuros são descritos na Seção V.

eNodHB

II. F UNDAMENTOS E TRABALHOS RELACIONADOS

UE

UE

Fig. 2.

Comunicação D2D entre dispositivos em uma rede celular

uma comunicação D2D entre alguns dispositivos, para o
acesso à eNodeB, em situações onde diretamente a cobertura
pode não ser satisfatória ou possı́vel.

eNodHB

UE
UE

O LTE-A é a tecnologia desenvolvida para atender a crescente demanda de tráfego nas redes celulares e o sucessor da
bem sucedida tecnologia 4G. O LTE usa OFDM como tecnologia de acesso ao rádio, junto com tecnologias avançadas
para reutilização de canais, diversidade espaço-temporal, entre
outras. Algumas das vantagens com relação a geração anterior,
está na redução do custo por bit, melhor provisionamento de
serviço, mais serviços de baixo custo com melhor experiência
do usuário, uso ﬂexı́vel das bandas existentes, arquitetura simpliﬁcada com interfaces abertas e baixo consumo de potência
do terminal móvel [2].
Com o pensamento na próxima geração de redes celulares,
o LTE-A tenta minimizar o problema da capacidade da rede.
Devido a isso, a tecnologia D2D permite a comunicação direta
entre dispositivos, em contraponto ao mecanismo no qual a
comunicação de dados sempre se faz através de uma eNodeB.
Esta mudança tem por base um cenário em que cada vez mais
os dispositivos possuem a capacidade de trafegar dados mais
pesados como ﬂuxo de vı́deos em tempo real. Todavia, a atual
estrutura de rede celular não consegue dar vazão a este tipo
de comunicação de maneira satisfatória.
Nesse contexto é considerado que a próxima geração de
redes celulares se baseie em duas camadas, uma contendo
macro células, onde as BSs se comunicam com os dispositivos,
no modelo atual em funcionamento; e outra com comunicação
de dispositivo para dispositivo (D2D).

UE

Fig. 3.

A. Trabalhos relacionados

Comunicação D2D para acesso a eNodeB

A comunicação D2D pode aumentar a eﬁciência das redes
móveis ao fazer com que os dispositivos móveis atuem de
forma independente, ou seja, com a comunicação sendo feita
diretamente entre eles, assim como retransmissores de sinais
da rede considerando que dispositivos intermediários possam
repassar mensagens para dispositivos que estão fora do alcance
direto da eNodeB [8].
Dentro desse contexto, o presente artigo tem por objetivo
tratar a avaliação de desempenho em ambientes simulados
para cenários de redes celulares LTE-A na presença da tecnologia D2D. A escolha do simulador assim como a sua
adequada conﬁguração e programação tem papel fundamental
nessa avaliação. Dessa forma, a contribuição do presente
artigo consiste na proposição de um modelo de simulação
para avaliar o desempenho de uma rede celular LTE-A com
D2D, estabelecendo a adequada parametrização e conﬁguração
do simulador aﬁm de se obter a avaliação de cenários em
situações próximas a realidade.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma.
Na Seção II são apresentados conceitos básicos sobre D2D
em contextos de redes celulares, estratégias de simulação e

Na comunicacão D2D, conceitualmente existe a necessidade
de que os dispositivos estejam próximos o suﬁciente para
que a comunicação D2D ocorra, o que também pode afetar
a performance da rede. Em geral, a avaliação de performance para a comunicação D2D se divide em propostas
não-formais, com o uso de simuladores de eventos, onde é
possı́vel estabelecer esquemas para a avaliação de performance
em ambiente simulado, e propostas formais, com o uso de
modelagens matemáticas para a deﬁnição de parâmetros e
equações matemáticas que representam o desempenho da rede.
Em [3] é destacada a descoberta de dispositivos e situações
de proximidade para que seja possı́vel a troca de tráfego
D2D entre os usuários. Essa descoberta é assistida pela rede,
sendo dessa forma centralizada, o que evita o tratamento
intensivo nas questões de interferência, sinalização, controle e
gerenciamento. A modelagem matemática para a determinação
da probabilidade de descoberta de dispositivos e, com o uso de
aproximações matemáticas, é possı́vel estabelecer expressões
para a avaliação de desempenho da rede.
Em [4] os autores analisam a interrupção de serviço e
utilizando expressões probabilı́sticas fechadas, estabelecem
uma análise de desempenho que veriﬁca a efetividade dos
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mecanismos adotados em D2D para estender a cobertura da
eNodeB. Em [5] o modelo é estendido para que seja possı́vel
a atuação em redes móveis LTE envolvendo cenários no qual
o mecanismo D2D esteja presente, habilitando parâmetros e
conﬁgurações importantes para simulações desse contexto.
Em [6] é apresentado um modelo de simulação com o
simulador OMNeT++ e o framework SimuLTE, que pode ser
aplicado a diversos cenários e situações que envolvam redes
móveis LTE.
Em [7] é proposto um modelo para redes heterogêneas no
intuito de investigar o desempenho do mecanismo D2D. O
modelo baseia-se em geometria estocástica utilizado para descrever as diferentes posições das células na rede, permitindo
a avaliação de desempenho do mecanismo D2D nas células
menores e mais densas.
III. M ETODOLOGIA DE AVALIAÇ ÃO
Com o objetivo de avaliarmos a comunicação D2D no LTEA iremos descrever nesta seção, o simulador utilizado, os
parâmetros conﬁgurados para cada componente da simulação
e os cenários de avaliação investigados com e sem o uso de
D2D.

onde L é a perda total no percurso, d é a distância em Km
e f a frequência em MHz.
Para que um determinado User Equipament (UE) consiga
fazer o donwload de determinado pacote é necessário que a
potência limiar de recepção seja de -75 dBm [9]. Abaixo desse
valor não existe troca de tráfego, ou seja, o donwload não
será realizado. Vale destacar que embora a UE não consiga
fazer o download, nos casos em que a potência está abaixo
do limiar, existe, em todos os casos, a sinalização sempre
está disponı́vel. Dessa forma, é possı́vel que a eNodeB possa
habilitar a comunicação D2D para os dispositivos, de forma a
permitir que os mesmos possam se comunicar entre si.
O tamanho do pacote disponı́vel para download é de
64 KBytes. A solicitação do arquivo é realizada sempre no
intervalo de 10 ms. A faixa de frequência usada para o sistema
LTE-A é centrada em 2,0 GHz (padrão europeu), com largura
de canal igual a 20 MHz [9].
Algumas premissas foram necessárias a ﬁm de permitir
que os cenários a serem investigados fossem adequadamente
simulados. Dessa forma, as seguintes premissas devem ser
levadas em consideracão:

A. O simulador utilizado
O simulador escolhido foi o OMNeT++ 5.0 por ser vastamente utilizado para cenários que envolvem redes cabeadas,
redes sem ﬁo, redes celulares, ad hoc dentre uma vasta
gama de opções e ferramentas disponı́veis. Para que todas as
funcionalidades estejam disponı́veis para a simulação desejada
foi instalado os frameworks INET 4.0 e SimuLTE. O primeiro
é necessário para habilitar todas as funcionalidades com caracterı́sticas sem ﬁo, redes móveis, entre outras ferramentas. Já o
segundo, provê toda a funcionalidade para a rede celular LTE,
necessária para habilitar os mecanismos previstos no D2D.
O OMNeT++ 5.0 e os frameworks foram instalados em
uma distribuição LINUX Ubuntu 16.04 LTS seguindo a
orientação dos desenvolvedores do OMNeT++ 5.0. Para efeito
de simulação e capacidade de processamento foi usado um
notebook composto de um processador core i7 2,4 GHz, 8 GB
DDR3 de memória RAM. Já instalado, o framework SimuLTE
em sua base contém diversos exemplos para explorar as
funcionalidades disponı́veis para o LTE-A. A funcionalidade
de D2D é disponibilizada em dois diretórios: D2D e D2D
multicast. O D2D multicast é o utilizado para a simulação
deste trabalho.
B. Parâmetros de simulação
O modelo de atenuação de sinal considerado foi o modelo
de perda no espaço livre. Este modelo teórico leva em conta o
fenômeno onde apenas parte da energia transmitida através das
ondas eletromagnéticas é captada pela antena receptora. Esta
energia é tanto menor quanto maior a frequência e a distância.
Teoricamente é expresso pela seguinte equação:
L = 32, 5 + 20logd + 20logf

(1)
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1) A eventual interferência estabelecida no enlace
compartilhado (nı́vel fı́sico) em uma comunicação
D2D não será considerada.
2) A comunicação D2D se estabelecerá única e
exclusivamente para que se consiga ter o acesso à
estação eNodeB.
3) Todas as UE(s) serão habilitadas para realizar uma
comunicação D2D assim que percebida alguma falha no
enlace direto com a eNodeB.
4) A comunicação via D2D será permitida para mais de um
nó, ou seja, uma determinada UE poderá estar associada
a uma ou mais UE(s).
5) Para que a comunicação D2D se estabeleça será
necessário que pelo menos uma UE esteja associada
à estação eNodeB. Em hipótese nenhuma existe
comunicação D2D com todas as UE(s) desassociadas da
eNodeB.
6) O tamanho das mensagens de sinalização pode ser
considerado desprezı́vel se comparado com os dados de
download. Dessa forma, as mesmas não serão levadas em
consideração para o cálculo da taxa média de transmissão.
7) Todos os cenários contém uma eNodeB. Dessa forma, o
handoff ou a comutação de células não acontecerá.
8) Não serão consideradas interrupções de serviço pelos
demais sistemas que compõem a arquitetura da rede
celular LTE-A.
9) A transmissão da eNodeB na área segue aproxidamante
uma cobertura Omnidirecional, sendo uma aproximação
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1) Tráfego total: é métrica que contabiliza o número de
pacotes recebidos vezes o seu tamanho em Bytes.

razoável para ﬁns práticos.
10) A condição de distância para que a comunicação D2D
ocorra está limitada até 100 metros. Para valores maiores
que 100 metros, entre duas estações móveis ou UE(s), a
comunicação D2D não ocorrerá.
11) As UE(s) não possuem mobilidade. São estações
estacionárias e alocadas nas posições que obedeçam os
itens anteriores.
Dentro do OMNET++ 5.0 foi utilizado a variante de
simulação D2D Multicast - 1to2, disponı́vel no diretório que
identiﬁca o framework SimuLTE.

2) Taxa média de transmissão: é a média da razão entre
o tráfego total e o perı́odo de simulação, para uma dada
potência de transmissão em W (Watt).

IV. R ESULTADOS
Estabelecendo como comparativo de avaliação, apresentaremos os resultados para um cenário de rede no qual está habilitada a tecnologia D2D e outro cenário sem sua existência, com
relação a taxa média obtida em MB/s em função da potência
do sinal medida em Watts (W).

C. Cenários de avaliação

/7($FRPHVHP''

Para a avaliação do desempenho foram estabelecidos
cenários a ﬁm de moldar o campo de observação e objetivo
do presente artigo:

Taxa (MB/s)

2.0

1) São consideradas 3 UE(s) e 1 eNodeB. Na primeira
abordagem é considerado que 2 UE(s) estão na área de
cobertura e 1 UE fora. Neste cenário não está habilitada
a tecnologia D2D.

4) São consideradas 7 UE(s) e 1 estação eNodeB. Na
primeira abordagem é considerado que 2 UE(s) estão
na área de cobertura da eNodeB e 5 UE(s) fora e sem
serviço. Neste cenário, a comunicação D2D também está
habilitada.
As UE(s) foram alocadas de forma estática no mapa a
ﬁm de respeitar os cenários indicados. Todos os cenários
destacados acima foram conﬁgurados no arquivo omnetpp.ini
do simulador OMNet++ 5.0.
A cada variação de potência de transmissão de 1 Watt no intervalo de 0 a 10 Watts, foram feitas 30 rodadas de simulação.
Além disso, como tratamento estatı́stico dos resultados obtidos
e apresentados na Seção IV, o erro amostrado é referente ao
nı́vel de conﬁança igual a 95%.
D. Métricas para avaliação de desempenho
A ﬁm de avaliar o comportamento duas métricas foram
estabelecidas observando a taxa de download para os cenários
citados:

1.0

0.5

2) São consideradas 3 UE(s) e 1 eNodeB. Na primeira
abordagem é considerado que 2 UE(s) estão na área de
cobertura da estação eNodeB e 1 UE fora e, dessa sem
serviço. Neste cenário a tecnologia D2D está habilitada.
3) São consideradas 5 UE(s) e 1 eNodeB. Na primeira
abordagem é considerado que 2 UE(s) estão na área de
cobertura e 3 UE(s) fora e sem serviço. Neste cenário o
D2D também está habilitado.

1.5

0.0

LTE-A sem D2D
LTE-A com D2D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Potência eNodeB (W)

Fig. 4. Comunicação D2D entre dispositivos em uma rede celular, variando
a potência de transmissão da eNodeB.

Na Figura 4 pode-se observar a relação da taxa em MB/s em
função da variação da potência de transmissão na presença de
uma rede celular LTE-A com e sem D2D habilitado. Neste
caso, vale lembrar que o enlace foi limitado a 2 MB/s e
contendo duas estações UE(s) com cobertura da eNodeB. É
possı́vel observar que no cenário com a presença de D2D
existe um ganho, em vermelho, da rede celular habilitada com
D2D em relação a situação sem D2D. Sendo que este ganho
é maior para potências menores. Este resultado é esperado na
medida que com o D2D a eNodeB aumenta a sua cobertura e,
dessa forma, o atendimento do download tem a possibilidade
de ser atendido um número maior de vezes.
Na Figura 5 é possı́vel observar a taxa de transmissão que
varia de acordo com o número das UE(s), indicada por cores
distintas. É possı́vel considerar e se espera que a rede tenha um
maior desempenho em função da habilitação do modo D2D
das UE(s) entrantes na rede. As UE(s) conseguem estabelecer
comunicação por meio das UE(s) que estão cobertas, estabelecendo o serviço. Devemos considerar, neste caso, que a
rede obteve maior cobertura em função do número crescente
de pares D2D e, por consequência, obteve um acréscimo no
atendimento do serviço indicado pelo aumento da taxa média.
Dessa forma, é possı́vel aferir de acordo com os resultados
obtidos, que a rede tem um ganho e maior cobertura com o
uso da funcionalidade D2D, estabelecendo assim, um modelo
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/7($FRPHVHP''HYDULDo}HVGDV8( V
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Taxa (MB/s)

2.0
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Fig. 5. Taxa de transmissão entre dispositivos em uma rede celular, com e
sem comunicação D2D, variando a potência de transmissão da eNodeB e o
número de UE(s).

capaz de atender um maior número de usuários, maior capacidade e, de certa maneira, maior cobertura.

V. C ONCLUS ÃO E TRABALHOS FUTUROS
Neste trabalho buscamos investigar o desempenho da
comunicação D2D em uma rede móvel celular. Assim, propusemos um modelo de simulação para a realização de testes
de conceito em relação à tecnologia D2D em redes celulares
LTE-A. Foi possı́vel, a partir de simulações no simulador
OMNet++5.0, estabelecer com sucesso uma prova de conceito
a respeito do uso da tecnologia D2D. Como resultados, em
um cenário onde se tem a presença de uma eNodeB, para a
cobertura de uma determinada área, é possı́vel que mesmo
com um número pequeno de estações móveis, se estabeleça
alguns ganhos com respeito a vazão e cobertura da rede, a ﬁm
de se obter uma maior penetração quanto ao serviço prestado
por um determinado prestador de serviço.
Como sugestões para trabalhos futuros, pode-se criar
cenários com a presença de outra célula eNodeB e, dessa
forma, avaliar como a rede D2D se comportaria na presença de
outra eNodeB. Neste caso cenários de handover inﬂuenciariam
a análise de desempenho, na medida que a UE pode sair
de uma condição D2D para uma condição de cobertura em
uma eNodeB em outra célula. Outra sugestão seria considerar
o estabelecimento de um maior número de estações móveis,
assim como algum modelo de mobilidade, a ﬁm de tornar o
modelo de simulação mais próximo da realidade.
Por último, mas não menos importante, em uma rede celular
podemos ter variações no seu funcionamento o qual pode
inﬂuenciar a prestação dos serviços. Isso signiﬁca que em uma
rede real, existem alguns perı́odos de indisponibilidade, por
diversos fatores de erros de sistemas, interrupção de energia,
queda e desastres ambientais, entre outros. Assim, vale a pena
considerar qual seria a porcentagem média desses eventos e,
dessa forma, estabelecer uma porcentagem em que possam
ocorrer essas interrupções e passar a considerá-la no modelo
de simulação.
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Um Algoritmo de Offloading Computacional para
Nuvens Veiculares
Antonio M. de Sousa∗, Alisson B. de Souza∗†, Paulo A. L. Rego∗, José N. de Souza† e José A. F. de Macedo†

Resumo— As VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks), ou Redes
Ad Hoc Veiculares, visam fornecer serviços de segurança e
conforto para os motoristas nas estradas e rodovias. Dentre esses
serviços, existem tarefas de computação intensiva em aplicações
de tempo-real que precisam ser executadas da forma mais
rápida possível. Utilizando o paradigma de Nuvens Veiculares
(ou VANET-Cloud), onde os veículos ofertam seus recursos
computacionais como um serviço, e com o objetivo de reduzir
o tempo de execução das tarefas, nós propomos um algoritmo
de Offloading Computacional e avaliamos seu desempenho e
viabilidade.
Palavras-Chave— VANETs, Offloading Computacional, Nuvens
Veiculares, Computação em Nuvem.
Abstract— VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks) aim to
provide safety and comfort services for drivers on roads and
highways. Among these services, there are computation-intensive
tasks in real-time applications that need to be executed as quickly
as possible. Using the Vehicular Cloud paradigm (or VANETCloud), where vehicles offer their computing resources as a
service, and in order to further reduce the execution time of
tasks, we propose a Computational Offloading algorithm and
analyze its performance and feasibility.
Keywords— VANETs, Computational Offloading, Vehicular
Cloud, Cloud Computing.

I. I NTRODUÇÃO
Com o passar do tempo, veículos se tornaram mais sofisticados com capacidades computacionais e dispositivos de
armazenamento a bordo, poderosos recursos computacionais,
capacidades de comunicação e menores limitações de energia
[1]. Dessa forma, os serviços fornecidos pelas chamadas VANETs (Vehicular Ad hoc Networks), Redes Ad Hoc Veiculares,
vão além do fornecimento de serviços de segurança e acesso
à Internet. Veículos agora são vistos como detentores de
alto poder computacional e fornecedores de serviços como
conectividade, coleta e armazenamento de dados, dentre outros
[2].
Percebendo o poder computacional presente nos veículos,
iniciou-se a pesquisa sobre computação em VANET-Cloud,
ou Nuvens Veiculares, que permitem que recursos computacionais presentes nos veículos possam tanto formarem nuvens
isoladas, menores, móveis e ad hocs como serem integrados
com o ambiente de nuvem tradicional, que consiste apenas em
entidades computacionais estacionárias [3].
Como diariamente muitos veículos gastam horas em engarrafamentos e rodovias, os veículos de agora em diante
∗ Universidade Federal do Ceará, Quixadá-CE, Brasil. E-mails: mateussousa@alu.ufc.br, alisson@ufc.br, pauloalr@ufc.br.
† Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, Brasil. E-mails: neuman@ufc.br, jose.macedo@lia.ufc.br.

serão tratados como recursos computacionais subutilizados,
que podem fornecer serviços públicos. Motoristas presos em
engarrafamentos poderão aceitar doar seus recursos computacionais, ou exigir algo em troca, para ajudar entidades externas
a executarem simulações complexas que demandam grande
processamento [4]. Por exemplo, o reescalonamento de semáforos, posicionamento geográfico, sensores que monitoram
a saúde do motorista, jogos cooperativos, reconhecimento
facial, ou em casos de emergência (como desastres naturais
ou evacuações não planejadas) [5].
Para os consumidores poderem acessar esses recursos computacionais disponíveis, eles precisam utilizar um protocolo de
descoberta para buscar veículos que estejam aptos a realizar
as tarefas solicitadas.
Uma vez que os recursos presentes nos veículos estejam
acessíveis a terceiros, pode-se aplicar a técnica de offloading
computacional, que consiste na divisão (particionamento) e
envio de tarefas complexas (cargas de trabalho ou workloads)
para serem executadas em outros dispositivos (também chamados de substitutos ou surrogates). Neste caso, os substitutos
são veículos com recursos computacionais acessíveis e, possivelmente, ociosos ou subutilizados [6]. O offloading pode ser
utilizado para ganhos de desempenho [7] ou para diminuir a
carga de processamento sobre um dispositivo sobrecarregado,
por meio da migração de partes de uma aplicação (ou a
aplicação inteira) para uma máquina remota [8][9].
Neste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar
um algoritmo de offloading computacional em VANETs que
melhore o desempenho de execução de tarefas computacionalmente complexas, aproveitando os recursos computacionais
disponíveis de forma oportunística. Logo em seguida, é possível avaliar o desempenho e a viabilidade do algoritmo proposto
em VANETs.
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma:
a Seção II apresenta os trabalhos relacionados, já a Seção III
apresenta a solução proposta. Na Seção IV, os experimentos e
a análise dos resultados são apresentados, e por fim, a Seção
V apresenta as conclusões obtidas com a realização deste
trabalho.
II. T RABALHOS R ELACIONADOS
Em [4], os autores propuseram um protocolo de descoberta
de serviços em nuvens VANETs, chamado CROWN. O protocolo CROWN faz o uso de Road Side Units (RSUs), que agem
como diretórios de nuvem disponibilizando informações sobre
veículos fornecedores de serviços ou tranSporTAtion seRver
(STAR). Nesse protocolo, os veículos podem alugar seus
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recursos ou até mesmo fornecê-los de forma altruísta. Para
tal, o veículo deve registrar-se junto a um RSU, enviando um
pacote contendo quais serviços ele oferece e os atributos dos
serviços. O nosso trabalho, porém, foca apenas no offloading
entre veículos, deixando o offloading entre veículos e RSUs
para trabalhos futuros.
No trabalho [6], um framework foi desenvolvido para suportar o offloading em VANET-Cloud. Os autores assumiram
que os veículos estão distribuídos e que se movem em um
plano bidimensional, e o offloading foi implementado de duas
formas distintas: offloading entre veículos e offloading entre
veículos e RSUs. No entanto, os autores não detalharam o
workload e o algoritmo de particionamento utilizados. Os
autores utilizaram inundação da rede na busca pelos veículos
substitutos e implementaram seu próprio ambiente de simulação, usando a linguagem Java. Em nossa proposta, ao invés de
usar inundação, a área de atuação foi limitada a um salto para
evitar uma possível sobrecarga na rede e facilitar a operação
de envio das subtarefas, uma vez que os substitutos estarão
próximos o suficiente do cliente. Além disso, detalhamos o
workload e o algoritmo utilizado.
No trabalho de [10], os autores propuseram um framework
para tomada de decisão de offloading, cujo objetivo é reduzir o
tempo de resposta e consumo de energia dos dispositivos móveis. Os experimentos foram executados em diversos modelos
de aparelhos celulares e foi realizado um estudo de caso utilizando multiplicação de matrizes como workload. Finalmente,
os resultados mostraram que o framework conseguiu reduzir
em torno de 75% do tempo de execução das tarefas e reduzir
em cerca de 56% o uso de bateria do dispositivo utilizando o
offloading. Em nosso trabalho, ao invés de usarmos aparelhos
celulares, utilizamos o offloading para melhorar o desempenho
da execução de tarefas complexas em VANETs.
Neste trabalho, escolhemos a multiplicação de matrizes
como workload. Mas, diferente de [10], utilizamos matrizes
de dimensões 1000 × 1000 e 2000 × 2000 que apresentam
uma complexidade computacional maior. Além disso, para
análise de desempenho e viabilidade utilizamos o simulador
de redes NS-3 e emulação em máquinas físicas. Por fim, por
ser uma área relativamente nova, não existem muitos trabalhos
na literatura e, para o melhor de nosso conhecimento, somos
os primeiros a apresentar detalhadamente um algoritmo de
escolha e o tipo de workload utilizado.
III. S OLUÇÃO P ROPOSTA
Aplicações de tempo-real precisam ser executadas rapidamente. Por mais que as VANETs possuam cada vez mais poder
computacional, às vezes o tempo de processamento dessas
tarefas não é baixo o suficientes, por, dentre outros fatores, o
veículo já estar com o processamento sobrecarregado. Nesse
contexto, esta seção apresenta um algoritmo de offloading
computacional capaz de diminuir esses tempos de processamento e execução. Para isso, utilizamos o conceito de Nuvens
Veiculares ao aproveitarmos os processadores de veículos
vizinhos que ofertam seus recursos computacionais como um
serviço e que tenham esses recursos ociosos, parcialmente
ociosos ou subutilizados.

O algoritmo de offloading computacional é apresentado no
Algoritmo 1 abaixo.
Algoritmo 1: Offloading computacional em VANETs
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

Função Solicitação():
para cada veículo ∈ alcance faça
enviar solicitação
fim
Retorne
Função Resposta():
se serviço de offloading estiver em execução então
enviar resposta ao solicitante
fim
Retorne
Função EnvioDeOffloading(int nsd):
nse = 0
para cada resposta recebida faça
se tve > (tpw + α) então
adicionar veículo à lista de substitutos
nse = nse + 1
fim
fim
se nse >= nsd então
enviar o workload para nsd veículos da lista de substitutos
fim
Retorne
Função RetornaResultado():
retorna o resultado do offloading para o solicitante
Retorne

Quando o veículo cliente (i na Figura 1) precisa executar
uma tarefa, ele tem a opção de fazer offloading. Para isso,
o primeiro passo é a descoberta de substitutos que possam
processar partes da tarefa.
As duas primeiras funções (Solicitação e Resposta)
do Algoritmo 1 fazem parte do protocolo de descoberta.
Conforme a função Solicitação e a Figura 1(a), o veículo
cliente envia uma mensagem de solicitação em broadcast de
um salto para todos os veículos que estão no seu alcance de
comunicação, uma vez que o veículo i busca veículos que
estejam oferecendo um serviço de processamento de dados e
que estejam com CPU livre ou parcialmente livre.
Em seguida, conforme a função Resposta e Figura 1(b),
os veículos que ofertam o serviço de offloading e que estejam com CPU disponível retornam com uma mensagem
de resposta informando sua posição, velocidade e direção.
Posteriormente, conforme função EnvioDeOffloading e
Figura 1(c), o veículo i analisa as respostas recebidas e verifica
se tve > (tpw + α), onde tve é o tempo de vida estimado do
enlace, tpw é o tempo de processamento do workload, nse
é o número de substitutos escolhidos e nsd é o número de
substitutos desejados. O tve é calculado de acordo com os
trabalhos [11] e [12].
O tpw é continuamente atualizado e armazenado em tabelas
nos veículos para cada tipo de workload, de modo que usamos
um histórico para obtê-lo. Dessa forma, é possível identificar
se o workload conseguirá ser processado pelos substitutos
e retornado ao veículo i antes que os veículos percam a
comunicação. Após esse cálculo, é criada uma lista com os
veículos que podem ser substitutos. Em seguida, o algoritmo
verifica se temos quantidade suficiente de substitutos (nse >=
nsd). Em caso positivo, o workload é distribuído e enviado
para os veículos substitutos iniciarem o processamento da
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TABELA I
a
b
c

b

d

e

c
f

j

g

h

f

i
k

j

l

k

(b)

b

d

d
f

g

a

h

k
l

f

g

h

do workload, tamanho do pacotes de requisição e resposta do
offloading. Os valores resultantes da emulação foram então
utilizados na simulação.

c
l

k

n
j

(c)

Nakagami [14]
25, 50, 75 e 100
ConstantSpeedPropagationDelay
150 segundos
Gipps
Manhattan e Highway
TCP
UDP
200
UDP (descoberta) e TCP
802.11p
256B
Cálculo baseado em [11] e [12]
Multiplicação de Matrizes [15] [16]
Todos menos o cliente

i

i

m

i

n

b

j

h

l

(a)

c

g

m

n

e

Modelo de rádio propagação
Número de nós
Modelo de atraso de propagação
Tempo de simulação
Modelo de mobilidade
Cenário
Protocolo de transporte
Protocolo utilizado na descoberta
Alcance(m)
Protocolo de Transporte
Protocolo de Enlace e Física
Pacote Contendo a Matriz
Tempo de Vida do Enlace
Workload Utilizado
Veículos com CPUs disponíveis

d

e

m

a

PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO DO NS-3

a

n

(d)

B. Emulação
Fig. 1. Offloading computacional em Nuvens Veiculares: (a) O veículo i envia
uma mensagem de solicitação em broadcast; (b) Todos os veículos que estão
no alcance do veículo i respondem; (c) O veículo i envia partes do workload
para o 4 substitutos escolhidos; (d) Os 4 substitutos escolhidos retornam os
resultados para o veículo i.

tarefa. Por fim, conforme função RetornaResultado e
Figura 1(d), os veículos substitutos escolhidos retornam os
resultados para o veículo i. É importante ressaltar que se não
houver substitutos suficientes (nse < nsd), o offloading não
é realizado.
IV. E XPERIMENTAÇÃO E A NÁLISE DE R ESULTADOS
Para validar a solução proposta, utilizamos cenários simulados em que a tarefa (multiplicação de matrizes) foi distribuída
de um veículo cliente para veículos substitutos. As subseções
seguintes apresentam mais detalhes do experimento realizado.
A. Simulação
Dois cenários veiculares foram utilizados: (1) cenário Manhattan, que é uma área urbana de 1.6 x 1.5 quilômetros, feito
de grids, com duas avenidas horizontais e quatro avenidas
verticais e cada avenida contendo duas faixas e tráfego veicular
fluindo nos dois sentidos; (2) cenário de rodovia (Highway),
que é uma pista de 1 quilômetro de comprimento com duas
faixas nas duas direções e quando um veículo chega ao final
da pista, ele retorna pela direção contrária.
As simulações foram realizadas com o simulador NS-3 (versão 3.25) [13] executando em uma máquina com processador
Intel Core i5, 4 GB de memória RAM e sistema operacional
Debian 8. Alguns parâmetros da simulação são apresentados
na Tabela I.
É importante destacar que não foi possível implementar o
processamento da carga de trabalho no NS-3. Por isso, nós
utilizamos emulação para calcular o tempo de processamento

A emulação foi utilizada para a coleta do tempo total de processamento das multiplicações das matrizes, particionamento
das tarefas e obtenção do tamanho dos pacotes contendo as
subtarefas. Ao término da emulação, os dados foram coletados
e os atrasos inerentes à execução em laboratório foram devidamente retirados do tempo final do processamento, de modo
a não interferir nas simulações.
Os tempos finais de processamento foram obtidos da emulação utilizando 2, 4 e 6 substitutos, que eram máquinas
ociosas, que estavam esperando para executar as subtarefas. Os
experimentos foram executados 30 vezes, tanto no cenário com
offloading quanto no cenário de processamento local. Após
as execuções, foi calculada a média do tempo de execução,
com um nível de confiança de 95%, para multiplicações
com matrizes com as seguintes dimensões: 1000 × 1000 e
2000 × 2000.
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Redes
da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá, onde
foram utilizadas máquinas do laboratório (cada uma com 8
GB de memória RAM e processador Intel Core i5), que
atuaram como servidores para processar partes do workload,
e um notebook de desempenho inferior (4 GB de RAM e
processador Core i5), representando o cliente que faria o
particionamento da tarefa e enviaria os workloads para os
servidores.
C. Análise dos Resultados
Nesta seção, foi avaliado o desempenho do algoritmo proposto nos dois cenários descritos anteriormente: urbano e
rodovia.
1) Tempo total de realização do offloading: Consiste no
tempo transcorrido entre a descoberta de substitutos (solicitação e resposta - respectivamente, Figuras 1(a) e 1(b)), envio
do workload (Figura 1(c)), tempo para processar o workload
e o recebimento dos resultados (Figura 1(d)).
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Nós calculamos o tempo de execução local da tarefa,
bem como o tempo de execução com offloading, variando o
número de veículos no cenário e o número de subtarefas (i.e.,
número necessário de substitutos). Além disso, comparamos
o algoritmo proposto com um algoritmo que faz seleção dos
substitutos de forma aleatória.
O tempo de execução do workload localmente (sem offloading) foi obtido através de emulação e é apresentado na Tabela
II, onde x representa a média e ± representa o intervalo de
confiança.
TABELA II
T EMPO TOTAL DE EXECUÇÃO SEM

FAZER OFFLOADING

Matrizes

2000 × 2000
x
±
130.5244
0.7066

Tempo total de processamento
(segundos)

Tempo(s)

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1000x1000 (C/Urbano)
1000x1000 (S/Urbano)
1000x1000 (C/Rodovia)
1000x1000 (S/Rodovia)

2

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

6

2000x2000 (C/Urbano)
2000x2000 (S/Urbano)
2000x2000 (C/Rodovia)
2000x2000 (S/Rodovia)

2

Fig. 3.

4
Número de substitutos

Tempo total de processamento do offloading: matriz 1000 × 1000.

Tempo total de processamento
(segundos)

Fig. 2.

1000 × 1000
x
±
8.185433
0.1417

4
Número de substitutos

6

Tempo total de processamento do ofloading: matriz 2000 × 2000.

As Figuras 2 e 3 apresentam o tempo total de realização
do offloading desde a fase de descoberta de substitutos até o
recebimento da última tarefa processada. Em tais Figuras, o
"C" representa os tempos com o algoritmo proposto e o "S"
representa os tempos sem o algoritmo proposto (aleatório).
Na Figura 2 são apresentados os tempos relacionados à
realização do offloading com matrizes 1000×1000 em cenários
urbanos e de rodovias. No offloading da matrizes 1000 × 1000
o algoritmo, executado com dois e seis substitutos, conseguiu
reduzir o tempo de processamento se comparado à execução
local (Tabela II), onde os tempos finais foram menores que
os tempos de execução local. No caso anterior o menor

tempo de execução foi obtido no ambiente urbano até seis
substitutos, onde foi superado pela execução no cenário de
rodovia. Entretanto, com quatro substitutos, o offloading não
conseguiu reduzir o tempo total de processamento da tarefa.
Os cenários com 2 substitutos em rodovias sem o algoritmo
proposto também não tiveram tempos menores do que na
execução local. Entretanto, nos demais cenários o offloading
com a matriz 1000 × 1000 conseguiu reduzir o tempo total do
processamento.
Já na Figura 3, a multiplicação de matrizes 2000 × 2000
em cenários urbanos e de rodovias foi executada mais rápido
para todos os números de nós, quando comparada à execução
local (Tabela II). Tal resultado pode ser explicado pelo fato da
tarefa ser computacionalmente complexa, o que requer mais
tempo e recursos.
Portanto, o offloading pode ser utilizado para ganhos de
desempenho no cliente em tarefas mais complexas, como na
maioria dos casos de matrizes 1000 × 1000 e em todos os
casos de matrizes 2000 × 2000.
2) Taxa de offloading concluídos com sucesso: Avaliamos
se o algoritmo proposto consegue garantir uma boa quantidade
offloadings realizados com sucesso no ambiente de VANETs
e também se nosso algoritmo de offloading é mais eficiente do
que fazer offloading de forma aleatória. Ressaltamos que para
um offloading ser realizado com sucesso, precisamos necessariamente encontrar a quantidade de substitutos desejados e os
substitutos escolhidos devem conseguir retornar os resultados
de seus processamentos.
Nas Figuras 4(a), 4(b) e 4(c) (legenda na Figura 4(d)) são
apresentadas as taxas de offloadings concluídos com sucesso
com dois, quatro e seis substitutos. No caso da matriz 1000 ×
1000, notamos que as taxas de sucesso com o algoritmo
proposto (C - Rodovia e Urbano - Figura 4(d)), na maioria
dos cenários apresentados, são maiores se comparadas as do
método aleatório (S - Rodovia e Urbano - Figura 4(d)).
Com a matriz 2000×2000, o algoritmo proposto foi melhor
em todos os cenários se comparado ao método de escolha
aleatório. Entretanto, notamos que nas Figuras 4(c) e 4(b)
com 25 nós e em cenário urbano, para matrizes 2000 × 2000,
não foi possível completar nenhum offloading usando ambos
os algoritmos (C e S), devido ao cenário ser muito esparso
(veículos distantes uns dos outros). Mas à medida que o
número de veículos aumenta a taxa de sucesso com o algoritmo proposto tende a crescer consideravelmente. Finalmente,
no caso da matriz 2000 × 2000, em cenário de rodovia,
observamos que o algoritmo obteve um número maior de
offloadings concluídos se comparado ao ambiente urbano. Em
contrapartida o algoritmo de escolha aleatório (S) no cenário
com 25 veículos e 6 substitutos, Figura 4(c), não conseguiu
completar nenhum offloading devido ao cenário ser muito
esparso. O algoritmo alcançou as maiores taxas de sucesso
no caso representado na Figura 4(c), um ambiente de rodovia
com 6 substitutos utilizando a matriz 2000 × 2000, onde a
taxa de sucesso alcançou 95% com 100 veículos além de um
tempo total de processamento de cerca de 20 segundos.
Com os resultados obtidos podemos inferir que o algoritmo
proposto consegue escolher os melhores substitutos se comparado ao método de escolha aleatório. Um ponto importante do
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offloading computacional em VANETs com a intenção de
melhorar o desempenho de aplicações com uso intensivo
de processamento e aproveitar os recursos computacionais
ociosos presentes nos veículos no fornecimento de serviços
de processamento de dados. Em nossa análise apresentada
anteriormente avaliamos que a realização offloading mostrouse mais eficiente do que a execução local para tarefas mais
complexas. Entretanto, precisamos melhorar a taxa de sucesso
desses offloadings por diminuir a restrição de só considerar
sucesso se necessariamente encontrarmos a quantidade de
substitutos desejados. Também iremos variar outros parâmetros nos trabalhos futuros.
Portanto, apesar do cenário de VANETs parecer hostil a
essas aplicações devido à sua dinamicidade, os veículos em
movimento ou em engarrafamentos, possuem recursos subutilizados, que podem ser aproveitados através do offloading
computacional para melhorar o desempenho de aplicações.

Offloadings concluídos com sucesso (2 substitutos)

Taxa de offloadings concluídos
(%)

100

80

60

40

20

0
25
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(a) Offloading com dois substitutos
Offloadings concluídos com sucesso (4 substitutos)
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(b) Offloading com quatro substitutos
Offloadings concluídos com sucesso (6 substitutos)
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(c) Offloading com seis substitutos
1000x1000 (C − Rodovia)
1000x1000 (S − Rodovia)
2000x2000 (C − Rodovia)
2000x2000 (S − Rodovia)
1000x1000 (C − Urbano)
1000x1000 (S − Urbano)
2000x2000 (C − Urbano)
2000x2000 (S − Urbano)

(d) Legenda
Fig. 4.

Taxa de offloadings concluídos com sucesso.

comportamento do algoritmo que devemos observar é o fato
de que quando o número de veículos aumenta no ambiente de
rodovia, diferente do ambiente urbano, a taxa de sucesso dos
offloadings tende a aumentar. Esse comportamento acontece
devido à menor complexidade presente no ambiente de rodovia
onde os veículos movem-se em um ambiente mais previsível.
V. C ONCLUSÃO E T RABALHOS F UTUROS
Neste trabalho apresentamos a análise de um algoritmo de
offloading computacional em cenários de nuvens veiculares
e comparamos com um algoritmo de offloading aleatório e
com a execução local de uma tarefa. O objetivo é usar o
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Nova Técnica de Separação Cega de Fontes em
Subbandas
Jéssica Bartholdy Sanson, Mariane Rembold Petraglia

Resumo— Neste artigo é investigado o emprego de filtragem
em subbandas em algoritmos de separação cega de fontes (BSS)
para misturas convolutivas. O método proposto baseia-se na implementação no domínio da frequência do algoritmo TRINICON,
que combina as vantagens de algoritmos de banda larga com
a eficiência computacional de técnicas de banda estreita. São
apresntadas modificações nas equações de atualização dos coeficientes do sistema de separação para realizá-las utilizando os sinais
das misturas decompostos em subbandas, proporcionando uma
melhora na taxa de convergência, maior razão sinal-interferência
em regime estacionário e menor custo computacional em relação
ao algoritmo em banda cheia. Resultados de simulações comprovam as vantagens do método proposto na separação de sinais de
voz em ambientes com tempos de reverberação elevados.
Palavras-Chave— Separação Cega de Fontes, Misturas Convolutivas, Estruturas em Subbandas.
Abstract— In this paper we investigate the use of subband filtering in blind source separation (BSS) for algorithms convolutive
mixtures. The proposed method is based on the frequency domain
implementation of the TRINICON algorithm, which combines
the advantages of wideband algorithms with the computational
efficiency of narrow band techniques. The required modifications
in the updating equations of the separation system coefficients
are presented to perform them using the signals of the mixtures
decomposed into subbands, providing an improvement in the convergence rate, higher signal-interference ratio at steady state and
lower computational cost in relation to the fullband algorithm.
Simulation results demonstrate the advantages of the proposed
method in the separation of voice signals in environments with
high reverberation times.
Keywords— Blind Source Separation, Convolutive mixtures,
Subband structures.

I. I NTRODUÇÃO
A maioria dos sinais de áudio capturados por microfones
correspondem a misturas de sinais de várias fontes, como
por exemplo, sinais de fala, música e ruídos ambientes e de
equipamentos. Separação de fontes consiste na recuperação
dos sinais originais das fontes de interesse a partir de um ou
mais sinais de mistura [1]. Aplicações diretas incluem teleconferências, palestras em tempo real com tradução simultânea
e amostragem de sons para composição de música eletrônica.
Nessas situações, as fontes são os sinais desejados, mas apenas
as gravações das fontes misturadas estão disponíveis e o
processo de mistura é desconhecido.
As versões mais recentes de algoritmos de separação cega
de fontes têm utilizado sinais capturados por arranjos de
Jéssica Bartholdy Sanson pertence ao Instituto de Telecomunicações, Universidade de Aveiro, Portugal e Mariane Rembold Petraglia pertencem ao
Programa de Engenharia Elétrica da COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
E-mails: brunalrpv@gmail.com, jessica.sanson@ua.pt, mariane@pads.ufrj.br.
Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CAPES.

microfones para a separação dos sons chegando de diferentes
direções por meio da adaptação de filtros de separação. As
razões sinal-interferência resultantes consideravelmente altas
mostram a eficácia deste tipo de processamento. Porém, esses
algoritmos possuem alguns desafios.
Muitas aplicações atuais exigem que os sensores que captam
os sinais de voz estejam a uma distância considerável da fonte
em ambientes com obstáculos e paredes que refletem as ondas
sonoras, como, por exemplo, em telefones com vídeo, em
que os microfones são geralmente colocados perto da câmera.
Outro exemplo é no controle de voz em casas automatizadas
ou em dispositivos móveis, cujo uso vem crescendo a cada
dia e os usuários em geral não desejam estar com o aparelho
muito próximo do emissor e/ou em ambientes silenciosos para
o mesmo funcionar corretamente.
Um dos principais fatores para o mau desempenho de
algoritmos de reconhecimento automático da fala em tais
aplicações é a reverberação. Tempos de reverberação grandes
provocam alterações temporais nas características da fala, que
afetam a sua inteligibilidade [2]. Os efeitos da alta reverberação também prejudicam os desempenhos dos algoritmos de
separação cega de fontes (BSS) e estudos para melhorar seus
resultados nesses ambientes mostram-se ainda necessários.
Neste trabalho apresentamos um método de separação cega
de fontes (BSS) para misturas convolutivas que combina as
vantagens de algoritmos de banda larga com a eficiência computacional de técnicas de banda estreita. O método baseia-se
no algoritmo de TRINICON (Triple-N independent component
analysis for convolutive mixtures) proposto em [3]. Através da
aplicação do teorema "Szego", que explora as propriedades Toeplitz e circulantes de matrizes, uma implementação eficiente
do algoritmo TRINICON no domínio da frequência foi derivada em [7]. O algoritmo resultante apresenta convergência rápida e reduzida complexidade computacionalmente, enquanto
evita problemas típicos de algoritmos de banda estreita, tais
como os efeitos de permutações e circularidade. É proposta
a sua aplicação na separação cega de fontes em subbandas,
resultando em um novo algoritmo com desempenho computacional e convergência melhores do que os do algoritmo
em banda cheia. Os resultados das simulações em ambientes
acústicos confirmam o melhor desempenho do novo algoritmo,
principalmente em ambientes com altas reverberações.
II. O PROBLEMA DE SEPARAÇÃO DE FONTES
Misturas lineares convolutivas de sinais podem ser definidas
de acordo com a equação:

866

x(n) = H(n) ∗ s(n),

(1)
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em que ” ∗ ” é o operador convolução, H(n) é a matriz de
mistura de dimensões P × Q, sendo Q o número de fontes
e P o número de sensores, contendo as respostas impulsivas
dos filtros de mistura hij (n), i.e.,


h11 (n) h12 (n) . . . h1Q (n)
 h21 (n) h22 (n) . . . h2Q (n) 


(2)
H(n) =  .
,
..
..
.
.
.

 .
.
.
.
hP 1 (n) hP 2 (n) . . . hP Q (n)

s(n) é o vetor composto pelos sinais das fontes, i.e.,

T
s(n) = s1 (n) s2 (n) . . . sQ (n)

(3)

O problema de separação de fontes convolutivas lineares
consiste em encontrar a matriz de separação W(n) capaz de
obter estimativas dos sinais das fontes a partir dos sinais de
mistura, ou seja,

sendo



(5)

y(n) = y1 (n)

y2 (n)

...

yQ (n)

T

(6)

e a matriz de separação W(n), de dimensões Q × P , definida
por


w11 (n) w12 (n) . . . w1P (n)
 w21 (n) w22 (n) . . . w2P (n) 


W(n) =  .
(7)
.
..
..
..
 ..

.
.
.
wQ1 (n)

wQ2 (n)

...

yq (b, j) =

P
X

xp (b, j)Wpq (b)

(9)

p=1

e x(n) é o vetor formado pelos sinais que chegam aos
sensores, dado por

T
x(n) = x1 (n) x2 (n) . . . xP (n) .
(4)

y(n) = W(n) ∗ x(n)

matrizes de correlação de saída para diferentes instantes de
tempo.
Para apresentação do algoritmo TRINICON numa forma
compacta, definem-se os vetores contendo os dados dos sinais
de entrada xp (b, j) e de saída yq (b, j) do b-ésimo bloco, de
tamanho L = 2N , por:


xp (b, j) = xp (bN + j) . . . xp (bN − 2N + 1 + j) (8)

wQP (n)

Assume-se filtros de separação wij (n) de comprimento N .
Quando o número de sensores P é igual ao número de
fontes Q, o problema de separação é denominado determinado,
sendo esse o caso considerado neste trabalho. É necessário
introduzir dois parâmetros adicionais para a formulação geral
do algoritmo BSS com processamento de blocos de misturas
convolutivas:
• número de atrasos no tempo D das correlações consideradas na função custo (1 ≤ D ≤ N );
• comprimento dos blocos dos sinais de saída L, como base
para as estimativas das correlações.
Neste trabalho, foi escolhido L = 2N , seguindo a recomendação de [3].
A matriz Wpq , de dimensões 2N × D, contém em cada
coluna os coeficientes do filtro de separação do p-ésimo sensor
à q-ésima saída que geram as D amostras de yq .
III. A LGORITMO TRINICON
O algoritmo TRINICON explora as seguintes características
dos sinais de voz: não-gaussianidade, através de estatísticas
de ordens elevadas utilizadas para formular sua função-custo;
espectro colorido, através da diagonalização simultânea de
matrizes de correlação das saídas para múltiplos atrasos; nãoestacionariedade, através da diagonalização simultânea das

sendo j = 0, · · · , L − 1 o deslocamento no tempo dentro do
bloco. Combinando todos os canais, podemos escrever:

onde

Y(b) = X(b)W(b)

(10)



W11 (b)

..
W(b) = 
.

WP 1 (b)

e


X(b) = X1 (b)

···
..
.
···


W1P (b)

..

.

(11)

WP P (b)

···

XP (b)

(12)



Pode-se agora definir a seguinte função de custo, com base na
sequência de matrizes de correlação reduzidas e atrasadas dos
sinais de saída, como:
J =−

b
X

β(i, b){log[det(bdiag(YH (i)Y(i)))]...

i=0

(13)

− log[det(YH (i)Y(i))]}

cujo ponto de equilíbrio corresponde exatamente à solução da
BSS desejada. O operador bdiag. seleciona as submatrizes da
diagonal. Empregando-se o algoritmo baseado no método do
gradiente natural [5] para minimização da função custo J ,
cujo gradiente natural em relação à matriz de separação W é:
∂J
∂W∗
obtém-se a seguinte regra de atualização:
∆W ∝ WWH

(14)

W(b) = W(b − 1) − µ∆W(b)

(15)

onde
∆W(b) = 2

∞
X

β(i, b)W(b){Ryy (i)...

i=0

−bdiag(Ryy (i))}bdiag

−1

(16)

(Ryy (i))

e
Ryy (b) = YH (b)Y(b).

(17)

Observa-se que a matriz (17) é posto completo desde que L ≥
P D.
Considerando o caso P = Q = 2 por simplicidade, a
equação de atualização do algoritmo do modo off-line, em
que todo o sinal é processado para gerar uma iteração, é dada
por:
W(b) = W(b − 1) −
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"
B
2µ X W12 Ry2 y1 R−1
y1 y 1
B b=0 W22 Ry2 y1 R−1
y1 y 1

W11 Ry1 y2 R−1
y 2 y2

#

W21 Ry1 y2 R−1
y 2 y2
(18)
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onde Ryp yq , p, q ∈ {1, 2}, são as submatrizes de dimensão
D × D correspondentes de Ryy , µ é o passo de adaptação do
algoritmo.
A atualização dessa função resulta numa complexidade
alta para o cálculo de R−1
qq (b) em uma aplicação simples.
No entanto, para reduzir a complexidade computacional do
algoritmo, os fatores de normalização R−1
qq (b) podem ser
simplificados considerando Rqq (b) uma matriz diagonal; desta
maneira, R−1
qq (b) pode ser obtida invertendo os elementos da
sua diagonal, que correspondem aos inversos das potências
dos blocos atrasados no tempo do sinal da q-ésima saída, ou
seja:
Rqq (b) ≈ diag{Rqq (b)}
(19)
Para reduzir ainda mais o custo computacional no cálculo de
R−1
qq (b), foi proposto em [4] se reduzir o fator de normalização
a um escalar, ou seja:
Rqq (b) ≈ yqT (b)yq (b)I

(20)

IV. A LGORITMO TRINICON NO DOMÍNIO DFT
Em [6], foi demonstrado que qualquer matriz Toeplitz pode
ser expressa de forma equivalente no domínio da frequência
através de uma matriz circulante gerada pela extensão apropriada da matriz Toeplitz. Em seguida, a matriz circulante é
diagonalizada aplicando-se a matriz DFT FR , de tamanho
R × R, onde R ≥ L + N representa o comprimento da
transformada. Esses dois passos são aplicados em [7] à matriz
Toeplitz do sinal de saída Yq (b), conforme as equações:
01

1N 0
L+N
−1
Yq (b) = W(L+N
)×R FR Y q (b)FR WR×N

(21)

ou
01

1N 0
L+N
Yq (b) = W(L+N
)×R CYq (b)WR×N

(22)

onde CYq (b) é uma matriz circulante de tamanho R × R, e
as matrizes correspondentes ao "janelamento"dos sinais são
dadas por:

12N 0
1D 0
−1
Wpq (b) = W2N
×R FR Wpq (b)FR WR×D

(27)

T
(b), 0TR−N ×1 ]T }
Wpq (b) = Diag{FR [Wpq

(28)

sendo

A. Cálculo da matriz R−1
yp yq (b)
Utilizando o teorema Szego, podemos aproximar o inverso
da matriz Ryp yq (b) pelo inverso da matriz circulante, como
feito em [7], ou seja,
1N 0
1N 0
H
−1
−1
(29)
R−1
FR WR×N
yp yq (b) = WN ×R FR (Y q (b)Y q (b))

Este procedimento também pode ser interpretado como uma
aproximação de banda estreita, uma vez que os autovalores YH
q (b)Y q (b) podem ser facilmente determinados pela
DFT da primeira coluna da matriz circulante CYp Yq (b) =
H
−1
FR . Sua inversa pode agora ser obtida
F−1
R (Y q (b)Y q (b))
de forma eficiente através da inversão de escalares, uma vez
que YH
q (b)Y q (b) é uma matriz diagonal. Além disso, é importante notar que a inversa de uma matriz circulante é também
circulante. Assim, após o janelamento a matriz R−1
yp yq (b) resultante apresenta novamente uma estrutura Toeplitz. Em resumo,
essa função pode ser eficazmente implementada pela DFT
da primeira coluna de CYp Yq (b) seguida por uma inversão
escalar dos valores no domínio da frequência e pela DFT
inversa. Após a operação de janelamento, estes valores são
então replicados para gerar a estrutura Toeplitz de R−1
yp yq (b).
B. Regra de atualização
Como apresentado em [8] utilizando-se o gradiente natural,
temos que a equação de atualização dos coeficientes da matriz
de separação no domínio da frequência é dada por:
W(b) = W(b − 1) − µ∆W(b)

01L+N
W(L+N
)×R

= [0(L+N )×(R−L−N ) , I(L+N )×(L+N ) ]

(23)

onde

e
1N 0
WR×N

= [IN ×N , 0(R−N )×N ]

Yq (b) = Diag{FR [0, . . . , 0, yq (bN ), . . . ,
yq (bN + L − 1), 0, . . . , 0]T }

(25)

onde Diag{x} denota a matriz com os elementos do vetor
"x"na sua diagonal principal. Por fim, temos que
1N 0
1N 0
−1 H
Ryp yq (b) = WN
×R FR Y q (b)Y q (b)FR WR×N

∆W(b) =

(24)

Neste trabalho, a convenção utilizada é que o índice inferior
da matriz de "janelamento"denota as suas dimensões e o índice
superior descreve as posições dos uns e zeros. O tamanho das
submatrizes é indicado em subscrito (por exemplo, "01L "). A
matriz de saída no domínio da frequência, Yq (b), é diagonal
e dada por:

(26)

A relação entre Wpq (b) no domínio de tempo e Wpq (b)
no domínio DFT é dada por:

(30)

∞
X

0
β(i, b)G1PNR×P
R ∆W̃(i)LI

(31)

i=0

sendo
∆W̃(i) ∝ W(i)boff{Y(i)YH (i)}bdiag−1 {YH (i)Y(i)}
(32)
1N 0
1N 0
0
−1
−1
G1PNR×P
R = bdiag{FR WR×R FR , . . . , FR WR×R FR }
(33)
e LI = bdiag{1R×1 , . . . , 1R×1 }. A operação boff configura
todas as submatrices na diagonal para zero, a multiplicação no
lado direito pela matriz LI converte a matriz ∆W̃ no domínio
DFT, de dimensões R × R, em vetores colunas contendo os R
valores da DFT. A multiplicação no lado esquerdo pela matriz
1N 0
de restrições GP
R×P R transforma a matriz do domínio DFT
para o domínio do tempo, restringindo todos os coeficientes
de índices maiores do que o comprimento do filtro N a zero,
e depois volta para o domínio DFT.
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TABELA I
VALORES UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES

V. BSS EM S UBBANDAS NO D OMÍNIO DA F REQUÊNCIA
Nesta seção, algumas modificações foram feitas no algoritmo TRINICON no domínio da frequência para a sua
execução em subbandas. Derivaremos assim um novo método
para separação cega de misturas convolutivas em subbandas no
domínio da frequência, que apresenta melhor desempenho que
os algoritmos em banda cheia, sendo o ganho de desempenho
maior em ambientes com altos tempos de reverberação. Esses
cenários serão os que focaremos neste artigo, devido ao bom
desempenho do algoritmo proposto em relação ao no domínio
do tempo compensar seu gasto computacional superior.
Comparado ao algoritmo TRINICON no domínio DFT
apresentado na seção anterior, o algoritmo proposto à primeira
vista apresenta uma complexidade computacional maior, devido a realizar M vezes o cálculo de ∆Wm , sendo M o
número de subbandas. Porém, para ambientes com tempos de
reverberação elevados, ele apresenta resultado superior com
filtros de separação de tamanho consideravelmente menor do
que o usado em banda completa, tendo assim uma complexidade computacional comparável à deste, além de apresentar
maiores taxa de convergência e razão sinal-interferência em
regime estacionário.
Cada sinal observado da mistura, xp (n), é decomposto
pelos filtros de análise Fm (z), sendo os sinais resultantes
processados pelos subfiltros de separação de banda completa,
dados por Wpq (n), gerando sinais de saída ypm (n) para a
m-ésima subbanda, os quais serão passados para o domínio
DFT, como mostrado nas seções anteriores, para o cálculo de
atualização da nova matriz W.
A atualização da matriz W se dá em banda completa,
utilizando um somatório das funções ∆W̃m das M subbandas,
como realizado no algoritmo apresentado no domínio do
tempo.
Por fim para obter a equação de atualização da matriz de
filtros de separação W, usamos a mesma recursão apresentada
na seção anterior, com a adição dos cálculos de ∆W̃m em
cada subbanda, como mostrado a seguir:
∆W(b) =

∞
X

Parâmetro
Ângulo da fonte 1
Ângulo da fonte 2
Distância entre os microfones
Coeficiente de absorção das paredes
Distância das fontes até o centro do arranjo de microfones

Os tempos de reverberação avaliados (T 60) foram: 0.3 s
e 0.5 s. A medida de avaliação utilizada foi a SIR (Signalto-Interference Ratio). Para a decomposição em subbandas,
empregou-se um banco de filtros modulado por cosseno [10]
com M = 4 subbandas e filtro protótipo de comprimento 32.
O tamanho dos blocos foi fixado em L = 2D, sendo o valor do
atraso D utilizado igual ao comprimento do filtro de separação,
ou seja, D = N .
Para tornar a adaptação mais robusta, um controle no
tamanho do fator de aprendizagem do algoritmo é desejável.
Usamos uma estratégia simples, mas eficaz, para atualizar o
tamanho do passo, baseado no método apresentado em [8].
Os limites [µmin , µmax ] variaram para cada simulação, com
menor limite inferior µmin = 0.00001 e maior limite superior
µmax = 0.005.
16
14
12
10
8
6
4

(34)
0

i=0

sendo
∆W̃(i) =

M
X

Banda Cheia com N=512 no dominio da frequência
Banda Cheia com N=1024 no dominio da frequência
Subbanda com N=512 no dominio da frequência
Banda Cheia com N=2048 no domínio do tempo

2

1N 0
β(i, b)GP
R×P R ∆W̃(i)LI

0

Fig. 1.

H

W(i)boff{Ym (i)Ym (i)}...

m=0

bdiag

−1

{Y

mH

(35)

m

(i)Y (i)}

VI. R ESULTADOS DE SIMULAÇÕES
Os algoritmos foram avaliados empregando-se duas misturas
convolutivas de dois sinais de voz, supondo Q = P = 2,
compostas de um sinal de voz masculina e outro de voz
feminina, disponibilizados em [9], com duração de 10 s e
frequência de amostragem 16 kHz.
As simulações da propagação acústica de salas foram desenvolvidas usando o modelo "Image-Source"descrito em [11],
sendo utilizados os parâmetros da Tabela I.

Valor
-45o
45o
5 cm
0.8
1m

50

100
Número de Iterações

150

200

Evolução da SIR (em dB) para T 60 = 0.3 s.

A Figura 1 apresenta as evoluções da SIR ao longo das
iterações obtidas com os algoritmos em banda cheia e em
subbandas para T60 = 0.3 s, com filtros de separação de
comprimentos N = 2048 no domínio do tempo em banda
cheia, N = 1024 e N = 512 para o algoritmo em banda
cheia e N = 512 para o algoritmo em subbandas no domínio
da frequência. Pode-se verificar nesta figura que o algoritmo
em subbandas proposto neste trabalho apresenta desempenho
superior, obtendo SIR de 15.6 dB, enquanto que o algoritmo
em banda cheia alcançou SIR de 9.89 dB com o mesmo
comprimento de filtro N = 512 e 12.32 dB com N = 1024
e 9.92 dB no domínio do tempo, novamente inferiores à SIR
obtida com o algoritmo em subbandas.

869

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Na Figura 2 são mostrados os resultados das simulações
para T60 = 0.5 s com filtros de separação de comprimentos
N = 4096 no domínio do tempo em banda cheia, N = 1024
e N = 512 para o algoritmo de banda cheia e N = 512
para o algoritmo em subbandas no domínio da frequência.
Novamente pode-se verificar a superioridade do algoritmo

14

12

10

8

6

4
Banda Cheia com N=512 no dominio da frequência
Banda Cheia com N=1024 no dominio da frequência
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em subbandas, apresentando convergência mais rápida e razão sinal-interferência maior quando comparado ao de banda
cheia, mesmo com comprimento de filtro menor. Para o tempo
de reverberação de T60 = 0.5 s o algoritmo em banda cheia
alcançou SIR de 6.15 dB no domínio do tempo, 11.03 dB
para N = 1024 e de 8.38 dB para N = 512 no domínio da
frequência, enquanto que o algoritmo em subbandas alcançou
SIR de 12.34 dB, demonstrando o ganho no processo de
separação em subbandas tanto em relação à SIR quanto em
relação ao custo computacional, uma vez que o tamanho dos
filtros de separação é de apenas N = 512.
Analisando os resultados obtidos, verificou-se a superioridade do método em subbandas proposto, tendo eles uma complexidade computacional menor devido ao reduzido tamanho
de filtro utilizado no sistema de separação, um menor tempo de
convergência e maior razão sinal-interferência em regime estacionário quando comparados aos algoritmos correspondentes
em banda cheia, sendo, portanto, a melhor opção em ambientes
com alta reverberação ( acima de 0.5 s).
VII. C ONCLUSÃO
Neste trabalho foi derivado um novo algoritmo de separação
cega de fontes, baseado no algoritmo TRINICON no domínio
DFT, que utiliza os sinais de misturas em subbandas. O algoritmo proposto apresenta complexidade computacional menor
do que o algoritmo em banda cheia para separação de sinais de
voz em ambientes com alta reverberação, devido ao reduzido
tamanho dos filtros necessários no sistema de separação, além
de um menor tempo de convergência e maior razão sinalinterferência em regime estacionário.
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Deslocamento Fracionário de Sinais sobre Grafos
Guilherme B. Ribeiro e Juliano B. Lima

Resumo— A teoria de processamento de sinais sobre grafos
surgiu nos últimos anos com a proposta de generalizar o processamento clássico de sinais de tempo discreto para os casos em
que seu domı́nio é irregular, definido como um grafo arbitrário.
Nesse contexto, este artigo investiga a noção de deslocamento
fracionário de sinais sobre grafos e, para o caso de grafos em anel,
compara a abordagem proposta com aquela da teoria clássica,
confirmando a consistência entre ambas. Por fim, calcula-se a
forma polinomial do respectivo filtro de deslocamento fracionário.
Palavras-Chave— Processamento de sinais sobre grafos, filtro
de deslocamento fracionário, interpolação.
Abstract— The theory of graph signal processing has been
established over the last decade, with the purpose of generalizing
tools from classical digital signal processing to the cases where
the signal domain is an irregular network, modelled by an
arbitrary graph. In this paper, we investigate the fractional
shift of graph signals and, when dealing with ring graphs,
compare the proposed methodology to the classical one; the
consistency between the referred two approaches is verified and
the polynomial representation of the fractional delay filter is
computed.
Keywords— Graph signal processing, fractional delay filter,
interpolation.

I. I NTRODUÇ ÃO
Dados de variáveis multidimensionais definidos sobre estruturas de rede são a todo instante gerados, armazenados e
processados em sistemas relacionados às diversas áreas da
engenharia e da tecnologia. Medições em um conjunto de
sensores e dispositivos de Internet das Coisas [1], [7], [8],
[9], [22], número de citações em uma rede de colaboração
cientı́fica ou relações em mı́dias sociais (collaboration graph,
ou social graph) [3], interações entre indivı́duos em um ecossistema (ecological networks) [5], e uso de graphical models
para modelagem de processos [4], [13], [21] são exemplos de
sistemas cuja estrutura pode ser modelada por um grafo [10],
a cujos vértices estejam associadas variáveis de interesse.
O processamento de sinais sobre grafos é um ferramental
teórico criado na última década para estender os métodos
clássicos de processamento de sinais para os casos em que
o domı́nio é irregular, representado por um grafo arbitrário.
Duas abordagens distintas ganharam corpo ao longo dos anos.
A primeira baseia-se na teoria espectral de grafos e analisa
sinais definidos sobre grafos não-direcionais com pesos reais
não-negativos, utilizando a matriz Laplaciana do grafo para
construir uma base para o espaço de sinais [19]; a segunda emprega processamento algébrico de sinais, utilizando a matriz de
Guilherme B. Ribeiro e Juliano B. Lima. Departamento de Eletrônica
e Sistemas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, Emails: guilherme.boaviagem@gmail.com, juliano bandeira@ieee.org. Os autores agradecem ao CNPq por ter financiado este trabalho (132103/2016-8,
56744/2014-2, 307686/2014-0) e ao apoio do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE / UFPE).

adjacência ponderada como bloco elementar. Esta abordagem,
referida como DSPG (processamento digital de sinais sobre
grafos) e adotada no presente artigo, permite lidar com sinais
definidos tanto em grafos direcionais como não-direcionais, e
com pesos de valores reais ou complexos [17].
Atualmente, as investigações sobre processamento de sinais
sobre grafos têm-se voltado, principalmente, para ferramentas
aplicáveis a sinais estáticos. Entretanto, problemas envolvendo
sinais variantes no tempo e propagação de distúrbios em sinais
sobre grafos ainda apresentam várias questões em aberto [6].
Com esta motivação, o presente artigo introduz a noção de
deslocamento fracionário de sinais sobre grafos. Considerando
a teoria de DSPG , verifica-se a consistência da metodologia
proposta com a abordagem clássica para este problema. O
deslocamento não-inteiro pode apresentar-se como uma ferramenta útil para estimação de sinais variantes no tempo em
posições onde não exista um vértice do grafo.
II. F UNDAMENTOS DO PROCESSAMENTO DE SINAIS SOBRE
GRAFOS

Enquanto em DSP clássico os sinais são definidos sobre
domı́nios regulares (i. e. grids de pontos equiespaçados de
uma ou mais dimensões), em DSPG , esta noção é generalizada
para domı́nios irregulares, no sentido de que a posição e a
conexão dos pontos no grid é diversa, formando um grafo
arbitrário. A seguir, são apresentadas de forma sucinta algumas
das principais definições de DSPG . O leitor pode se aprofundar
em tais conceitos consultando os trabalhos de Sandryhaila,
Moura et al. [2], [14], [15], [16], [17], [18].
A. Sinais e filtros sobre grafos
Seja G = {A, V} um grafo definido como um conjunto
de vértices V = {v0 , v1 , . . . , vN −1 } conectados ou não por
arestas ponderadas. A matriz de adjacência A contém em sua
entrada Aij o peso da aresta que vai do vértice vj para o vi ,
com Aij = 0 se e somente se não há aresta de vj para vi .
Um sinal s ∈ S sobre o grafo G é definido como
s : V → CN ,
vn → s(vn ) = sn ,

(1)

em que S é o espaço de todos os sinais sobre G, isto é, o
espaço das funções discretas que mapeiam o conjunto dos N
vértices de G em uma N -upla de valores complexos (ou reais).
Uma vez que, dada a rotulação adequada dos vértices de um
grafo, um sinal s é bem representado pela sequência ordenada
de seus valores sn , os sinais sobre grafos são escritos como
N -uplas ordenadas em CN ou RN .
Os grafos podem ser direcionados ou não-direcionados, a
depender se as arestas têm ou não orientação preferencial. Por
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isto é, H é um filtro linear e invariante ao deslocamento
(LSI, do inglês linear and shift-invariant) se e somente se
comuta com a matriz de adjacência A. O Teorema 1 a
seguir estabelece uma propriedade importante para todo filtro
LSI [14] .
Teorema 1: Seja A a matriz de adjacência de um grafo,
e sejam seus polinômios caracterı́stico e mı́nimo iguais,
pA (x) = mA (x). Então, H é um filtro LSI se e somente
se H é um polinômio em A, i. e.

b

b

32
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30

s2N
b

H = h(A) =

28
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b

b
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sM N

20
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Fig. 1: Exemplos de representações de sinais sobre (a) um
grafo em anel direcionado, (b) um grafo de Düher nãodirecionado, (c) um grafo não-direcionado em forma de rede
retangular uniforme e (d) um grafo formado por cidades do
Nordeste brasileiro.
força da sua definição, a matriz de adjacência é simétrica se
e somente se seu grafo for não-direcionado.
A Fig. 1 traz exemplos de sinais sobre grafos. Imagens
digitais podem ser representadas sobre grafos em uma rede
retangular, como na Fig. 1(c); sinais de tempo discreto com
duração finita são representados sobre grafos direcionados em
anel com pesos unitários, como na Fig. 1(a). Estes grafos têm
como matriz de adjacência a matriz circulante


1

1


(2)
C=
,
..


.
1
a qual desempenha um papel fundamental em DSPG : se um
sinal s = (s1 s2 . . . sN )T definido em um grafo em anel é
multiplicado à esquerda por sua matriz de adjacência, tem-se
e
s = (sN s1 . . . sN −1 )T ; ou seja,
e
s = Cs

(3)

é o resultado de um deslocamento circular à direita do sinal s.
Esta propriedade sugere generalizar o deslocamento unitário
de um sinal x ∈ S sobre um grafo qualquer como sendo o
produto à esquerda por sua matriz de adjacência,
e = Ax,
x

(4)

de forma que A pode ser interpretado como o operador de
deslocamento do grafo. De fato, este operador é um filtro de
atraso de um sinal sobre o grafo.
Pode-se definir um filtro sobre sinais em um grafo com
|V| = N vértices como sendo qualquer matriz H ∈ CN ×N
[14]. Assim, todo filtro em grafos é linear. Por outro lado,
HAx = AHx, ∀x ∈ S ⇔ HA = AH,

h` A` ,

(6)

`=0

24

b

L
X

(5)

com A0 sendo a matriz identidade e L < deg(mA ).
O último teorema guarda uma conveniente analogia com
DSP clássico, uma vez que todo filtro para sinais de tempo
discreto pode ser representado como polinômios avaliados em
z −1 , o atraso unitário, via transformada Z de sua resposta
ao impulso. Nem toda matriz A satisfaz a condição pA =
mA ; essa possibilidade é contornada empregando o conceito
de filtros equivalentes, a partir do qual se demonstra que todos
os filtros LSI têm representação polinomial em A. Detalhes a
respeito de tal conceito podem ser verificados em [15].
B. A transformada de Fourier sobre grafos
A transformada de Fourier de um sinal é a sua projeção em
uma base de funções invariantes à filtragem linear e invariante
no tempo (LTI, do inglês linear and time-invariant) [12].
Analogamente, a transformada de Fourier sobre grafos (GFT,
do inglês graph Fourier transform) pode ser definida como
a decomposição de um sinal em termos de uma base de
autovetores da filtragem LSI [16].
Seja A a matriz de adjacência de um grafo de N vértices.
Se A for diagonalizável, tem-se1
A = VΛV−1 ,

(7)

em que V contém os N autovetores de A em suas colunas,
isto é,
V = (v0 v1 . . . vN −1 ).
(8)
Uma vez que filtros LSI são polinômios na matriz A
(Teorema 1), e sabendo que uma matriz e suas potências
inteiras compartilham os mesmos autovetores, as colunas de
V formam uma base de vetores invariantes à filtragem LSI.
Somando a isto o fato de que os subespaços gerados pelos
autovetores de um mesmo autovalor de A são irredutı́veis, têm
interseção nula e suas dimensões somam N [16], V fornece
uma base invariante à filtragem LSI para o espaço de sinais S
sobre o grafo que tem A por matriz de adjacência.
Desta forma, um sinal x ∈ S pode ser decomposto em suas
componentes na base V como
x=x
b0 v0 + · · · + x
bN −1 vN −1
= V(b
x0 x
b1 . . . x
bN −1 )T
= Vb
x,

(9)

1 Se A não for diagonalizável, o raciocı́nio pode ser repetido utilizando-se
a forma normal de Jordan.
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e esta é definida como a equação de sı́ntese da transformada de
Fourier sobre grafos. A equação de análise da GFT é, portanto,
b=V
x

−1

x.

(10)

Para o caso de sinais de tempo discreto, foi assinalado que
seu domı́nio é modelado como um grafo direcionado em anel
com pesos unitários, com matriz de adjacência C dada por (2).
Uma vez que C é circulante, ela é diagonalizada pela matriz
F da transformada discreta de Fourier (DFT). Assim,

h` A` x =

`=0

=V

L
X

h` VΛV−1

0

−1

−1

−2

−2

−3

−3

(b)

2

(11)


2π(N −1)
4π
6π
2π
.
em que ΛC = diag 1 e−j N e−j N e−j N · · · e−j N
Vale ressaltar que, neste caso, a matriz da GFT torna-se
V−1 = F, mostrando a desejável propriedade de que a GFT
de sinais de tempo discreto coincide com a DFT.
1) A resposta em frequência de filtros para sinais sobre
grafos: A definição dada para filtros em grafos considera
a ação de uma matriz sobre um sinal x no domı́nio dos
vértices de um grafo G = {A, V}. Para entender como o
filtro age no domı́nio da GFT, identificado como domı́nio da
frequência,
PL utiliza-se (7) e o Teorema 1. A resposta do filtro
H = `=0 h` A` ao sinal x é dada por
L
X

1

0

(a)

C = F−1 ΛC F,

Hx =

1

`

x

Sinal original
1

5a amostra atrasada de 0,3

0
−1
−2
−3
0

2

4

6

8

10

(c)

Fig. 2: Deslocamento fracionário por a = 0,3 de uma amostra
em um sinal definido sobre um grafo direcionado em anel
com pesos unitários. (a) Sinal original sobre o grafo em anel
direcionado (as arestas apontam em sentido anti-horário). (b)
Grafo em que a 5a amostra atrasada de a = 0,3 aparece como
uma amostra interpolada entre a 4a e a 5a amostras do sinal
original. (c) Sinal discreto original e a amostra atrasada.

`=0
L
X

!
h` Λ`

V−1 x.

(12)

`=0

Tomando a GFT em ambos os lados da última equação, tem-se
V−1 Hx = h(Λ)b
x,

(13)

de forma que a ação no domı́nio da frequência a que corresponde a filtragem por H é a multiplicação pela matriz h(Λ),
a qual representa a resposta em frequência do filtro H.
III. D ESLOCAMENTO FRACION ÁRIO

tempo discreto de N pontos (caso em que a GFT coincide
com a DFT), observa-se que o filtro no domı́nio da DFT é
b a . Neste caso, foi discutido que a matriz de
o próprio vetor h
adjacência do respectivo grafo é diagonalizada segundo (11),
em que ΛC tem como entradas as N raı́zes da unidade. O fato
da matriz de autovetores de C ser a matriz de Fourier impõe
uma ordem especı́fica aos autovalores em ΛC , de forma que
b a é
o vetor h
0

b a = (1 W a W 2a . . . W aR W −aR0 W a(−R +1) . . . W −a ),
h
N
N
N
N
N
N
2π

Uma vez que o deslocamento unitário de um sinal pode ser
entendido como o produto pela matriz de adjacência do grafo
no qual ele é definido, propõe-se, neste trabalho, definir um
deslocamento fracionário como o produto por uma potência
não-inteira de A. Precisamente, a versão do sinal x, definido
sobre o grafo G = {A, V}, deslocado de a ∈ [0, 1], é dada
por
e = Aa x.
x
(14)
Para elucidar o significado de (14), partindo da decomposição espectral (7), pode-se escrever
 a

λ1


..
b
Aa x = VΛa V−1 x = V 
x
.
a
λN
−1 b
b
b) = GFT {ha x
b},
= V(ha x
(15)
∆
ba =
em que h
(λa1 . . . λaN ) e
representa o produto ponto-aponto entre vetores.
A Equação (15) mostra que Aa é um filtro de grafo com
b a ), e que, se x é um sinal de
resposta em frequência diag(h

em que WN = e−j N e
(
R = N 2−1 e R0 = R,
R = N2 − 1 e R0 = R + 1,

se N for ı́mpar,
se N for par,

(16)

b a tem
n = 0, 1, . . . , N − 1. Mostra-se que a DFT inversa de h
componentes
 senπ(n−a)
se N for ı́mpar,
 N1 sen Nπ (n−a) ,
ha [n] = N1 cotan Nπ (n−a)senπ(n−a)
(17)

j
n
+ N (−1) senπa,
se N for par.
O produto por uma potência fracionária da matriz de
adjacência produz o efeito ilustrado nas Figs. 2 e 3, para
um grafo em anel direcionado e um grafo não-direcionado,
respectivamente. Observe, por exemplo, na Fig. 2, como a 5a
amostra do sinal deslocado de a = 0,3 coincide com o valor
do sinal contı́nuo nessa posição.
O sinal a ser deslocado precisa ter banda limitada em
frequência, como ilustrado na Fig. 4; as descontinuidades
presentes no sinal original provocam um efeito, no sinal
deslocado, semelhante ao fenômeno de Gibbs.
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Deslocamento por 0.25
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Fig. 3: Deslocamento fracionário de um sinal com 10 amostras
não-nulas, definido sobre um grafo formado por 80 cidades
do estado de Pernambuco, Brasil. Observa-se como o sinal
deslocado assemelha-se ao original para a próximo de 0, e ao
sinal deslocado de uma unidade para a próximo de 1.
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Comprimento do sinal

Fig. 5: Erro percentual (normalizado pela energia de hLP F )
de ha com relação a hLP F , para diferentes valores de N
(ı́mpares) e do parâmetro de deslocamento fracionário a.

2
1
0

bounded input, bounded output, pois sua resposta ao impulso
tem energia infinita), e, portanto, não é fisicamente realizável.
Implementações de filtros de atraso fracionário devem, assim,
apenas aproximar hLP F tanto quanto possı́vel.
Para analisar o quão próximo de hLP F [n] = sinc(n − a),
0 ≤ a ≤ 1, está ha [n], para N ı́mpar (vide primeira linha
de (17)), foi computada a diferença ponto-a-ponto entre estes
sinais para diferentes valores de N ∈ [101 , 106 ]. A Fig. 5 traz
o erro relativo (razão entre a energia do erro (ha − hLP F ) e
a energia de hLP F ), em função de N e a.
O resultado sugere que, de fato, ha converge na média em `2
para hLP F à medida que N cresce, apresentando erro relativo
abaixo de 5% já para N ≈ 30. Além disso, o erro é maior
quando a é próximo de 0,5, sendo desprezı́vel ou nulo quando
a é inteiro. De fato, o erro é exatamente zero para a = 0 (ou
a = 1) e n = a, uma vez que se pode mostrar que

lim ha [n] = 1 ⇒ lim ha [n] − sinc(n − a) = 0. (19)
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Fig. 4: Deslocamento fracionário em sinal (a) com e (b) sem
descontinuidades.
A. Consistência com abordagens clássicas: o filtro ideal de
atraso fracionário
Na abordagem clássica do problema de deslocamento fracionário de um sinal de tempo discreto, o que se pode
fazer é reconstruir a versão contı́nua do sinal, deslocá-la e
reamostrá-la com o mesmo perı́odo de amostragem [11], [20].
Este procedimento carrega, por necessidade do Teorema de
Nyquist-Shannon, a restrição do sinal ter banda limitada.
Mostra-se que, se um sinal de tempo discreto x tem banda
limitada,
sua versão deslocada por a ∈ [0, 1] é x[n − a] =
P
k x[k]sinc(n − k − a), de modo que o filtro (passa-baixa
ideal) utilizado para o deslocamento é
hLP F [n] = sinc(n − a).

(18)

O filtro hLP F é não-causal e instável (não é do tipo BIBO –

n→a

O mesmo resultado é obtido para N par, partindo-se da
segunda linha de (17). Quando a é não-inteiro, ha [n] é
complexo, com parte imaginária de módulo constante para
a fixo. Considerando somente a parte real, o erro cometido
foi menor que aquele considerando também a contribuição da
parte imaginária. As Figs. 6 e 7 mostram que os erros com e
sem a parte imaginária igualmente decaem à medida que N
cresce, mas, ao usar somente a parte real, os resultados são
significativamente melhores.
B. Representação polinomial para o caso de grafos em anel
A matriz de deslocamento fracionário Aa necessariamente
comuta com A, pois Aa A = A1+a = AAa , de forma que
Aa é um filtro LSI para os sinais sobre grafos que têm A por
matriz de adjacência (vide (5)). A representação polinomial de
Aa segundo o Teorema 1, no entanto, exige que pA = mA ,
ou ao menos que se encontre um filtro equivalente a Aa para
o qual essa condição seja satisfeita. Uma vez que, para o caso
do grafo direcionado em anel com pesos unitários, a matriz de
adjacência C em (2) satisfaz pC = mC (pelo fato de todos os
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14
12

Erro relativo (%)

exibindo resultados satisfatórios para sinais de banda limitada.
Como trabalhos futuros, destacamos que resta investigar o
significado fı́sico para o deslocamento fracionário em grafos
não-direcionados com topologia arbitrária. Além disso, estudos adicionais são necessários para exprimir matematicamente
a qualidade do deslocamento fracionário em termos da banda
do sinal a ser deslocado.
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Fig. 6: Erro relativo médio entre Re{ha } e hLP F para N par,
em função do parâmetro de deslocamento fracionário a.
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Fig. 7: Módulo do erro relativo médio entre ha e hLP F para
N par, em função do parâmetro de deslocamento a.
autovalores de C serem distintos), tem-se que H = Ca pode
ser expresso como um polinômio de grau até (N − 1) em C.
A partir de (11), sabendo que F−1 = FH , com H indicando
o conjugado transposto, pode-se mostrar que Ca = FH ΛaC F
é uma matriz circulante com a primeira coluna dada por ha
em (17). Além disso, uma vez que o produto de uma matriz
à esquerda por C causa um deslocamento circular para baixo
em cada coluna da matriz, as N potências de C formam uma
base para o espaço de matrizes circulantes N × N (observe
que CN = C0 é a matriz identidade). Do exposto, conclui-se
que os coeficientes da representação polinomial de Ca são as
entradas de ha , i. e.
H = Ca =

N
−1
X

ha [`]C` .

(20)

`=0

IV. C ONCLUS ÕES
No presente artigo, investigou-se o deslocamento fracionário
de sinais sobre grafos, empregando conceitos basilares da
teoria de DSPG , a qual define o deslocamento unitário a
partir da matriz de adjacência de um grafo. Interpretando
o deslocamento fracionário como uma filtragem, mostrou-se
que, para grafos em anel, sua aplicação produz os efeitos
esperados, aproximando o filtro de interpolação ideal clássico e
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Matrizes Geradoras de Autovetores para Construção
de Transformadas de Hartley Fracionárias
Ravi B. D. Figueiredo, Juliano B. Lima e José R. de Oliveira Neto

Resumo— Neste artigo, propõe-se um método baseado em
matrizes geradoras para construir autovetores da transformada
discreta de Hartley (DHT). Os conjuntos de autovetores obtidos são caracterizados e empregados na definição de uma
DHT fracionária (DFrHT). Uma versão real e multiordem da
DFrHT é então apresentada; como o número de parâmetros
livres dessa transformada é maior que o das transformadas de
Fourier correspondentes, seu uso em cifragem de imagens pode
prover vantagens relacionadas à robustez contra certos ataques
criptográficos. Uma avaliação preliminar de tal possibilidade é
realizada na parte final do trabalho.
Palavras-Chave— transformada discreta de Hartley, matrizes
geradoras, autovetores, transformadas fracionárias.
Abstract— In this paper, we propose a method based on
generating matrices for constructing eigenvectors of the discrete
Hartley transform (DHT). The obtained eigenvector sets are
characterized and employed in the definition of a fractional DHT
(DFrHT). A real-valued version of the DFrHT is then presented;
since the number of free parameters of such a transform is
greater than that of the corresponding Fourier transforms, its
usage in image encryption may provide advantages related to the
robustness against certain cryptographic attacks. A preliminary
evaluation regarding this possibility is performed in the final part
of this work.
Keywords— discrete Hartley transform, generating matrices,
eigenvectors, fractional transforms.

I. I NTRODUÇÃO
Transformadas discretas são ferramentas matemáticas essenciais em diversos cenários de aplicação e, em particular, no
campo de processamento digital de sinais [1]. Em geral, uma
transformada discreta X, de uma sequência x com N pontos,
pode ser calculada de acordo com

cujas entradas são os autovalores correspondentes e VT denota
a transposta de V. O respectivo operador fracionário é dado
por
Ta = VΛa VT ,
(3)
em que a ∈ R é a ordem fracionária. Devido a este parâmetro,
transformadas fracionárias podem ser vistas como generalizações das transformadas ordinárias correspondentes e podem
ser aplicadas numa extensa gama de cenários práticos [3],
[4]. Apenas para mencionar alguns exemplos, transformadas
fracionárias podem ser empregadas em cifragem e extração
de características de imagens, reconstrução e filtragem de
sinais, comunicação subaquática, classificação de distúrbios
em sistemas de potência etc. [5]–[10].
Se T for a matriz da transformada discreta de Fourier (DFT,
do inglês discrete Fourier transform), propriedades específicas
relacionadas aos autovetores usados em sua diagonalização
podem ser desejáveis. Pode-se construir, por exemplo, autovetores da DFT cujas componentes aproximem numericamente
amostras das funções Hermite-Gaussianas contínuas. Neste
caso, a DFT fracionária obtida aproximaria a transformada
fracionária de Fourier contínua. Usualmente, a construção
dos referidos autovetores é realizada empregando métodos
baseados em matrizes que comutam com a matriz da DFT [4].
Em [11], uma nova técnica para obter autovetores da DFT
foi introduzida. Tal procedimento requer uma matriz A que
satisfaça
F2 AF2 = λA,
(4)
em que F é a matriz da DFT e λ é uma constante; A é então
usada para construir a matriz geradora
1

X = T x,

em que T, identificada como matriz de transformação, tem
suas entradas dependentes do núcleo da transformada correspondente.
Autoestruturas de matrizes de transformação têm sido extensivamente estudadas [2], [3]. Mais especificamente, a construção de bases formadas por autovetores de uma transformada é um ponto-chave no seu processo de fracionarização.
Se T for diagonalizável, pode-se escrever
T = VΛVT ,

SA = λ 2 F−1 AF + A.

(1)

(2)

em que V é uma matriz cujas colunas constituem um conjunto
ortonormal de autovetores de T, Λ é uma matriz diagonal
Ravi B. D. Figueiredo, Juliano B. Lima e José R. de Oliveira Neto.
Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidade Federal de Pernambuco,
Recife-PE, Brasil, E-mails: ravibdf@gmail.com, juliano_bandeira@ieee.org,
joserodrigues.oliveiraneto@ufpe.br.

(5)

Se vF for um autovetor de F com autovalor λF , então
1
SA vF será um autovetor de F com autovalor λ 2 λF . Enquanto
métodos baseados em matrizes comutantes normalmente requerem O(N 3 ) operações aritméticas para obter N autovetores, a abordagem baseada em matrizes geradoras requer
O(N 2 log N ).
Neste artigo, estende-se o método descrito acima, introduzindo matrizes para geração de autovetores da transformada
discreta de Hartley (DHT, do inglês discrete Hartley transform) [12]. Conforme se demonstra ao longo do trabalho,
a referida extensão envolve matrizes com um número maior
de parâmetros livres, quando comparadas a matrizes A que
satisfaçam (4). Dessa forma, conjuntos de autovetores gerados
segundo a metodologia proposta podem ser empregados na
obtenção de versões fracionárias da DHT, as quais, por sua
vez, são propícias a aplicações relacionadas à Criptografia.
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Na próxima seção, os principais resultados relacionados a
autoestrutura da DHT são brevemente revisados. Na Seção III,
descreve-se a abordagem proposta, caracterizando os autovetores obtidos e explicando como eles podem ser usados na
fracionarização da DHT. Na Seção IV, usa-se a teoria desenvolvida para definir DHT fracionárias com múltiplas ordens; é
feita, então, uma prévia da aplicação de tais transformadas ao
cenário de cifragem de imagens. O trabalho é concluído com
a exposição de considerações finais na Seção V.
II. AUTOESTRUTURA DA T RANSFORMADAS D ISCRETA DE
H ARTLEY
A matriz H, da transformada discreta de Hartley, tem sua
componente na k-ésima linha e na n-ésima coluna dada por


2π
1
kn , k, n = 0, 1, . . . , N − 1,
(6)
Hk,n = √ cas
N
N
em que cas(·) = cos(·) + sen(·). Essa transformada corresponde a uma involução, isto é, a expressão para o cálculo da
DHT inversa é a mesma usada no cálculo da transformada
direta. Equivalentemente, tem-se que H−1 = H e H2 = I,
em que I é a matriz identidade. Isso permite deduzir que os
autovalores de H são, possivelmente, λ = ±1. Na Tabela I, as
multiplicidades #{·} desses autovalores são apresentadas [12].
Outro resultado importante, o qual é enunciado a seguir, diz
respeito à construção de autovetores associados a um autovalor
específico da DHT.
Proposição 1: Seja v um vetor arbitrário com N pontos.
Então, o vetor v+ = v + Hv e o vetor v− = v − Hv
são, respectivamente, autovetores da matriz da DHT com os
autovalores λ+ = 1 e λ− = −1.
Demonstração: Considerando que H2 = I, tem-se o
seguinte desenvolvimento:

Demonstração: Multiplicando H e v0 , obtém-se o
seguinte desenvolvimento:
Hv0 = HSA v = H(±HAH + A)v =
= ±AHv + HAv = ±Aλv + HAH2 v =
= ±Aλv + HAHλv = ±λ(±HAH + A)v
= ±λSA v = ±λv0 .
Ao passo em que a matriz A na Proposição 2 tem N 2
componentes livres, é possível mostrar que uma matriz A que
satisfaça (4) e que, assim, possa originar uma matriz geradora
de autovetores da DFT, tem N 2 /4 componentes livres. Tal
diferença, que fora observada anteriormente, desempenha um
papel importante no cenário de aplicação descrito na Seção IV.
Usando a Proposição 2, pode-se construir um conjunto
com N autovetores {vr }r=0,1,...,N −1 de H escolhendo uma
matriz A, um autovetor de partida v0 e calculando, para
r = 1, 2, . . . , N − 1,
vr = SA vr−1 .

Se desejarmos que o referido conjunto de autovetores seja
linearmente independente (LI) e, consequentemente, uma base
para RN , aspectos adicionais precisam ser considerados; em
particular, a seguinte condição deve ser observada.
Proposição 3: Se o conjunto {vr }r=0,1,...,N −1 for linearmente independente, então o polinômio mínimo de SA possui
grau N .
Demonstração: O conjunto {vr }r=0,1,...,N −1 é linearmente independente se, e somente se
c0 v0 + c1 v1 + · · · + cN −1 vN −1 = 0
−1
c0 v0 + c1 SA v0 + · · · + cN −1 SN
v0 = 0
A
−1
c0 I + c1 SA + · · · + cN −1 SN
=0
A

Hv+ = H(v + Hv) = Hv + H2 v = v + Hv = v+ .
Um desenvolvimento análogo pode ser obtido para v− .
III. M ATRIZES G ERADORAS DE AUTOVETORES DA DHT
Nesta seção, são introduzidas matrizes geradoras de autovetores da matriz H da DHT; é descrito um procedimento
sistemático para construir conjuntos desses autovetores que
constituam, possivelmente, uma base para RN . O principal
resultado nesse contexto é dado pela proposição a seguir.
Proposição 2: Seja H a matriz N ×N de uma DHT, A uma
matriz N ×N arbitrária e v um autovetor de H com autovalor
λ. Portanto v0 = SA v, em que SA é e matriz geradora
SA = ±HAH + A,
é um autovetor de H com autovalor λ0 = ±λ.
TABELA I: Multiplicidades dos autovalores da DHT.
N
4m
4m + 1
4m + 2
4m + 3

#{1}
2m + 1
2m + 1
2m + 1
2m + 2

#{−1}
2m − 1
2m
2m + 1
2m + 1

(8)

(7)

requer cr = 0, r = 0, 1, . . . , N − 1. Tal requisito, aplicado à
última igualdade, implica que o grau mínimo de um polinômio
que possua SA como raiz é N .
Como a condição dada na Proposição 3 é necessária, mas
não suficiente, ainda que ela seja satisfeita por uma matriz SA ,
deve-se verificar se o conjunto de autovetores correspondente
é LI. Adicionalmente, deve-se considerar uma particularidade
da autoestrutura de H quando N = 4m: a diferença entre
as multiplicidades de λ+ = 1 e λ− = −1 é igual a 2
(vide Tabela I). Assim, seria impossível obter um conjunto LI
com N autovetores de H usando, por exemplo, um autovetor
de partida v0 com o autovalor λ+ = 1 e a matriz SA =
−HAH + A para gerar, conforme (8), autovetores associados
a λ− = −1 e a λ+ = 1 de forma alternada; além de
v0 , outros N autovetores precisariam ser gerados, a fim de
totalizar 2m+1 autovetores com λ+ = 1 e 2m−1 autovetores
com λ− = −1 (o autovetor vN −1 , relacionado a λ− = −1
seria descartado). Obviamente, o conjunto resultante seria
linearmente dependente. Diante disso, propõe-se o seguinte
procedimento, por meio do qual é possível gerar uma base
ortonormal de RN formada por autovetores de H:
1) Construa um vetor arbitrário v com N pontos;
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2) Utilizando a Proposição 1, construa dois autovetores de
partida: v0+ , associado a λ+ = 1 e v0− , associado a λ− =
−1.
3) Construa uma matriz N × N arbitrária A e obtenha a
matriz geradora SA = HAH + A;
+
4) Obtenha vr+ = SA vr−1
, r = 1, 2, . . . , #{λ+ } −
−
+
1 e vr = SA vr−1 , r = 1, 2, . . . , #{λ− } − 1,
e verifique se os conjuntos {vr+ }r=0,1,...,#{λ+ }−1 e
{vr− }r=0,1,...,#{λ− }−1 são LI;
5) Se os conjuntos gerados no passo 4) forem LI, faça-os
ortogonais por meio da aplicação de algum processo que
tenha esta finalidade (o algoritmo de Gram-Schmidt, por
exemplo). Denote os vetores dos conjuntos resultantes por
{ṽr+ }r=0,1,...,#{λ+ }−1 e {ṽr− }r=0,1,...,#{λ− }−1 ;
6) Forme uma base ortonormal de RN unindo, no mesmo
conjunto, os vetores obtidos no passo 5).
Observe que alguns dos passos descritos podem ser modificados. No passo 1), por exemplo, dois vetores arbitrários
distintos poderiam ser escolhidos; eles seriam usados, no passo
2), para construir cada um dos autovetores de partida; a geração recursiva de cada um dos dois conjuntos de autovetores no
passo 4) também poderia ser feita usando matrizes geradoras
diferentes, construídas no passo 3). Independentemente disso,
o conjunto ortonormal de autovetores resultante pode ser
usado na fracionarização de H. Mais especificamente, esses
autovetores são dispostos como colunas de V em
Ha = VΛa VT ,

(9)

em que a ∈ R é a ordem fracionária e Λ é uma matriz diagonal
contendo apenas λ+ = 1 e λ− = −1 em números condizentes
com suas respectivas multiplicidades. Diferentes ordenações
podem ser empregadas para dispor esses autovalores ao longo
da diagonal de Λ; é suficiente que a disposição escolhida
coincida com a disposição dos autovetores correspondentes
em V. Transformadas fracionárias construídas dessa maneira
têm operador matricial inverso dado por H−a . Assim, são
satisfeitas propriedades como aditividade de ordens, ou seja,
Ha Hb = Ha+b , redução à DHT ordinária quando a = 1 e
periodicidade, ou seja, Ha+2t = Ha , t ∈ Z.
Conforme comentado anteriormente, a construção de uma
base ortonormal formada por autovetores de H e a consequente obtenção de Ha dependem, basicamente, de três
parâmetros: (i) vetor inicial v, (ii) matriz A, a partir da qual
se obtém a matriz geradora SA e (iii) ordem fracionária a.
A flexibilidade na escolha desses parâmetros sugere o uso da
DFrHT em cenários relacionados à Criptografia. Na próxima
seção, essa possibilidade é investigada de forma preliminar.
IV. DHT F RACIONÁRIA M ULTIORDEM E A PLICAÇÃO EM
C IFRAGEM DE I MAGENS
Nas últimas décadas, transformadas fracionárias têm sido
amplamente usadas como fundamento de esquemas para
cifragem de imagens [6], [13]. Alguns desses esquemas têm
implementações ópticas e empregam lentes, moduladores espaciais de luz, sensores etc.; nesses casos, a decifragem requer
um sistema óptico complementar dependente de parâmetros
derivados de uma chave-secreta. Outros esquemas admitem

implementações em software e combinam as transformadas
com diversas outras estratégias. Com o propósito de ilustrar o
uso da DFrHT construída de acordo com o método dado na
Seção III, é definida a seguir uma DFrHT multiordem e sugerido um esquema de cifragem baseado nessa transformada.
A. DHT fracionária multiordem
De maneira geral, uma DHT fracionária multiordem é obtida
substituindo, em (9), a ordem fracionária escalar a por um
vetor a = (a0 , a1 , a2 , . . . , aN −1 ) ∈ RN , de modo que se tenha
Ha = VΛa VT ,

(10)

em que o elemento na (n + 1)-ésima linha e na (n + 1)n
ésima coluna de Λa é Λan+1,n+1
= λan , λ ∈ {−1, +1}, n =
0, 1, . . . , N − 1.
A questão é que, escrevendo λ+ = 1 = ei2π e λ− = −1 =
eiπ , tem-se λan = eian 2π ou λan = eian π , o que resulta
num número complexo sempre que an for não-inteiro; assim,
a matriz Ha em (10) será, normalmente, complexa, o que é
inconveniente para aplicação em cifragem de imagens. Por
outro lado, se Ha for uma matriz com componentes reais,
conforme se esclarecerá posteriormente, uma imagem cifrada
também com componentes reais será produzida; isso permite
uma avaliação mais consistente de aspectos relacionados à
robustez do método de cifragem contra ataques criptográficos.
Estratégias para produzir matrizes reais de transformadas
fracionárias têm sido investigadas [14]–[16]. Um dos métodos
propostos em [16], por exemplo, que é restrito a N = 4m + 1,
emprega, no lugar de Λa em (10), a matriz bloco-diagonal
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0
0 0 0
0 
0
0
0 0 0
0 Gm
em que os vetores e = (e1 , e2 , . . . , em ) e g = (g1 , g2 , . . . , gm )
em RN são usados para calcular


cos(2en π) sen(2en π)
En =
(12)
−sen(2en π) cos(2en π)
e


Gn =

cos(gn π)
−sen(gn π)

sen(gn π)
cos(gn π)


,

(13)

n = 1, 2, . . . , m. Além disso, da primeira até a ((N + 1)/2)ésima coluna de V, são colocados autovetores com o autovalor
λ+ = 1; nas demais colunas, são colocados autovetores com
o autovalor λ− = −1. A transformada multiordem definida
dessa forma possui todas as propriedades mencionadas na
Seção III e permite escolher (N − 1) parâmetros correspondentes às componentes dos vetores e e g.
Se N = 4m, o método descrito acima pode ser ajustado
conforme explicado a seguir. Os vetores e = (e1 , e2 , . . . , em )
e g = (g1 , g2 , . . . , gm−1 ), com componentes reais, são usados
para calcular En , n = 1, 2, . . . , m, e Gn , n = 1, 2, . . . , m −
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1, como em (12) e (13), respectivamente. A matriz Λe,g é
construída como em (11), porém, tendo o número λ− = −1 na
posição (N, N ). Da primeira até a ((N + 2)/2)-ésima coluna
de V, são colocados autovetores com o autovalor λ+ = 1;
nas demais colunas, são colocados autovetores com o autovalor
λ− = −1. Assim, obtém-se a seguinte matriz real para a DHT
fracionária multiordem:
He,g = VΛe,g VT .

(14)
(a)

B. Esquema de cifragem
Seguindo uma abordagem semelhante à apresentada noutros
trabalhos [5], [17], o que se propõe é cifrar uma imagem
Im aplicando uma versão bidimensional da DHT fracionária
multiordem. A respectiva imagem cifrada é obtida por
0

0

00

Imc = He , g · Im · He

, g00

.

(15)

Na última equação, em vez de se usar e e g simplesmente,
pode-se usar e0 e e00 , e g0 e g00 , que, sendo todos possivelmente
distintos, indicam que as transformadas aplicadas às colunas
e às linhas de Im podem ser diferentes. A decifragem é
realizada pela aplicação das respectivas transformadas inversas
a Imc , isto é, empregando, em vez dos parâmetros de ordem
fracionária originais, seus simétricos aditivos.
O ponto principal na operação descrita, e que permite
empregá-la efetivamente como uma cifragem, é o fato de
haver diversos parâmetros que podem ser tomados como componentes de uma chave-secreta. De maneira mais específica,
considerando N = 4m, podem ser escolhidos os seguintes
parâmetros:
i. m componentes de cada um dos vetores e0 e e00 , e m − 1
componentes de cada um dos vetores g0 e g00 , totalizando
4m − 2 = N − 2 parâmetros;
ii. 2m+1 componentes do autovetor de partida v0+ e 2m−1
componentes do autovetor de partida v0− , para cada uma
das transformadas aplicadas às colunas e às linhas de Im,
totalizando 8m = 2N parâmetros (supõe-se que, no passo
2 descrito na Seção III, esses vetores foram construídos a
partir de vetores arbitrários v distintos);
iii. 4N 2 componentes das quatro matrizes arbitrárias A utilizadas na obtenção de quatro matrizes geradoras SA
empregadas na geração dos conjuntos de autovetores
associados a λ+ = 1 e λ− = −1, na transformada
aplicada às colunas e naquela aplicada às linhas de Im.
Somando os números de parâmetros de cada um dos itens
acima, obtém-se um total de 4N 2 + 3N − 2 parâmetros reais.
A conversão deste número para binário, a fim de avaliar o
tamanho do espaço de chaves que o método de cifragem
permite, requer considerar determinada precisão para representar cada um dos parâmetros. Isso, por sua vez, depende
da sensibilidade da cifragem a desvios impostos a cada um
desses parâmetros; noutras palavras, escolhendo certo conjunto
de parâmetros como chave, ao tentar decifrar uma imagem
usando, por exemplo, e01 + δ, δ ∈ R, em vez de e01 , como
primeira componente do vetor e0 (as demais componentes da
chave estariam corretas), seria preciso saber que valor mínimo
de δ levaria a uma decifragem incorreta. Uma análise detalhada

(b)

Fig. 1: Imagem “cameraman” (a) original e (b) cifrada.
desse aspecto se encontra sob investigação e requer o uso de
outras estratégias que fogem ao escopo do presente trabalho,
cujo foco é apresentar o método introduzido na Seção III. Em
todo caso, a fim de validar as ideias discutidas nesta seção,
são apresentados a seguir alguns resultados preliminares de
simulações relativas ao método de cifragem proposto.
C. Experimentos computacionais
Nos experimentos realizados, foram consideradas imagens
em escala de cinza com dimensão 256×256 e, portanto, construídas DHT fracionárias multiordem reais com N = 256. Tal
construção foi feita segundo o método descrito na subseção IV0
0
00
00
B, porém empregando He , g = He , g e utilizando uma
matriz A única para obter as matrizes geradoras de todos
os autovetores necessários. Todos os parâmetros previamente
mencionados foram escolhidos de forma aleatória. A matriz
A, em particular, teve seus elementos escolhidos segundo uma
distribuição uniforme no intervalo [0, 1].
Na Figura 1, apresenta-se uma das imagens utilizadas
nas simulações, bem como a sua versão transformada segundo (15). É possível observar, na imagem cifrada, que o
conteúdo visual da imagem original foi completamente corrompido. Um resultado semelhante é obtido se outras imagens
forem consideradas. Utilizando os parâmetros corretos, pôdese recuperar a imagem original sem erro significativo.
Com relação à segurança do método, realizou-se uma
análise preliminar acerca da sua sensibilidade a variações nos
parâmetros que podem integrar a chave-secreta. Mais especificamente, adicionou-se à matriz A empregada na cifragem
uma matriz ∆ com todos os elementos iguais a δ = 0,05.
Ao se tentar recuperar a imagem original, utilizando a matriz
A + ∆ no lugar de A e mantendo os demais parâmetros
inalterados, obteve-se como resultado a imagem da Figura 2.
Embora se verifique alguma correlação visual com a imagem
original (Figura 1a), a referida imagem já se apresenta bastante
degradada. Um gráfico que reflete a diferença entre a imagem
recuperada e a original é apresentado na Figura 3. Ele contém
uma curva do erro médio quadrático entre as duas imagens,
em função de desvios δ que compõem a matriz ∆. Na curva,
observa-se que, se |δ| > 10−4 , são obtidos erros maiores que
20.000, o que, normalmente, sugere que não se pode inferir,
a partir da imagem resultante da tentativa de decifragem,
conteúdo relevante da imagem original correta. De qualquer
forma, ainda é necessário confrontar este resultado com a
análise visual que se fez com base na Figura 2.
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Além disso, outras aplicações da DFrHT proposta têm sido
investigadas e o emprego de matrizes geradoras para construir
autovetores de outras transformadas discretas e obter suas
respectivas versões fracionárias tem sido estudado.

Fig. 2: Imagem obtida após tentativa de decifragem com
parâmetros incorretos.
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Fig. 3: Curva do erro entre a imagem recuperada e a original,
em função de desvios δ que compõem a matriz constante ∆,
adicionada à matriz A quando da tentativa de uma decifragem.
Embora se espere que um comportamento semelhante
ocorra, quando desvios sobre outros parâmetros forem considerados na decifragem, tal possibilidade precisa ser confirmada,
a fim de que se possa calcular o espaço de chaves do método.
De qualquer forma, como o número de parâmetros livres é
grande (vide Subseção IV-B), não deve haver problemas para
se alcançar espaços de chaves grandes o suficiente para inviabilizar ataques de força-bruta. Além desse aspecto, encontrase sob investigação a robustez do método a outros tipos de
ataques criptográficos.
V. C ONCLUSÕES
Neste artigo, foi introduzido um método baseado em matrizes geradoras para construção de autovetores da transformada discreta de Hartley. Os conjuntos de autovetores
obtidos por meio do referido método foram caracterizados
e empregados na definição de uma DHT fracionária. Uma
DFrHT real e multiordem foi apresentada. Motivados pelo
número de parâmetros livres dessa transformada, que é maior
que o das transformadas de Fourier correspondentes, realizouse uma avaliação preliminar de sua aplicação ao cenário de
cifragem de imagens. Os resultados iniciais sugerem que, no
referido cenário, a decifragem é suficientemente sensível a
desvios impostos aos parâmetros necessários à construção da
transformada. Uma análise mais detalhada acerca da segurança do método de cifragem considerado têm sido realizada.
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Graph Fourier Transform for
Light Field Compression
Vitor Rosa Meireles Elias and Wallace Alves Martins

Abstract— This work proposes the use of graph Fourier transform (GFT) for light field data compression. GFT is a tool
developed for the emerging field of digital signal processing on
graphs, which combines graph theory and classical DSP in order
to exploit signal-related information present on graph structures.
The proposed method explores the high correlation of residual
images from light field. Simulations with real light field data indicate significant reduction in the number of coefficients for data
representation; for instance, an 8.97% reduction was achieved
while keeping smaller mean squared error when compared to
discrete cosine transform-based compression.
Keywords— Signal Processing on Graphs, Graph Fourier
Transform, Compression, Light Field, Discrete Cosine Transform.

the HEVC encoder, this paper proposes the use of graph
Fourier transform (GFT) [7] in order to reduce the number of
coefficients required to represent a block of prediction residual,
which is the difference between an image and its prediction.
GFT has recently arisen as one of the main signal processing
tools within the emerging field of Digital Signal Processing
on Graphs (DSPG ) [8]. In DSPG , signals are represented as
graphs, which may contain more information than usual signal
representations, and the traditional DSP tools are translated
and adapted to process data in the graph structure.
GFT applied to a graph signal is able to provide better
compression quality in terms of mean squared error (MSE),
while keeping the same number of transform coefficients
as the two-dimensional DCT applied to a traditional image
signal. However, unlike DCT, GFT and its companion inverse
graph Fourier transform (IGFT) depend on the signal-related
adjacency matrix and the graph structure requires extra data
for signal representation [7], [9]. This work proposes a method
that explores the redundancy among light field images in order
to reduce the impact of the extra data on the present graph
structure and compares the efficiency of this method to that
of the DCT.
It is worth pointing out that the use of GFT within the
image processing context is not new. Indeed, some previous
works use GFT for image compression. The seminal paper [7]
that introduces GFT as a tool for DSPG presents image
compression as an example of GFT application. In addition,
the authors in [9] propose a hybrid image transform for color
and depth images based on DCT and GFT.
This paper is organized as follows. Section II provides the
background knowledge on light field and signal processing
on graphs required for this work. Section III introduces the
proposed compression methodology. Section IV describes the
simulations and discusses the results obtained. Section V compiles some of the next steps for future works, and Section VI
presents some conclusions of this paper.

I. I NTRODUCTION
Light field imaging is a promising technology that opens a
variety of new possibilities to entertainment industries, such as
photography and cinema, by capturing 4D data from a scene.
Practical light field capturing techniques usually consist of
a microlens array placed between the sensor plane and the
main lens of a digital camera so that each microlens generates
a micro-image associated with a different perspective of the
scene. An alternative way of capturing a light field is through
an array of cameras, or by moving a single camera and
capturing the scene on a grid of determined positions. All these
methods generate a large amount of data when compared to
traditional imaging, since many images are used to compose a
single scene. Dealing with the resulting huge amount of data
is a challenging task [1], [2].
In order to provide solutions and a standard framework
to deal with data generated by light field imaging and other
techniques, the JPEG standardization committee created, in
2015, the “JPEG Pleno” initiative and the process is due
to continue through the next years with a first international
standard in 2018 [3].
Given the advances in video coding technology and the
advent of high-efficiency encoders that are suitable to various
types of contents, recent researches focus on improving the
compression of light field data by using HEVC-based solutions [4]–[6]. Since HEVC encompasses a range of complex
signal processing steps, researchers usually focus on individual
components of the encoding scheme, such as intra or inter
prediction, data-arrangement, or other key processing blocks.
This work focuses on the transform block of a simplified
encoding scheme. Instead of employing discrete-cosine transform (DCT) along with discrete-sine transform (DST) as in

II. BACKGROUND ON L IGHT F IELD AND DSP G
Although both light field and graph theories are known for a
long time, only recently technology allowed the construction
of real and practical light field capturing devices and, even
more recently, the fundamentals of digital signal processing
on graphs were proposed. This section provides the basic
knowledge about light field data and the DSPG concepts and
tools used in this work.

Mr. Vitor R. M. Elias and Prof. Wallace A. Martins are with the
Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brazil (emails:
vitor.elias@smt.ufrj.br, wallace.martins@smt.ufrj.br).
The authors are grateful for the financial support provided by CNPq,
CAPES, and FAPERJ, Brazilian research councils.

A. Light Field
Light field data usually consist of a set of multiple images
of different perspectives from a scene that are captured either
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Fig. 1.

The concept of signals on graphs uses the set of vertices V
of a graph G as the domain of a dataset of N elements, and
the set of edges A of the graph G to encode an underlying
relationship between the elements of this dataset. For example,
for a dataset of temperature measurements of N sensors,
vertices can represent the sensors’ spatial positions, whereas
edges may represent the distances between pairs of sensors
on an undirected graph. Note that, in this case, the domain is
not ordered — one cannot state that a sensor 3D position is
larger/smaller than the other, in principle.
In this paper, an entire signal s : V → C on the vertices
of a graph is referred to as s, in which the n-th entry of s is
sn = s[vn ], with vn ∈ V. Tools in DSPG are usually developed
as equivalent forms of existing tools in classical DSP [8]. In
DSPG , given a graph G with adjacency matrix A, a graph
shift is defined as
s̃ = As.
(1)

Example of images that compose light field data.

by an array of microlenses, an array of cameras, or by moving
and capturing with a single camera. Fig. 1 shows an example
of 16 images that compose a light field obtained from the
Stanford light field archive [10]. The entire light field data for
this case was captured by a moving camera on a rectangular
grid with 16 × 16 positions, yielding a total of 256 images;
this is the data set used throughout the paper.
Some important applications that justify why light field
imaging is a promising technology include the light field
rendering, which allows the creation of novel views by
manipulating multiple previously captured views, and the
synthetic aperture photography, which allows photographs to
be refocused after they are taken [11].
B. Digital Signal Processing on Graphs
A graph is the pair G = (V, A), where V = {v0 , . . . , vN −1 }
is the set of N vertices, and A = {a00 . . . a(N −1)(N −1) }
is the set of N 2 edges. The relation between V and A is
as follows: each element aij represents the edge connecting
vertex vj to vertex vi .1 In other words, an edge represents a
relation between two vertices, and this relation depends on the
underlying application of the graph. In a directed graph, edges
have orientations and aij may differ from aji . If a graph is
undirected, edges have no orientations. The set A of all edges
can also be represented by an N × N adjacency matrix A,
which is symmetric if the graph is undirected.
A finite-duration complex-valued discrete-time signal s[n]
can be regarded as a function s : {0, 1, . . . , N − 1} → C
that maps points within a well-structured domain into the
complex plane. Indeed, any two points n1 , n2 within the
domain {0, 1, . . . , N − 1} can be compared, i.e. n1 > n2
or n1 = n2 or n1 < n2 ; for any n ∈ {0, 1, . . . , N − 1},
the inequalities N − 1 ≥ n ≥ 0 always hold. These domain
properties induce several useful properties in the analysis
of discrete-time signals s[n]. Nonetheless, there are many
applications that call for the use of a more general domain
and, in these cases, graphs may be the appropriate structure.
1 In

The operation defined in (1) is the graph equivalent of the
delay or shift, which is the basic building block of filters in
classical DSP. That is, in graph domain, shifting a signal s
is equivalent to replacing each signal sample sn with a linear
combination of its neighborhood according to weights given
by the adjacency matrix A. Classical DSP shift can be viewed
as a special case of graph shift when the adjacency matrix is
the cyclic shift matrix


1
1



(2)
C=
.
.
.


.
1
The concept of filters is also extended to the graph domain.
Indeed, in classical DSP, a finite-duration impulse response
(FIR) filter of length L ≤ N with coefficients hl induces the
following circular convolution:
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where hl = 0 for l ≥ L. Similarly, a linear, shift-invariant
graph filter is defined as a polynomial over a general adjacency
matrix A, i.e.,
L−1
X
H(A) =
hl Al .
(4)
l=0

C. Graph Fourier Transform
In classical DSP, the basis vectors that comprise a discrete
Fourier transform are the orthonormal vectors that diagonalize
the cyclic shift matrix C in (2), and the frequencies are
their corresponding eigenvalues. Similarly, a graph Fourier
transform can be defined by using the vectors that diagonalize
the adjacency matrix A. In other words, the graph Fourier
transform is defined as

fact, if aij = 0 one can consider there is no edge connecting vj to vi .
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ŝ = Fs = V−1 s,

(5)
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where V is a matrix whose columns are the eigenvectors of
the adjacency matrix A if it is diagonalizable. If A is not
diagonalizable, V is the set of generalized eigenvectors from
the Jordan decomposition of A [7], [12]. The inverse graph
Fourier transform is defined as
s = F−1 ŝ = Vŝ.

(6)

If V is an orthogonal matrix, which is the case when V is
the matrix whose columns are normalized eigenvectors of a
symmetric adjacency matrix A, then V−1 = VT .
III. L IGHT F IELD C OMPRESSION M ETHODOLOGY
This section describes the compression scheme, signal models, and figures of merit adopted throughout the paper.
A. Compression process
The main interest of this work is to evaluate how efficient the proposed GFT-based compression method can be in
comparison to the traditional DCT when applied to blocks
of prediction residual. In order to define how the residual is
computed, the prediction needs to be defined for the light field
case, since images are not associated with a time sequence as
usual on a video coding process.
For the light field presented in Section II-A, considering
the 16 × 16 grid over which the multiple images are taken,
this work assumes that the first image from each of the 16
grid lines is an intra image, i.e., no prediction is assumed
when encoding these images. The following 15 images from
each line are inter images for which GFT and DCT are used
to perform a lossy encoding of their corresponding residual
blocks. Given the capturing process and the format of light
field data, it is clear that images next to each other tend to
be more similar than images far from each other. Hence, the
prediction should be restricted to the spatial neighborhood of
a given image in order to reduce the prediction residual. A
simple prediction scheme adopted in this work is Ipk = Ik−1 ,
where k ∈ {2, 3, . . . , K} is the index of the k-th image at
each line of the light field array and Ip is the prediction for an
image. For the light field data treated in this paper, K = 16
images per light field line. Finally, the residual is given by
Rk = Ik − Ipk .
Fig. 2 illustrates two examples of other prediction schemes
that may be utilized: zig-zag sequencing starting from the
upper-left corner of the light field array, or blocks of images
where all residuals are relative to a central image, for example.

Fig. 2. Examples of alternative prediction schemes on the light field array.
The bold mark in the center of a box indicates an intra image.

block is defined as the column vector formed by stacking the
columns of Bk,t . The corresponding adjacency matrix Ak,t is
defined by the nearest-neighbor (NN) image model proposed
in [13]. This model states that a pixel is only related to the
nearest pixels as shown in Fig. 3, i.e., every edge from the
graph representation that lies outside the neighborhood of a
pixel is equal to zero. Considering a pixel from the center of
the block, its neighborhood is composed by the pixels directly
under, above, to the left, and to the right from the reference
pixel. If a pixel is located at the upper-left corner of the
block, only the pixel to the right and the pixel under it are
considered as neighbors. This model leads to a sparse Ak,t
matrix with a fixed structure. Sparsity comes from the fact
that each vertex has at most four nonzero edges associated
with its neighborhood. The structure is fixed because these
edges are represented by the same entry positions in Ak,t for
different blocks of the same size, although entry values (i.e.
edge weights) may differ. Another key feature of the NN image
model is that, for a given pair of columns of pixels in a block,
all horizontal edges connecting the two columns have the same
values. Likewise, for a pair of lines, all vertical edges have
the same values. Considering this property, the N × N matrix
Ak,t associated with an M1 × M2 block, where N = M1 M2 ,
has at most (M1 − 1) + (M2 − 1) different nonzero values.
The edge values are computed by minimizing kAs − sk2
subject to the matrix structure imposed by the previously
described model properties. This is an overdetermined leastsquares minimization problem.
Note that Ak,t is symmetric as pixel relations are assumed
to be undirected and, thus, is diagonalizable.
C. Proposed method

B. Signal model
Once the residual image Rk is obtained, it is divided into T
blocks of size 32 × 32 pixels. If much smaller blocks are used,
such as 4 × 4 or 8 × 8 pixels, blocks at the same position for
different residual images may have low correlation with each
other. The proposed compression method requires that blocks
at the same position for various residual images are similar.
In order for the GFT to be applied, the residual block
needs to be represented as a graph. Consider the t-th block
of M1 × M2 pixels from residual image Rk , denoted as Bk,t ,
with t ∈ {1, 2, . . . , T }. The signal sk,t associated with the

Once the adjacency matrix is computed for a block, graph
Fourier transform matrix Fk,t can be computed as the transpose of the matrix composed by normalized eigenvectors
of Ak,t , as it is diagonalizable and symmetric. Transform
coefficients ŝk,t are obtained by applying Fk,t to sk,t . The
original block information can be recovered from transform
coefficients using FT
k,t to perform the IGFT.
By setting the Q smallest transform coefficients to zero, the
signal sQ
k,t recovered by the IGFT is a compressed version
of sk,t , and the compressed block BQ
k,t is obtained from the
compressed graph signal. In this paper, the MSE between
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Fig. 3. Relation edges proposed in the nearest-neighbor image model for
corner, edges, and central pixels.

compressed and original residual blocks is used as figure of
merit to determine how compression affects the images. It
is expected that the MSE will behave as a non-decreasing
function of Q, as there is a trade-off between compression
rate and image quality. As both GFT and DCT concentrate
most of signal energy on few transform coefficients, only a
small part of the block information is lost during compression.
When compared to DCT, GFT provides better MSE for the
same Q, but the downside of GFT is that Fk,t depends on
Ak,t associated with the block being compressed, unlike DCT,
which is a fixed transform. That is, when performing inverse
transform, transform coefficients and block-dependent FT
k,t
are required in the IGFT case, and IDCT requires only the
transform coefficients.
Considering light field data, images next to each other are
similar and, consequently, the associated residual images are
highly redundant. By exploring this redundancy, it is possible
to avoid transmitting a different Fk,t or Ak,t with every single
block. In the proposed scheme, for a given block position t0 ,
only one Ak,t0 is considered for the entire light field line,
i.e., for K − 1 residual images, as depicted in Fig. 4. In the
proposed compression method, only the adjacency matrices
associated with the central residual image R8 , with blocks
B8,t , are computed, for the case of a light field with 16 total
images per line and 15 residual images. Note that the first
image from each line is an intra image and no prediction nor
residual image is associated with it.
By utilizing a single adjacency matrix for K − 1 similar blocks, the impact of transmitting Ak,t along with the
transform coefficients is reduced, but GFT efficiency may
be degraded for the blocks that are not the reference blocks
when the adjacency matrix is computed. Central residual
image R8 is defined heuristically as reference, in order to
minimize degradation of GFT. This definition assumes that
blocks’ similarity is reduced the further a image is from the
reference image, and the central image is, on average, the best
approximation for the entire line.
It is important to note that, by transmitting A instead of F,
the transmitted data is critically reduced, given the inherent
sparsity and structure of the adjacency matrix discussed in
Section III-B, but complexity on receiver side is increased
since F needs to be computed from the adjacency matrix.

Fig. 4.

Representation of a block position t0 for K − 1 residual images.

IV. S IMULATION AND R ESULTS
During the simulations, only luminance component from
the light field images is considered. Images are 512 × 640
pixels. Utilizing blocks with 32 × 32 pixels, DCT yields 1024
transform coefficients, from which the 100 largest coefficients
are kept, i.e., Q = 924. MSE for reconstructed residual images
from DCT compressed coefficients is computed. The algorithm
searches for the largest Q for which GFT results on better MSE
for a residual image when compared to DCT. That is, how
many more GFT coefficents can be set to zero and still yield
smaller mean squared error. In this simulation, Q is set for a
whole image, thus, every block Bk,t in the k-th residual image
is represented by the same number of transform coefficients.
The result for this simulation, considering only the first light
field line, is shown in Fig. 5 as the difference between Q used
for GFT and DCT. The resulting MSE for this case is shown
in Fig. 6. As expected, the best case occurs for the reference
residual image R8 from which A matrix is computed, where
GFT is capable of providing better MSE while setting 28
more coefficients to zero. Results also show that, as images
get further apart from the reference image, GFT efficiency
decays when compared to DCT. For the last residual image
R15 , GFT needs two more coefficients than DCT in order to
provide smaller MSE. Previous simulations are extended to
the whole light field data and the result is presented in Fig. 7.
This shows consistency of the method for all light field lines.
Considering the total number of coefficients, in the present
simulation, DCT requires 100 transform coefficients per block.
Each image is divided into T = 320 blocks, and there are 240
residual images. This yields 7,680,000 transform coefficients
for the whole light field data in the DCT case. From the previous results, GFT requires 6,673,600 transform coefficients and
320 A matrices per line. As only 62 coefficients are needed to
construct each A, as shown in Section III-B, GFT requires a
total of 6,991,040 coefficients. This means 8.97% reduction in
number of coefficients while keeping smaller MSE than DCT.
When applied to two other light field sets from [10], namely
Lego Knights and Tarot cards and crystal ball, the proposed
compression methodology achieves a combined reduction in
number of coefficients of 4.6% as compared to DCT.
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Fig. 5. Difference between Q values used for GFT and DCT on the first
light field line.

Fig. 7. Difference between Q values used for GFT and DCT on the whole
light field.
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Abstract—The performance of many parameter estimation
algorithms used for direction finding and localization techniques
depends on the accuracy of the signal covariance matrix estimate.
For a small number of sensors, the commonly used sample
covariance matrix estimation procedure may only provide a poor
estimate of the unknown true covariance matrix. In scenarios
with low signal-to-noise ratio, stationary and non-stationary
signal sources, a more accurate estimate of the signal covariance
matrix can be achieved by incorporating a priori knowledge
about the direction of arrival (DOA) of dominant signals. In this
paper, we combine the weighted sample covariance matrix and a
weighted knowledge-aided (KA) covariance matrix. We present a
KA-Conjugate Gradient (KA-CG) algorithm that processes the
enhanced covariance matrix estimate. Simulation results show
that the proposed KA-CG algorithm substantially improves the
probability of resolution of unknown close sources in the system,
especially at middle low signal-to-noise ratios (SNR), requiring
a reasonable number of samples for this aim.

I. I NTRODUCTION
In array signal processing and wireless communications,
parameter estimation is a key task in a broad range of
important applications including direction finding, localization
and channel estimation and many different approaches have
been developed over the years [1], [14]. In spite of the
numerous parameter estimation techniques developed over
the last decades and their specific properties, advantages and
drawbacks, their estimation accuracy depends on the (M ×M )
dimensional signal covariance matrix of the sensor array data
vector x(i), which is defined for the ith snapshot as


i = 1, . . . , N,
(1)
R = E x(i)xH (i) ,
where the superscript H and E [·] denote the conjugate transpose and the statistical expectation respectively, and N is the
number of available snapshots. In practice, the true signal
covariance matrix in (1) is unknown, but can be estimated
via the widely used sample-average formula given by
R̂ =

N
1 X
x(i)xH (i).
N i=1

(2)

Applying the covariance matrix estimate in (2), the estimation
accuracy is essentially determined by the data record size N .
Thus, in applications where the number of available sensors
M is small, the increase in the number of snapshots become
more significant.
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In practical scenarios with low signal-to-noise ratio (SNR),
stationary and non-stationary sources whose DOAs are to be
estimated, the knowledge of the directions of strong consistent
users can be effectively exploited in order to increase the
estimation accuracy of non-stationary sources, which enter the
system. The knowledge of previously estimated DOAs can
be exploited in the form of a known covariance matrix C.
Knowledge-aided (KA) signal processing techniques, which
make use of a priori knowledge of key parameters of interest
such as the existence of strong interferers, cognitive users
and geographical localization of users [18] have recently
gained significant attention [2]-[7]. In KA techniques, the
key issues are how to obtain a priori knowledge about
the parameters of interest and how to exploit them. Prior
work on KA algorithms has considered the design of spacetime adaptive processing (STAP) techniques [2]-[4],[6], [7]
and beamforming algorithms [5]. These methods have shown
superior performance to conventional approaches that do not
rely on KA techniques when the limited sample support is used
in highly nonstationary environments. Despite the existence of
KA methods combined with classical algorithms for parameter
estimation, KA methods have not been combined with highresolution source localization algorithms so far, nor has any
combined approach to obtain prior knowledge and estimate
the parameters been detailed to date.
In this paper, we propose a knowledge-aided parameter
estimation technique, termed as KA-CG, that combines the
(CG) algorithm [8], [9], [10] and a priori knowledge of the
directions of arrivals of source signals. We present a strategy
to improve the estimates of the signal covariance matrix by
incorporating a priori knowledge about the directions of dominant signals. The proposed KA-CG algorithm is developed for
complex-valued data and considers the general case, where
C is rank deficient and the noise power is assumed to be
unknown. We also develop a procedure to obtain prior knowledge based on the CG algorithm that is employed with the
proposed KA-CG algorithm. A study of the proposed KA-CG
algorithm is carried out and shows its superior performance
to the conventional CG algorithm, in terms of resolution of
closely spaced-sources with a reasonable number of samples
and a moderate SNR. The paper is organized as follows.
Section 2 describes the system model. Section 3 formulates
the problem, whereas in Section 4 the KA-CG algorithm is
presented. Section 5 presents and discusses the simulation

results and Section 6 gives the concluding remarks of this
work.
II. S YSTEM M ODEL
Let us assume that P narrowband signals from far-field
sources are impinging on a uniform linear array (ULA) of
M (M > P) sensor elements with the unknown directions
θ = [θ1 , . . . , θP ]T . The ith data snapshot of the (M × 1)dimensional array output vector can be modeled as
x(i) = A(Θ)s(i) + n(i),
T

i = 1, 2, . . . , N,

(3)

P ×1

represents the zerowhere s(i) = [s1 (i), . . . , sP (i)] ∈ C
mean source data vector, n(i) ∈ CM ×1 is the vector of white
circular complex Gaussian noise with zero mean and variance
σn2 , and N denotes the number of available snapshots. The
matrix A(Θ) = [a(θ1 ), . . . , a(θP )] ∈ CM ×P contains the
array steering vectors a(θj ) corresponding to the nth source,
which can be expressed as
∆

a(θn ) = [1, ej2π λc

sin θn

∆

, . . . , ej2π(M−1) λc

sin θn T

] ,

(4)

where n = 1, . . . , P , ∆ denotes the interelement spacing of
the ULA and λc is the signal wavelength.
Using the fact that s(i) and n(i) are modeled as uncorrelated linearly independent variables, the M × M signal
covariance matrix is calculated by


(5)
R = E x(i)xH (i) = A(Θ)Rss AH (θ) + σn2 IM ,

where Rss = E[s(i)sH (i)], which is diagonal if the sources
are uncorrelated and nondiagonal for partially correlated
sources, and E[n(i)nH (i)] = σn2 IM with IM being the
M × M identity matrix.

R. Another widely used criterion to reduce the complexity of
the optimization problem, which can be considered a special
case of the function (7), is the optimization described by (8):
i
h
min MSE = E kR̃ − Rk2F
α
(8)
s.t. R̃ = αC + (1 − α)R̂
with α being restricted to α ∈ (0, 1) to ensure the positive
semi-definiteness of R̃. Both types of optimization are briefly
discussed and applied to the simulations in Section V.
IV. KNOWLEDGE-AIDED CONJUGATE GRADIENT
ALGORITHM
Assuming the knowledge of the DOAs of k signals that
are impinging on the array from the known directions θ̄ =
[θ1 , . . . , θk ]T , the a priori covariance matrix C can be calculated by
k
X
C=
a(θl )aH (θl )σl2 ,
(9)
l=1

where a(θl ) is the array steering vector of the lth known DOA
and σl is the power of the lth signal.
Let α0 and β0 denote the optimal values α and β that satisfy
(7) and (8). The estimates αˆ0 and βˆ0 , of α0 and β0 , obtained
from the available data, can be compactly expressed by means
of two approaches, as follows:
A. KA-General Linear Combination
Where the estimates given in (10) and (11) are the two
weight factors to be applied to (7)

III. P ROBLEM F ORMULATION

β̂o =

In order to obtain an enhanced covariance matrix estimate
R̃, we assume that the a priori knowledge matrix C is nonrandom, according to [12], and perform a linear combination
of C and the sample covariance matrix R̂ by applying the
weight factors α and β, which are formulated as
R̃ = αC + β R̂,

where k · kF denotes the Frobenius matrix norm. Note that
the optimization problem is solved by minimizing the MSE
with respect to the two parameters α and β, which as expected
depend on each other and the unknown true covariance matrix
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(10)

α̂o = ν̂(1 − β̂o ),

(11)

and γ̂, ν̂ and ρ̂ are defined as

(6)

where the combination factors are constrained to α > 0 and
β > 0, and C is restricted to be positive semi-definitve to
ensure that R̃ is also positive semi-definite.
The aim is to find optimal estimates of the weight factors α
and β, which efficiently combine C and R̂ depending on the
scenario. One of the most common criteria is the minimization
of the parameters in a mean squared error (MSE) sense, that
is
i
h
min MSE = E kR̃ − Rk2F
α,β
(7)
s.t. R̃ = αC + β R̂,

γ̂
,
ρ̂ + γ̂

γ̂ = kν̂C − R̂k2F ,

(12)

Tr{C H R̂}
,
kCk2F

(13)

ν̂ =

ρ̂ =

N
1 X
1
kx(i)k4F − kR̂k2F .
N 2 i=1
N

(14)

B. KA-Convex Combination
Where the estimate given in (15) is the the sole weight
factor to be applied to (8)
αˆ0 =
and ρ̂ is defined as (14).

ρ̂
ρ̂ + kR̂ − Ck2F

,

(15)

C. Summary of KA-CG
The aim of the proposed KA-CG algorithm is to exploit
a priori knowledge in the form of the enhanced signal covariance matrix R̃ in (6) and process it using a CG based
algorithm. As can be seen in [12], one can calculate the a
priori covariance matrix C in (9) by means of the steering
vectors in (4) based on the known directions of impinging
signals. The proposed alternative method considers the system
model described in Section II and is composed of three stages.
The first stage estimates the unknown DOAs, making use of
the CG algorithm [8], [10]. The second stage encompasses
two substeps. The first substep is to calculate the a priori
covariance matrix C, using the steering vectors of part of
the preceding estimates. The second substep is to obtain an
enhanced covariance matrix R̃ (7) or (8), making use of C,
the covariance sample R̂ (2) and the weight factors according
to the combination to be applied. For KA-General Linear
Combination (KA-GLC), the factors are α̂o (11) and β̂o and
(10). In the case of KA-Convex Combination (KA-CC), αˆ0 is
given by (15). Our proposed KA-CG algorithm makes use of
the latter approach. In both cases, the covariance matrix to be
applied to the first stage of the KA-CG algorithm is obtained
by the sample average formula given in (2). In the last stage,
the first stage is repeated after replacing the covariance matrix
R̂ with R̃ given in (7) or (8) to further enhance the estimates
of the DOAs.
The CG method, which the first and the last stages of the
KA-CG are based on, is used to minimize a cost function,
or analogously, to solve a linear system of equations by
approaching the optimal solution step by step via a line search
along successive directions, which are sequentially determined
at each direction [11]. As a result of the application of the CG
algorithm to direction finding, we have a system of equations
that is iteratively solved for w at each search angle:
Rw = b(θ),

(16)

where R is the covariance matrix and b(θ) is the initial vector
defined as
R a(θ)
(17)
b(θ) =
kR a(θ)k
where a(θ) is the search vector.
The extended signal subspace of rank P is obtained by
means of the CG algorithm summarized in the ﬁrst stage of
the Table I. The set of orthogonal residual vectors
Gcg,P +1 (θ) = [gcg,0 (θ), gcg,1 (θ), . . . , gcg,P (θ)],

(18)

where b(θ)= g0 (θ) generates the well-known extended Krylov
subspace comprised of the true signal subspace of dimension
P and the search vector itself. All the residual vectors are
normalized except for the last one. If θ ∈ {θ1 , . . . θP },
the initial vector b(θ) lies in the true signal subspace space
spanned by the [gcg,0 (θ), gcg,1 (θ), . . . , gcg,P −1 (θ)] basis vectors of the extended Krylov subspace. Therefore, the rank of
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the generated signal subspace drops from P+1 to P and we
have
gcg,P (θ) = 0,

(19)

where gcg,P is the last unnormalized residual vector.
In order to exploit this behavior, the proposed KA-CG
algorithm makes use of the spectral function deﬁned in [15]:
PK (θ(n) ) =

1
,
H (θ (n) )G
(n−1) )k2
kgcg,P
cg,P +1 (θ

(20)

where θ(n) denotes the search angle in the whole angle range
{−90o, . . . , 90o } with θ(n) = n∆o − 90o , where ∆o is
the search step and n = 0, 1, . . . , 180o/∆o . The matrix
Gcg,P +1 (θ(n−1) ) contains all residual vectors at the (n −
1)th angle and gcg,P (θ(n) ) is the last residual vector calculated at the current search step n. If θ(n) ∈ {θ1 , . . . , θP },
gcg,P (θ(n) ) = 0 and we can expect a peak in the spectrum. Taking into account that R̂ in (2) is only a sample
average estimate, which is unknown in practical applications,
gcg,P (θ(n) ) and Gcg,P +1 (θ(n−1) ) become approximations.
Hence the spectral function in (20) can just provide very large
values but they do not tend to inﬁnity as for the original
covariance matrix.
TABLE I

P ROPOSED KA-C ONJUGATE G RADIENT A LGORITHM
First stage:
H
w0 = 0, d1 = gcg,0 = b, ρ0 = gcg,0
gcg,0
for i=1 to P do:
vi = R di
αi = ρi−1 / dH
i vi
wi = wi−1 + αi di
gcg,i = gcg,i−1 - αi vi
H
ρi = gcg,i
gcg,i
βi = ρi / ρi−1 = kgcg,i k2 / kgcg,i−1 k2
di+1 = gcg,i + βi di
end for
form
Gcg,P +1 (θ) (18)
compute PK (θ(n) ) (20)
find

P̂ largest peaks of PK (θ(n) ) to obtain
estimates θˆl of the DOA

Second stage:
compute C (9), for θl = θˆl , l < P
compute αˆ0 (15) for convex combination or βˆ0 (10) and αˆ0
(11) for general linear combination
compute R̃ (7) or (8) according to the combination in use as
previously mentioned
Last stage:
Repeat
the ﬁrst stage to obtain enhanced estimates of DOA
making use of R̃ instead of R

V. S IMULATIONS
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Fig. 1. Probability of resolution of the KA versions and KAv versions of
CG, ESPRIT and MUSIC versus SNR with M = 12, N = 180, P = 2,
L = 200 runs, unknown uncorrelated sources at (89.05, 90.95)◦

In the ﬁrst experiment, we compare the probability of
resolution of the KA-CG, KA-ESPRIT and KA-MUSIC, to
their KAv versions, in which the a priori covariance matrices
C (9) are obtained from the steering vector of the second
DOA, which is supposed to be known. The results depicted
in Fig.1 show the best performance of each KAv version, in
which C is obtained by the conﬁguration with one known
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In this section, we focus on the estimation performance
of the proposed Knowledge-Aided Conjugate Gradient (KACG) algorithm for direction ﬁnding and localization techniques. Speciﬁcally, we evaluate the probability of resolution
of two signals with closely-spaced angles. For this purpose, we
compare the KA-CG, the KA-ESPRIT and the KA-MUSIC,
where the a priori covariance matrices C (9) are based on
estimates, to their original versions and also to their KAv
versions, in which C is constructed with known DOAs. All
experiments are based upon a scenario with P = 2 equalpower uncorrelated closely-spaced signals at (89.05, 90.95)◦
impinging on a ULA with M = 12 sensors equally spaced by
half wavelength. The sample matrix (2) is computed with 180
snapshots and the simulated curves are obtained by averaging
the results over 200 independent trials. We consider that in
the the KA versions, C is calculated using the steering vector
formed with one of the estimates obtained in the ﬁrst stage,
whereas in the KAv versions the steering vectors are formed
supposing that the second DOA is already known. In order to
assess the accuracy in terms of probability of resolution, we
take into account the criterion [13],[15], in which two sources
with DOA θ1 and θ2 are said to be resolved if their respective
estimates θ̂1 and θ̂2 are such that both θ̂1 − θ1 and θ̂2 − θ2
are less than |θ1 − θ2 | /2.
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Fig. 2. Probability of resolution of the KA versions and original versions
of CG, ESPRIT and MUSIC versus SNR with M = 12, N = 180, P = 2,
L = 200 runs, unknown uncorrelated sources at (89.05, 90.95)◦

DOA, over its KA version, where C is calculated using one
of the estimates.
Each KAv-version can be considered an upper bound of its
KA version. Thus, it can be noticed that the small area limited
by KA-CG and KAv-CG shows that the former already exploits its potential close to the effective optimal performance.
The gap available to improvements is situated within [-1.9,
1.6] SNR(dB) where the probability of resolution is lower
than 0.88. Differently from the previous KA-CG case, there
is a larger area limited by KA-ESPRIT and KAv-ESPRIT that
is available to enhancements. It can also be seen that their
effective optimal performance (KAv-ESPRIT) is outperformed
by both KAv-CG and KA-CG. The area limited by KAMUSIC and KAv-MUSIC shows that most of the potential to
be exploited is situated at the lower levels of the probability
of resolution and that the potential of improvement of the KAMUSIC is poor at higher ones.
In the last experiment, we compare the probability of
resolution of KA-CG, KA-ESPRIT and KA-MUSIC to their
original versions [8], [17], [16]. The results depicted in Fig.2
make clear the potential of the latter ones to be exploited in
terms of probability of resolution.
VI. C ONCLUSION
A novel knowledge-aided DOA estimation technique employing the classical CG algorithm has been proposed. Differently from the standard knowledge-aided DOA methods, based
on known DOA, it only exploits estimates of part of the unknown uncorrelated closely-spaced sources and substantially
improves the estimation accuracy of two unknown sources,
which enter the system. The enhanced signal covariance
matrix estimate R̃ is obtained by adaptively combining the
a priori covariance matrix C, based upon steering vectors

of the estimates, and the sample covariance matrix R̂, in
a minimum mean squared error sense. The proposed KACG can be applied to scenarios in which the sources are
close to each other and do not provide any restrictions on
the rank of the a priori covariance matrix. Simulation results
show that processing prior knowledge signiﬁcantly increases
the probability of resolution of unknown sources at lowto-medium SNR values, requiring a reasonable number of
samples to this end.
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A Computational Platform for
Visible Light Communications
Felipe Barboza da Silva and Wallace Alves Martins

Abstract— This paper proposes a computational platform for
simulations of visible light communication (VLC) systems. Special
emphasis is placed on the modeling of light-emitting diode and its
nonlinear aspects, optical channel, and photodiode. In addition,
the equalization performance of VLC systems is assessed using
adaptive filters, such as Volterra decision-feedback equalizer. Bit
error rate results indicate that adaptive nonlinear techniques
outperform linear-in-parameter approaches when it comes to
coping with VLC nonlinearities.
Keywords— Visible light communication, light-emitting diode,
adaptive filters, Volterra series, decision-feedback equalizer.

I. I NTRODUCTION
Visible light communication (VLC) is a technique that
employs light to transmit data. When compared to traditional
radiofrequency (RF) communications, the key components that
enable VLC to work are a light-emitting diode (LED), responsible for transforming electrical signals into light signals at the
transmitter, and a photodiode, responsible for converting this
optical signal into a corresponding current level at the receiver
end. VLC provides an unregulated spectrum from 400 THz
to 800 THz, while RF-based communications occupy a band
from 3 kHz to 300 GHz, which means VLC overall frequency
band is 10, 000 higher than RF’s. This is one of the reasons
why VLC is considered to be an alternative solution that
addresses the RF spectrum scarcity by relieving this crowded
frequency band. Moreover, VLC has some other benefits as
compared to RF, such as the aforementioned non-regulated
spectrum, non interference with most electromagnetic waves
used in applications, which allows its use in hospitals and
airplanes, no health regulations to restrict the transmitted
power, low deployment cost, just to mention a few.
Precursors of modern VLC systems date back to 1880s with
the photophone [1], developed by Alexander Graham Bell.
More recently, VLC technology flourished in the late 1990s,
when LED traffic lights were employed to broadcast audio
messages to drivers [2]. In the early 2000s, a Japanese research
group connected VLC to power line communication (PLC),
while using white LEDs for both illumination and transmitting
data purposes [3], [4]. Since the 2000s, lots of works in VLC
popped up, including [5], which is one of the first papers to
present actual experimental results. An open-source platform
for developing practical VLC solutions is detailed in [6].
However, to the best of our knowledge, no work focusing
on developing an open-source simulation environment for this
application has been presented.
This work proposes a practical computational platform for
VLC, which can be used, for instance, to analyze the bit
F. B. da Silva and W. A. Martins are with the Federal University of Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brazil (emails: felipe.silva@smt.ufrj.br, wallace.martins@smt.ufrj.br). The authors are grateful for the financial support
provided by CNPq, CAPES, and FAPERJ, Brazilian research councils.

error rate (BER) for an on-off keying (OOK) under a given
bit rate and signal-to-noise ratio (SNR), or to compare the
performance of two different modulation schemes, among
other possible uses. The platform uses some models from
the literature for the main components (Section II) of a VLC
system, namely, LED, optical channel, and photodiode. First, a
model for the LED frequency response is employed, following
the proposal in [7]. Then, a model that relates the LED
nonlinear I-V curve is used [8], followed by a modeling of the
inherent nonlinear effect of the electrical-to-optical conversion,
which is based on a study conducted in [9]. The proposed
simulator also considers an optical channel and noise model
based on [10]. A simple scheme for the receiving photodiode is
considered, treating it as a simple gain. It is worth mentioning
this work employs the parameters of a specific commercial
LED, such as maximum electrical power, I-V curve, but the
user can change them easily (Section III).
Another contribution of this paper is the evaluation of some
adaptive equalization techniques in the VLC context using the
proposed simulator. The performance of linear-in-parameter
and Volterra-based nonlinear structures are assessed for both
forward and decision-feedback equalizers (Section IV).
II. VLC S YSTEM OVERVIEW
The work principle of a VLC system is quite simple. The
data to be transmitted is mapped into an electrical signal,
which is converted to light using an LED. This light signal
propagates through the air (free space) until it reaches the
receiver where it is transformed over again into an electrical
signal using a receiver sensor. This process resembles what
occurs in radiofrequency (RF) communications, except for the
electrical conversion to light at the transmitter and the inverse
process at the receiver. Nevertheless, in the RF framework the
amplitude of the received electrical signal is usually a linear
function of the electrical field, instead of nonlinear as in the
VLC case [10]. VLC schemes employ intensity modulation
(IM), where the data to be transmitted is modulated varying
the luminous intensity of the emitted light [10]. At the receiver,
the fluctuations in the light luminosity are converted into a
proportional current level by the photodiode. This process is
the so-called direct detection (DD) [10].
In order to clarify the entire process of sending and receiving data through a VLC system, consider the following
mathematical modeling: let a baseband discrete-time signal
s[n] represent a data signal mapped from a given modulation
scheme (OOK, PAM, PPM, etc). Before passing through the
LED, s[n] must be converted into either current or voltage,
depending on the LED driving circuit. This paper considers a
voltage-based driving circuit, so that the LED input signal is
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where VDC ∈ R+ is a DC voltage bias added to ensure Vin [n]
is nonnegative, and α ∈ R+ is a voltage constant, which
is chosen to keep the LED input signal inside a predefined
operational range. From (1), one can see that Vin [n] is a signal
comprised of a DC part, VDC , and an AC part, αs[n], where
Vmax will denote the maximum amplitude of Vin [n]. The socalled modulation index (MI) [11] quantifies how much the
amplitude of the data signal Vin [n] varies around VDC , i.e.
Vmax − VDC
∆V
=
.
VDC
VDC

MI =

(2)

If MI and VDC values are predefined parameters, then by
using (1) and (2) one can write an expression for α as
α=

MI· Vmax
.
(MI + 1) max{s[n]}

(3)

Once the LED input signal model was presented, the
computational process to convert Vin [n] into a corresponding
current level is modeled by the I-V LED curve, as will be
better explained in Section III. The product of Vin [n] and
its corresponding current is then translated into a certain
level of luminous intensity signal, I[n], according to the
LED luminous efficacy. After that, I[n] is convolved with a
linear time-invariant filter h[n], which emulates the light signal
propagation through the air (optical channel [10]), and then is
converted to a corresponding current level r[n] corrupted by a
zero-mean white Gaussian noise g[n] at the receiver [12]. The
resulting received signal is described by
r[n] = R {A · (I ∗ h)[n]} + g[n],

(4)

where ∗ represents a linear convolution operation, A ∈ R+
is the photodiode (PD) detection area, and R{·} denotes the
PD responsivity [A/W]. A simplified block diagram of a
VLC system is shown in Fig. 1. Next section describes some
computational models for LED, optical channel, and receiver
that will be incorporated in the computational platform.
g[n]
s[n]

Fig. 1.

LED

I[n]

h[n]

PD

r[n]

Simplified VLC model.

III. VLC S IMULATOR M ODELING
In this section, some intrinsic effects induced by the VLC
components, such as LED frequency response in the case
of the transmitter, DC gain in the case of the channel, and
wavelength responsivity of the photodiode, are modeled.
A. LED Model
The LED is usually the component that generates the most
severe distortion effects on a VLC system. For instance, the
LED very limited bandwidth, the nonlinear relation between
the voltage applied to the LED and the corresponding output
current, and the nonlinear conversion of instantaneous electrical power to instantaneous luminous intensity are issues that
will be modeled in this paper. To do that, a low cost white
LED, whose datasheet can be found in [13], is considered.

1) Frequency-Response Model: Low cost white LEDs feature low-pass frequency response, where the 3-dB bandwidth
is usually around 2 MHz [14]. The frequency-response model
adopted in this paper is the one proposed in [7], where the
authors performed an experiment to measure the frequency
response F (ω) of a commercial white LED, approximated as:
(
e−|ω|/ω1 ,
if |ω| < ωc
F (ω) =
(5)
e−|ωc |/ω1 e|ωc |/ω2 e−|ω|/ω2 , otherwise,
where ω1 = 2π · 3.26, ω2 = 2π · 10.86, and ωc = 2π Mrad/s.
In order to employ this frequency response model in a digital
environment, F (ω) should be truncated and sampled at a rate
ωs , generating the discrete-time model Fs (ejω ). This work
assumes that s[n] denotes a pre-filtered data signal, as in [15].
It is worth mentioning that, even though the LED used in [7]
is different from the one employed in this paper, the frequency
response modeled by (5) will be used here; nonetheless, the
proposed computational platform encapsulates this part so that
the user can easily change it.
2) I-V Curve Model: After defining the LED input signal
and its frequency response, it is necessary to model the behavior of the LED current as a function of the input voltage [8]:
(
Is (eVin [n]/nLED VT − 1), if Vin [n] ≥ 0
(6)
ILED [n] =
0,
otherwise,
where Is ∈ R+ represents the saturation current, nLED ∈ R+
is the LED ideality factor, and VT denotes the thermal voltage.
The LED current grows exponentially with voltage; however,
there is a region where current varies approximately linearly
with voltage, thus suggesting that the operational point (VDC )
should be set within this region.
The resulting instantaneous electrical power is
Pelectrical [n] = Vin [n] · I[n],

(7)

which now must be converted into optical power. As will be
shown, this conversion may be nonlinear, depending on the
level of the instantaneous electrical power.
3) Electrical-to-Optical Conversion Model: In the linear
region of the I-V curve, the luminous intensity is proportional
to the electrical power, i.e., I[n] = Pelectrical [n]· η, where
η ∈ R+ is an electrical-to-optical conversion factor. Nevertheless, there is a certain level of electrical power where the
luminous intensity saturates, i.e., part of the electrical power
is dissipated as heat. This effect can be modeled as [9]:
I[n] = 

1+



Pelectrical [n]· η
,
2k 1/2k

(8)

Pelectrical [n]·η
I max [n]

where k ∈ R+ is a knee factor that adjusts the smoothness
of the luminous intensity saturation, and I max ∈ R+ is the
maximum luminous intensity emitted by the LED. Fig. 2
illustrates the conversion using (8) for different values of k.
Note that the nonlinear effect imposed by the electrical-tooptical conversion is directly connected to MI in (2). Indeed,
when MI increases, the maximum allowed value for the LED
input signal also increases, leading to a higher degree of
nonlinearity imposed by the I-V curve, and possibly, causing
saturation in the LED’s electrical-to-optical conversion.
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Nonlinear behavior of luminous intensity for different k’s.

After modeling the main effects imposed by an LED when
it is working as a VLC transmitter, the next step is to consider
an optical channel model from the literature and incorporate
it to the computational platform developed in this paper.
B. Optical Channel Model
In [16] the authors proposed a model for wireless infrared
channel that is also suitable for VLC systems:
6a6
u(t),
(9)
(t + a)7
p
where H(0) denotes the DC gain, a = 12 11/13 D, with D
denoting the root mean square (RMS) delay spread of the
channel, and u(t) denotes the unit step function. In an optical
channel, D is usually in the order of nanoseconds. Therefore,
if a VLC system is working in a bit rate remarkably lower
than a few Gbps, (9) can be approximated by a Dirac impulse, giving rise to channel without intersymbol interference
(ISI). As this work considers bit rates in the order of Mbps,
1
h[n] ≈ 2π
ωs H(0)δ[n] in the discrete-time domain.
The model employed in this work for H(0) considers that
the angular distribution of radiant output power of the LED can
be modeled with a generalized Lambert law [17]. In addition,
it is assumed that the optical channel features a line-of-sight
(LOS), i.e., the direct path between transmitter and receiver is
not obstructed. Based on those assumptions, one has
(
θ
A m+1
cosm (φ)cos(θ), if | FOV
|≤1
2
H(0)LOS ≈ d 2π
(10)
0,
otherwise,
h(t) = H(0)

where FOV denotes the photodiode field of view, and
m = − ln 2/ ln(cosΦ1/2 ), with Φ1/2 being the LED’s halfpower angle. As for φ and θ, consider Fig. 3, in which the
vectors rT , rR ∈ R3×1 respectively denote the LED and photodiode positions, and n̂T , n̂R ∈ R3×1 represent the normal
vectors to their surfaces. Then, φ is the angle between n̂T and
(rR − rT ), while θ is the angle between n̂R and (rR − rT ).
It is important to highlight that, as in the RF case, the
optical channel is also corrupted by an additive noise, which
is modeled at the receiver as zero mean white Gaussian [12].
C. Receiver Model
The receiver model employed in this paper is represented
only by a gain R, which is the photodiode conversion factor.
1 δ[n]

θ

10

0

Fig. 2.

n̂T

25

denotes a discrete unit impulse.

Geometry of the LED and photodiode.

Indeed, it was considered that the photodiode exhibits a flat
response over the entire visible spectrum. This was assumed
for the sake of simplicity and does not affect the generality
of this work. It is worth mentioning that the bandwidth of a
photodiode is often much greater than the LED’s.
IV. T RANSCEIVER E QUALIZATION
This section describes some equalization techniques, focusing on adaptive filtering methods to equalize the received
signal provided by the VLC simulator.
VLC systems suffer from inherent nonlinear effects, mostly
imposed by the LED. Besides, LEDs also introduce some
ISI due to their memory. Moreover, the VLC channel may
be shadowed, i.e., the transmitted luminous intensity may
be severely attenuated by an obstacle. Therefore, adaptive
nonlinear techniques are more capable to cope with these
issues and should yield better results than linear equalizers
with fixed taps.
A. Adaptive Linear-in-Parameter Forward Equalization
In an adaptive filtering context, the equalization technique
consists of minimizing some function of the error between the
training sequence and the equalizer outputs. The filter’s input
signal vector and weights are given as

T
x[n] = x[n] x[n − 1] · · · x[n − N ] ,
(11)

T
w[n] = w[n] w[n − 1] · · · w[n − N ] ,
(12)
where N + 1 is the adaptive filter length. It is important to
emphasize that the samples of input signal vector x[n] are
zero-mean normalized versions of the signal r[n] (see Fig. 1).
This pre-processing must be performed to adjust r[n] to the
receiver dynamic range of operation.
Considering the error equation as e[n] = d[n] − w[n]T x[n],
where d[n] represents the desired signal (training sequence),
the adaptive filter coefficients may be updated according to
the normalized least-mean-square (NLMS) algorithm [18]:
µ
w[n + 1] = w[n] +
e[n]x[n],
(13)
T
x[n] x[n] + δ
where µ ∈ [0, 1] is the step-size parameter and δ ∈ R+ is a
regularization factor.
B. Adaptive Volterra Forward Equalization
The Volterra filter is a versatile type of nonlinear structure.
Practical systems that perform nonlinear operations on the
inputs to produce outputs can be modeled via Taylor series.
The truncation of a Taylor series expansion can approximate
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the nonlinear system behavior as a function of weighted
combinations of products of the input samples [18], [19],
describing a large class of nonlinear systems [19].
In the adaptive Volterra filtering scheme, the output
should follow a Volterra series [18], generating the expanded vectors x[n] and w[n], increasing the filter length to
(N + 1) + (N + 1)2 . These vectors are represented here using
the second-order Volterra series, as follows:



x[n]
w0 [n]
.
.




..
..








x[n − N ]


 wN [n] 




2
x [n]


 w0,0 [n] 




x[n]x[n − 1]


 w0,1 [n] 
 , w[n] = 
 . (14)
x[n] = 
.
.




..
..






 w [n] 
x[n]x[n
−
N
]



 0,N




..
..








.
.

x[n − N ]x[n − N + 1]
w
N,N −1 [n]
2
wN,N [n]
x [n − N ]

e[n]

x[n]

FF
Filter

C. Adaptive Decision-Feedback Equalization
The basic idea behind DFE is to use past symbols to
improve the detection performance of the present symbol [20].
DFE consists in a feedforward filter (FF), a feedback filter
(FB), and a decision device that introduces a nonlinearity in
the equalization process, as illustrated in Fig. 4. The FF and
FB filters can be linear-in-parameter or nonlinear filters (e.g.
Volterra). The input signal vector and the weights for the FF
and the FB filters are

T
x[n] = x[n] x[n − 1] · · · x[n − LFF ] , (15)

T
wFF [n] = wFF [n] · · · wFF [n − LFF ] ,
(16)

T
ŷ[n] = ŷ[n] ŷ[n − 1] · · · ŷ[n − LFB ] ,
(17)

T
wFB [n] = wFB [n] · · · wFB [n − LFB ] ,
(18)
where LFF and LFB represent the length of the feedforward and feedback filters, respectively. Then, the DFE
output is y[n] = wDFE [n]T xDFE [n], where wDFE [n] =
[wFF [n]T wFB [n]T ]T , and xDFE [n] = [x[n]T ŷ[n]T ]T .
V. P ERFORMANCE E VALUATION
This section assesses the performance of the techniques
described in Subsection IV-A (linear-in-parameter forward
equalization), Subsection IV-B (Volterra forward equalization),
and Subsection IV-C (linear-in-parameter DFE and Volterra
DFE) using the data obtained from the proposed computational

Decision
Device

ŷ[n]

z −L
FB
Filter



It is worth highlighting that the Volterra kernel has redundant
terms, e.g., x[n]x[n − 1] = x[n − 1]x[n]. These redundancies
will be disregarded on both x[n] and hw[n] vectors soi as to
2
reduce the filter length to (N + 1) + (N +1) 2+(N +1) , thus
decreasing the computational burden. In addition, the authors
in [11] show that a second-order Volterra kernel is able to
cope with the VLC nonlinearities, justifying why this paper
considers only linear and quadratic terms of the Volterra series.
The process of training the adaptive Volterra filter is the
same as in the linear-in-parameter case, except for some mild
modifications. In (13), the vectors x[n] and w[n] should be
replaced by x[n] and w[n], respectively.

y[n]

Fig. 4.

Training
Sequence

z −1

Adaptive DFE.

platform. The methodology consists in: training the adaptive
filters, describing the resulting mean squared error (MSE),
and using filters obtained after convergence in the equalization
process, presenting their respective bit error rates (BERs).
A. Simulation Procedures
The simulations to train the adaptive filters used 1000
independent runs, step-size µ = 0.8, an SNR of 30 dB, and a
4-PAM symbol constellation with a bandwidth of 1 MHz. The
SNR computation disregards the DC component used to ensure
the transmitted signals are nonnegative and to set the LED
to its operational point. It was considered a distance between
LED and photodiode of 10 cm, which were treated as perfectly
aligned, leading to φ = θ = 0◦ . The LED has half-power angle
of Φ1/2 = 15◦ . The photodiode’s responsivity, detection area,
and FOV were set as R = 0.5, A = 1 cm2 , and FOV = 25◦ ,
respectively. The knee-factor in (8) was k = 2, inducing a high
degree of nonlinearity in the electrical-to-optical conversion.
The DC bias in the simulations was 3.25 V, chosen so as to
place the operational point around the middle of the linear part
of the aforementioned LED I-V curve.
The parameter N = 11 led to a total length of 12 for the
2
linear-in-parameter filters, and 12 2+12 + 12 = 90 for Volterra
filters. In the case of DFE and Volterra DFE, FF and FB filter
lengths were LFF = 12 and LFB = 12. Due to the Volterra
kernel, the FF section length of DFE Volterra is also increased
to 90. Those parameters were chosen following [11]. For BER
simulations, 40000 symbols were transmitted and 1000 Monte
Carlo runs were performed.
B. Simulation Results
Fig. 5 shows the learning curve of the equalization techniques presented in this paper. One can note in Fig. 5b and
Fig. 5d that the nonlinear equalizers achieved the smallest
MSEs, especially the Volterra DFE. Nonetheless, the speed
of convergence of Volterra-based filters is much slower than
the linear-in-parameter filters due to the difference of lengths.
In addition, as the modulation index increases, a higher degree
of nonlinearity is imposed on the system, either by the larger
signal excursion in I-V curve, or by the LED electrical-tooptical conversion, thus increasing MSE.
Fig. 6 depicts BER for different electrical SNR levels. Once
again, the DFE Volterra is the one that achieved the best
results, as shown in Fig 6d, obtaining a BER of 2 × 10−5
for SNR = 30 dB and MI = 0.1. Volterra equalizer achieved
results close to Volterra DFE’s in Fig 6b.
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BER vs. SNR using the adaptive filter after convergence for different MI’s.

VI. C ONCLUSIONS
This paper proposed a practical computational platform for
VLC. It described the models for LED, such as frequencyresponse and electrical-to-optical conversion, and some key
aspects of the optical channel and photodiode models. Adaptive techniques were evaluated under the task of equalizing the
data signal provided by the simulator, indicating that Volterrabased equalization schemes are better than linear-in-parameter
techniques, particularly when the nonlinearity level imposed
by the VLC system is high. As future works, the computational
platform will be tailored to employ models for non-line-ofsight optical channels, as well as a larger number of LEDs and
photodiodes, allowing the simulation of MIMO systems. The
codes of the proposed computational platform can be found
in [21].
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Classificação Digital de Cicadidae com Wavelets e
Support Vector Machines
João Paulo Lemos Escola, Rodrigo Capobianco Guido, Ivan Nunes da Silva, Alexandre Moraes Cardoso, Douglas
Henrique Bottura Maccagnan, Artur Kenzo Dezotti, Igor de Moraes Sampaio e Lucas Exposto Soares

Resumo— A cigarra é uma das pragas-chave da lavoura
cafeeira e, atualmente, a única forma de combate tem sido a
aplicação de inseticidas. Entretanto, os sons emitidos pelo macho,
a fim de atrair as fêmeas, são peculiares e podem ser empregados
para detecção e classificação digital das espécies. O presente
trabalho apresenta um algoritmo de processamento de sinais e
reconhecimento de padrões para detectar e classificar as cigarras
a fim de possibilitar-se uma ferramenta que auxilie o controle e o
monitoramento das espécies, contribuindo com o estado-da-arte
e cobrindo uma lacuna existente na área. Os resultados obtidos
mostram uma acurácia superior a 90% e indicam fortemente a
viabilidade do uso do presente protótipo.
Palavras-Chave— Cicadidae, Wavelets, Suport Vector Machine
Abstract— The cicada is one of the key crop pests and the only
way to combat application of insecticides. However, the sounds
emitted by the male, in order to attract females, are peculiar
and can be employed for digital detection and classification of
species. This work presents an algorithm of signal processing and
recognition of patterns to detect and classify cicadas in order to
provide a tool that assists the control and the monitoring of
species, contributing to the state of the art and covering a gap in
the area. The results obtained shows an accuracy of more than
90% indicates the feasibility of using the present prototype.
Keywords— Cicadidae, Wavelets, Suport Vector Machine

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o aumento da população humana, também é crescente
a necessidade de produção de alimentos e outros produtos
advindos de campos agrı́colas. Para garantir essa produção,
é realizado monocultivo por extensas áreas, o que pode
intensificar o surgimento de pragas. Geralmente o controle
de pragas na agricultura é feito com o uso de defensivos
quı́micos, aplicados muitas vezes até em áreas sem a
incidência da praga, o que onera o custo de produção e
pode causar impactos ambientais e na saúde humana. O
desenvolvimento de hardwares e softwares especı́ficos para
a detecção da praga no campo pode fornecer subsı́dios para
o desenvolvimento de uma forma de produção de menor
impacto. Nesse sentido, a captação, registro e análise de
sinais acústicos emitidos por insetos pode ser uma alternativa
para otimizar a produção de certos cultivos [1].
J.P.L.Escola (jpescola@ifsp.edu.br) é o autor de contato para este trabalho;
J.P.L.Escola e I.N.da Silva pertencem ao Departamento de Engenharia Elétrica
e de Computação - SEL, Escola de Engenharia de São Carlos - EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos-SP, Brasil; R.C.Guido pertence ao Instituto
de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Unesp - Univ Estadual Paulista
(São Paulo State University), Rua Cristóvão Colombo 2265, Jd Nazareth,
15054-000, São José do Rio Preto - SP, Brazil; J.P.L.Escola, A.M.Cardoso,
A.K.Dezotti, I.M.Sampaio e L.E.Soares pertencem ao Instituto Federal de São
Paulo, câmpus Barretos; D.H.B.Maccagnan pertence ao Universidade Estadual
de Goiás, câmpus Iporá.

Um bom exemplo de inseto capaz de emitir sinais acústicos é
a cigarra (Hemiptera: Cicadidae). Em condições brasileiras, a
cultura do cafeeiro pode ser atacada por diversos artrópodes
e, dentre estes, Quesada gigas é considerada praga-chave
em todo o estado de Minas Gerais e na região nordeste do
estado de São Paulo [2]. Considerando que há relatos de
ocorrência de cigarras em cafezais paulistas desde o perı́odo
de 1900-1904 [3], este fato vem interferindo na forma de
condução da lavoura e praticamente obrigou os cafeicultores
a adotarem práticas de aprimoramento do sistema produtivo,
como o aumento do espaçamento entre plantas que permitisse
a mecanização da lavoura visando o uso de defensivos para
manejo desta e outras pragas, além de doenças que afetam a
produtividade da cultura.
As cigarras atacam as lavouras Ã
procura de seiva,
seu principal alimento. Os impactos sobre a planta se dão na
fase ninfal da cigarra, quando esta suga seiva da raiz da planta
hospedeira [4] (Figura 1). A espécie Q. gigas, de maior
tamanho no paı́s, pode chegar a 70 mm de comprimento
(incluindo as asas) e 20 mm de largura, no caso dos machos,
e as fêmeas podem alcançar 69 mm de comprimento total e
16,5 mm de largura (Figura 2), sendo talvez por isso que a
sua associação com o cafeeiro cause tanto impacto.
Os machos costumam emitir som de outubro a dezembro.
Na década de 1970, como não havia método eficiente
de controle das cigarras, muitos cafeicultores não tinham
outra opção senão erradicar as lavouras infestadas, muitos
chegando a abandonar a cultura. Já há algum tempo o controle
recomendado é por meio de defensivos quı́micos sistêmicos
[2] e mais recentemente pelo uso de uma armadilha sonora
que atrai a Q. gigas para um sistema fechado de pulverização
[5].
A caracterı́stica mais marcante das cigarras é a emissão
de sinais acústicos. Apenas o macho tem órgão especı́fico
para a geração desses sinais. Pringle (1954) [6] é o primeiro a
fornecer detalhadamente uma análise anatômica e fisiológica
do processo de geração de sinais acústicos por cigarras. A
onda sonora é gerada pela deformação do timbal, que é uma
placa com propriedade elástica localizada dorso-lateralmente
em cada uma das laterais do abdome. No interior do abdome
há espaços preenchidos por ar que atuam sobre a onda sonora
como uma caixa de ressonância. A morfologia do tymbal,
a frequência que este é deformado, aspectos morfológicos e
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Fig. 2.

Cigarras da espécie Quesada gigas, envolvidas nos experimentos

classificação de Cicadidae e de aprimorar o processo de monitoramento, reduzindo tempo e custos, este trabalho consiste
de um algoritmo para identificação de espécies de Cicadidae
por meio do som emitido pelo macho. Tal processo é realizado
pela captura do sinal de áudio no formato wave (WAV) [12],
processamento baseado na Discrete Wavelet Transform (DWT)
[13] para obtenção das energias predominantes do sinal e,
finalmente, classificação com base em uma Support Vector
Machine (SVM) [14].
Fig. 1.

Ninfa móvel de Quesada gigas

II. M ETODOLOGIA
movimentos do abdome no momento da emissão do sinal
propiciarão a caracterı́sticas do sinal emitido, que é único
para cada espécie.
Há exemplos de espécies de cigarras que emitem sinais
com frequência pouco abaixo de 1 kHz até espécies com
frequências ultrassônicas próximas a 25 kHz [7]. A alta
intensidade com os quais os sinais são emitidos também
é uma caracterı́stica marcante das cigarras, sendo que em
algumas espécies ela pode ser superior a 100 dB [8]. O fato
do sinal emitido pela cigarra ser espécie-especı́fico faz dele
um importante carácter taxonômico para fins de identificação,
levantamento de riqueza de espécie e estimativa de tamanho
populacional [7].
Embora o sinal acústico possa ter outras funções, como
de espantar predadores, sua principal função é de atrair
a fêmea para o acasalamento [9]. Após a cópula a fêmea
deposita seus ovos no interior de ramos da parte aérea
da planta [10]. A ninfa recém eclodida vai ao solo, onde
enterra-se em busca da raiz da planta da qual sugará seiva.
É no subsolo, associada à raiz da planta, que a ninfa poderá
permanecer por vários anos, até pouco tempo antes de
completar seu desenvolvimento, que é quando ela vem a
superfı́cie e fixa-se a um substrato vertical onde passará pelo
processo de metamorfose se tornando adulta, deixando fixada
ao substrato sua última exúvia [11].
Com o intuito de sugerir um método novo e automatizado de

Um total de 874 sinais acústicos de cigarras foram
coletados em diversas localidades das cidades de Barretos-SP
e Jaboticabal-SP, utilizando um dispositivo de captura Marantz
PMD670 com microfone Le Son MP-68-PH unidirecional,
assim como um smartphone modelo Asus Zenfone 2,
respeitando uma taxa de amostragem de 44100 amostras
por segundo, com quantização de 16 bits. Em seguida, os
respectivos arquivos WAV foram dispostos em duas pastas,
isto é, Treinamento e Teste na proporção de 2, 28% de
arquivos para treinamento (5 arquivos), e em subdiretórios,
de acordo com a espécie especı́fica representada, ou seja, 770
sinais da classe Quesada gigas, 54 da classe Fidicinoides sp. e
19 da classe Fidicinoides vinula. Trinta e um sinais capturados
e não oriundos das três classes anteriores, conforme atestado
por um profissional da área de agronomia, foram rotulados
como pertencentes ao grupo Ruı́do.
No algoritmo aqui descrito, desenvolvido em linguagem
Java, os dados brutos de cada arquivo WAVE contendo alguns
segundos de gravação foram extraı́dos, originando um vetor
de valores do tipo double precision. Em seguida, foi obtida a
)
DWT nı́vel j = log(M
log(2) de cada sinal de tamanho M , sendo
M a maior potência de 2 contida na gravação original, com
base no algoritmo de Mallat e exatamente como descrito
em [15]. Foram utilizados diversos tipos de filtros wavelet,
com caracterı́sticas de resposta em frequência e fase distintas
[16][17], conforme detalhado adiante.
Na sequência, os coeficientes de cada sinal transformado
pela DWT foram agrupados em 25 subconjuntos, de
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TABELA I
A S 25 BANDAS CR ÍTICAS DO SISTEMA AUDITIVO HUMANO
Bark (z)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

% Hertz (Hz)
0 - 100
100 - 200
200 - 300
300 - 400
400 - 510
510 - 630
630 - 770
770 - 920
920 - 1080
1080 - 1270
1270 - 1480
1480 - 1720
1720 - 2000
2000 - 2320
2320 - 2700
2700 - 3150
3150 - 3700
3700 - 4400
4400 - 5300
5300 - 6400
6400 - 7700
7700 - 9500
9500 - 12000
12000 - 15500
15500 - 22050

acordo com uma distribuição de frequência que melhor os
aproximasse da escala Bark do ouvido humano, conforme a
Tabela I e [12]. Para cada um dos subconjuntos, obteve-se
a respectiva energia normalizada [18], gerando, assim, um
vetor de 25 caracterı́sticas para cada arquivo no formato WAV.
Fig. 3.

Finalmente, os vetores de caracterı́sticas foram utilizados
para treinar de modo semi-supervisionado e testar quatro
classificadores do tipo SVM de 25 entradas, 5 neurônios com
núcleo Gaussiano na camada intermediária e um neurônio
na camada de saı́da. Particularmente, uma SVM foi utilizada
para cada classe de problema: SVM Quesada gigas, SVM
Fidicinoides sp., SVM Fidicinnoides vinula e, ainda, SVM
Ruı́do. Para cada uma das 4 redes, os exemplos de treinamento
que deveriam e não deveriam ser identificados por ela foram
rotulados com os labels 0 e 1, respectivamente.

Modelo da SVM utilizada nos experimentos

diferença nas acurácias dos testes em função da famı́lia e do
suporte dos filtros wavelet utilizados. Certamente, isso se deve
ao fato da considerável capacidade da SVM em generalizar
e traçar planos de separações entre as classes de modo hábil.
Assim, desvantagens relacionadas com as flutuações nas
respostas em frequência dos filtros e/ou deslocamentos de
fase foram contornados por tais classificadores.
IV. C ONCLUS ÕES

III. R ESULTADOS
Conforme mencionado anteriormente e detalhado na
Tabela II, foram realizados testes com diversas DWTs. Eles
correspondem aos melhores resultados obtidos num sistema
de validação cruzada holdout [14], repetido aleatoriamente
uma centena de vezes para redefinir quais seriam os vetores
de caracterı́sticas utilizados para treinamento e para testes,
sempre na proporção de 2, 28% de arquivos para treinamento.
Em princı́pio, as DWTs foram calculadas no nı́vel j
máximo, entretanto, utilizando-se o nı́vel médio, ou seja,
)
j = 2log(M
log(2) , não houve diferença na acurácia. Tal fato deve-se
à não exigência de uma resolução temporal mais fina.
Nota-se, complementarmente, que não houve considerável

Este trabalho apresentou um sistema para detecção e
classificação de Cicadidae, com base nos ruı́dos acústicos
que elas emitem, utilizando DWTs e SVMs. As aplicações
do sistema de processamento de sinais e reconhecimento
de padrões desenvolvido são relevantes para a agricultura
e a economia nacionais, permitindo também aplicações em
âmbito internacional.
Os resultados permitem concluir a viabilidade do protótipo
desenvolvido para auxiliar nos processos de tomada de
decisões relacionados ao manejo de insetos-praga. Como
trabalhos futuros, pretende-se integrar o sistema em um
dispositivo computacional de baixo custo, tal como o
Raspberry Pi, para implantação em lavoura. Desse modo,
o funcionamento em tempo-real, e não somente off-line,
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TABELA II
ACUR ÁCIA
Famı́lia
HAAR
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
DAUBECHIES
SYMMLET
SYMMLET
COIFLET
COIFLET
COIFLET
COIFLET
COIFLET
BEYLKIN
VAIDYANATHAN

p. 30-44, 2011.

DO EXPERIMENTO

Suporte dos Filtros
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
8
16
6
12
18
24
30
18
24

[2] MARTINELLI, N. M. et al. Cigarras (Hemiptera: Cicadidae:
Tibicinidae) associadas ao cafeeiro: distribuição, hospedeiros e
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26, n. 1, p. 133-143, 1997.

% Acurácia
85,84
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88,53
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89,59
89,35
89,82
89,94
89,94
89,70
89,94
90,17
90,05
90,05
90,05
90,05
90,40
90,17
90,05
90,05
90,29
90,29
90,05
90,05
90,29
90,52
90,17
90,17
90,17
90,29
90,29
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Aplicação de Máquinas de Aprendizado Extremo ao
Problema de Identificação de Sistemas Não-Lineares
Renan D. B. Brotto

Levy Boccato

Resumo— Este trabalho propõe a aplicação de máquinas de
aprendizado extremo ao problema de identificação de sistemas
não-lineares. Tal estrutura se credencia como uma opção promissora pelo fato de apresentar capacidade de aproximação universal
e simplicidade no processo de adaptação dos parâmetros. A
estratégia proposta é analisada em um cenário relacionado ao
sistema de acionamento de uma válvula pneumática, sendo,
então, comparada com dois modelos que exploram redes do tipo
perceptron de múltiplas camadas. Os resultados obtidos mostram
que a ELM é bastante adequada para a realização da tarefa.
Palavras-Chave— Identificação de sistemas não-lineares, Redes
neurais artificiais, Máquinas de aprendizado extremo.
Abstract— This work proposes the application of extreme
learning machines to the problem of nonlinear system identification. Such structure constitutes a promissing option because it
presents the capability of approximating nonlinear mappings and
simplicity in the process of parameter adaptation. The proposed
strategy is analyzed in a scenario related to the control system of
a pneumatic valve, being compared with two other models based
on multilayer perceptron networks. The obtained results show
that the ELM is very suitable for the task.
Keywords— Nonlinear system identification, Artificial neural
networks, Extreme learning machines.

I. I NTRODUÇ ÃO
O problema de identificação de sistemas consiste na
obtenção de um modelo que apresente a mesma dinâmica
que o sistema desconhecido, a partir de medidas da entrada e
saı́da do mesmo [1], [2]. Esquematicamente, este problema
é ilustrado na Figura 1, onde x[n] é o sinal de entrada,
y[n] representa a saı́da fornecida pelo modelo, η[n] representa
um possı́vel ruı́do de medida e d[n] é o sinal efetivamente
observado na saı́da do sistema desconhecido.

Fig. 1.

Ilustração do problema de identificação de sistemas.

Com base no comparativo entre a resposta obtida, y[n], e a
resposta desejada, d[n], um sinal de erro é produzido (e[n]), o
Renan D. B. Brotto¸ Departamento de Engenharia de Comunicações, Levy
Boccato, Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial, João M. T. Romano, Departamento de Engenharia de Comunicações.
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual
de Campinas, Campinas-SP, Brasil, E-mails: rbrotto@decom.fee.unicamp.br,
lboccato@dca.fee.unicamp.br, romano@dmo.fee.unicamp.br.

João M. T. Romano

qual, juntamente com o sinal de entrada, fará parte do processo
de adaptação do modelo, caracterizando, assim, um cenário de
aprendizado supervisionado [3].
Em sua vertente não-linear, o problema lida com sistemas
desconhecidos que apresentem ao menos uma componente
não-linear [4], como é o caso dos sistemas de Wiener1 ,
ilustrado na Figura 2:

Fig. 2.

Diagrama esquemático de um sistema de Wiener.

Para tratar o caso não-linear, uma possı́vel abordagem pressupõe haver conhecimento a priori acerca da não-linearidade
do sistema, o que, dentro de contextos especı́ficos, permite
a obtenção da solução ótima global (seguindo o critério de
quadrados mı́nimos), como é apresentado em [5] e [6]. Por
outro lado, em situações em que informações sobre a nãolinearidade não estão disponı́veis, faz-se necessário o uso de
estruturas mais genéricas, tais como as redes neurais artificiais
[7]. Contudo, neste caso, a solução obtida está sujeita a ótimos
locais. Portanto, existe um compromisso entre a complexidade
paramétrica do modelo usado na identificação e a garantia de
obtenção da solução ótima global.
Este trabalho tem como objetivo realizar a identificação
de sistemas de Wiener através de máquinas de aprendizado
extremo (ELMs, do inglês, Extreme Learning Machines), uma
estrutura cujo processo de adaptação se destaca por sua simplicidade, mas que ao mesmo tempo apresenta capacidade de
aproximação universal [8], [9], sendo, portanto, uma maneira
de obter uma solução genérica para a identificação de sistemas
e com capacidade para evitar ótimos locais, conforme será
especificado na seção II. A seção III detalhará a metodologia
empregada e a seção IV realizará o comparativo entre as
máquinas de aprendizado extremo com regularização e outras
duas arquiteturas de redes neurais: 1) uma rede perceptron
de múltiplas camadas (MLP, do inglês Multilayer Perceptron),
com uma camada intermediária ajustada via algoritmo SCGM
(do inglês, Scaled Conjugate Gradient Modified) [7] e 2) MLP
com duas camadas intermediárias (uma linear e outra nãolinear), ajustada via algoritmo de evolução diferencial modificado [10]. Por fim, a seção V sintetiza as observações referentes ao desempenho das ELMs no problema de identificação
de sistemas e aponta algumas perspectivas de trabalhos futuros.
1 Usualmente, os sistemas de Wiener apresentam uma não-linearidade sem
memória.

900
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II. M ÁQUINAS DE A PRENDIZADO E XTREMO (ELM)
As máquinas de aprendizado extremo utilizadas neste trabalho possuem uma arquitetura semelhante àquela associada
às redes MLP, com somente uma camada intermediária, como
mostrado na Figura 3.

com wi ∈ R(M +1) x 1 , para i = 1, 2, ..., N , onde N é o
número de neurônios na camada intermediária
Portanto, é possı́vel computar a saı́da de cada neurônio da
camada intermediária para cada um dos padrões de entrada,
gerando, assim, a matriz:


f (w1 T x0 )
f (w1 T x1 )
..
.

f (w2 T x0 )
f (w2 T x1 )
..
.

...
...
..
.



H=

f (w1 T xT−1 ) f (w2 T xT−1 ) . . .

f (wN T x0 )
f (wN T x1 )
..
.





,

f (wN T xT−1 )

sendo f (.) a função de ativação do neurônio, tipicamente uma
função sigmoidal.
Logo, a saı́da da rede neural é dada por:
y = Hw2 ,
Fig. 3.

Arquitetura básica de uma ELM.

O diferencial das ELMs é que apenas os pesos sinápticos
da camada de saı́da (representados pela matriz W2 na figura
acima) são ajustados tendo em vista o sinal de erro entre
a saı́da da rede e um sinal de referência. Os parâmetros
da camada intermediária podem ser escolhidos de maneira
aleatória, permanecendo, então, fixos durante o treinamento. É
importante destacar que a ausência de ajuste destes parâmetros
não compromete a capacidade de aproximação do modelo
neural, como mostrado por [8] e [11].
Uma vez que a camada de saı́da de uma ELM essencialmente consiste de um combinador linear, o processo de
treinamento como um todo se reduz a um problema de
regressão linear, cuja solução ótima pode ser obtida de forma
fechada ou com o auxı́lio de algoritmos iterativos, como o
LMS (do inglês, Least Mean Squares) e o RLS (do inglês,
Recursive Least Squares) [3].
A matriz de entrada da rede é definida por:



x[T − 1]

x[T − 2] 




..


.
X=
,
x[−M + 1] x[−M + 2] . . . x[T − M ]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
...
1
x[0]
x[−1]
..
.

x[1]
x[0]
..
.

...
...
..
.

x1

...

w2

...

o vetor contendo as amostras do sinal de saı́da do sistema
desconhecido, disponı́veis para a etapa de adaptação dos pesos
sinápticos da rede. A obtenção dos coeficientes w2 passa pela
solução do seguinte problema de otimização, de acordo com
o critério de quadrados mı́nimos:
w2∗ = arg min J(w2 )
w2

= arg min
w2

T
−1
X

(2)

(d[i] − y[i])2 .

i=0

Devido à equação (1), o problema de otimização dado por
(2) se torna uma função estritamente convexa com respeito ao
parâmetro w2 quando as colunas da matriz H são linearmente
independentes, permitindo, deste modo, obter a solução global,
dada por [8]:
(3)

A fim de favorecer a capacidade de generalização da rede,
é interessante introduzir mecanismos de regularização no processo de treinamento. Uma possibilidade simples consiste em
impor uma penalização proporcional à norma do vetor de coeficientes, dando origem ao seguinte problema de otimização
[12]:


xT−1 ,

w2∗ = arg min J(w2 )

onde M denota o número de atrasos no sinal de entrada e T o
número de amostras disponı́veis para treinamento e assume-se
x[i] = 0 para i < 0. A linha unitária da matriz X tem por
finalidade introduzir o efeito das polarizações (biases) sobre
os neurônios da camada intermediária.
Os pesos da camada de entrada são aleatoriamente inicializados e podem ser representados pela matriz W1 mostrada a
seguir:

W1 = w1

com w2 ∈ RN x 1 , y ∈ RT x 1 e H ∈ RT x N .
Seja

T
d = d[0] d[1] . . . d[T − 1]

w2 = (HT H)−1 HT d.

a qual pode ser reescrita numa notação mais compacta:

X = x0

(1)

w2

= arg min
w2

T
−1
X

2

(d[i] − y[i])2 + C kw2 k2 ,

(4)

i=0

onde C é o fator que controla o peso da regularização no
treinamento, cujo valor precisa ser adequadamente escolhido.
A solução ótima para (4) é dada por:
w2 = (HT H + CI)−1 HT d.


wN ,
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III. M ETODOLOGIA
A máquina de aprendizado extremo com regularização,
descrita anteriormente, será comparada com outras duas redes
neurais no contexto do problema de identificação de sistemas
não-lineares: 1) uma MLP com duas camadas intermediárias,
uma linear e outra não-linear, com parâmetros ajustados via
evolução diferencial modificada; 2) uma MLP com uma única
camada intermediária, treinada via SCGM. É importante mencionar que a primeira arquitetura, formada por duas camadas
intermediárias, tem como motivação imitar a própria estrutura
do sistema não-linear a ser identificado (que é do tipo Wiener).
Além disso, o método de otimização empregado em seu
treinamento corresponde a uma modificação do algoritmo de
evolução diferencial, que será descrito brevemente na próxima
seção.
A. Algoritmo de Evolução Diferencial
No algoritmo de evolução diferencial [10], inicialmente
uma população de P soluções candidatas é aleatoriamente
criada segundo uma distribuição uniforme, sendo que cada
solução candidata corresponde a um vetor de L posições. Cada
indivı́duo sofre um processo de mutação, segundo a equação
(6):
qi,G+1 = pj1 ,G + F (pj2 ,G − pj3 ,G ),

(6)

onde pi,G denota o i-ésimo indivı́duo da população na geração
G, j1 , j2 e j3 são ı́ndices mutuamente distintos (também
diferentes de i) e F é uma constante real (F ∈ [0, 2]) que
determina o tamanho do passo na direção do vetor diferença
(pj2 ,G − pj3 ,G ).
O passo seguinte é a aplicação de um mecanismo de
crossover, o qual dará origem a novos indivı́duos, denominados trial vectors, ri,G+1 , como especificado abaixo:

pi,G [k], se α ≤ cr ou k = l;
ri,G+1 [k] =
(7)
qi,G+1 [k], se α > cr,
com k = 1, 2, ...L, cr é a taxa de crossover (cr ∈ [0, 1]), α é
uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo
[0, 1] e com uma realização para cada valor de k e l é um
ı́ndice previamente determinado.
Finalmente, é realizada a seleção sobre a população, que
mantém nesta os melhores indivı́duos dentre os originais
(pi,G ) e aqueles gerados via crossover (ri,G+1 ):

pi,G+1 =

pi,G , se f it(pi,G ) > f it(ri,G+1 );
ri,G+1 , caso contrário,

(8)

para i = 1, 2, ..., P e f it(.) representa a função de avaliação
(fitness) das soluções candidatas.
Neste trabalho, empregamos uma versão modificada do
algoritmo de evolução diferencial em que, após a etapa de
seleção, um percentual R dos piores indivı́duos da população é
substituı́do por novos indivı́duos aleatoriamente criados. Esta
modificação visa evitar uma perda rápida de diversidade na
população de soluções candidatas, o que poderia comprometer
a exploração do espaço de busca.

As etapas anteriormente descritas são repetidas por um
número máximo de gerações e, ao final, o melhor indivı́duo é
adotado como solução do problema.
B. Validação Cruzada por K-pastas
Devido à presença de um ruı́do de medida, existe a necessidade de realizar a validação cruzada sobre os dados
disponı́veis. Para tanto, foi adotado o método de validação
cruzada de K-pastas (em inglês, K-fold cross-validation),
descrito a seguir [7]:
1) Inicialmente, os dados disponı́veis (amostras de x[n]
e d[n]) são divididos em K conjuntos, de tamanhos
(aproximadamente) iguais;
2) Um dos conjuntos é usado para a validação da rede
neural, enquanto que o restante é empregado em seu
treinamento;
3) O passo 2) é repetido K vezes, de modo que cada um
dos conjuntos formados é utilizado uma vez na validação
e (K − 1) vezes no treinamento da rede;
4) Por fim, os erros de validação de cada uma das K
soluções obtidas são comparados e a solução de menor
erro é adotada como conjunto de pesos sinápticos para
a rede neural.
O objetivo da validação cruzada é evitar o sobreajuste da
rede neural, cenário no qual o ruı́do sobre os dados também é
aprendido pela rede. Deste modo, busca-se ampliar as chances
de obter uma estrutura com boa capacidade de generalização.
No caso da ELM, é justamente na etapa de validação que
ocorre a determinação do parâmetro C apresentado em (4):
para cada valor de C no intervalo {2−24 , 2−23 , ..., 224 , 225 },
determina-se w2 ; o vetor de pesos w2 associado ao valor de
C que conduz ao menor erro frente ao conjunto de validação
é adotado para w2∗ , conforme [13]. Como não é possı́vel
garantir que um valor para o parâmetro C fora do intervalo em
questão produza resultados significativamente melhores, o uso
de tal abordagem pode comprometer a garantia da obtenção
da solução ótima global. O mesmo procedimento de validação
por K-pastas é usado no treinamento das redes MLPs, sendo
que a solução final adotada é o conjunto de pesos dentre as K
execuções que atinge o menor erro de validação.
Todos os experimentos realizados neste trabalho foram
feitos em ambiente MATLAB, executando em um Intel Core
i7-2600, 3.40GHz, com 8GB de memória RAM. Os resultados
obtidos são apresentados na próxima seção.
IV. R ESULTADOS
Esta seção explora o problema de identificação de sistemas
não-lineares em um cenário real, o qual envolve o acionamento
de uma válvula pneumática. A relação entre o sinal de controle
pneumático, x[n], e o fluxo através da válvula no instante n,
f [n], pode ser modelada por um sistema de Wiener, com as
seguintes componentes [14]:
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s[n] = 1.4138s[n − 1] − 0.6065s[n − 2]
+ 0.1044x[n − 1] + 0.0833x[n − 2],
0.3163s[n]

f (s[n]) = p

0.1 + 0.9s2 [n]

,

(9)
(10)
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onde s[n] denota a posição da válvula no instante n.
O cenário em questão é bastante desafiador, uma vez que
a relação não-linear do sistema é de difı́cil aproximação
paramétrica, além do fato de que este tipo de válvula apresenta caracterı́sticas fortemente dependentes das condições de
operação, motivando, portanto, uma abordagem adaptativa do
problema [15].
Para determinar o número de neurônios na camada intermediária das redes utilizadas, foi monitorada a evolução da
energia do erro2 frente a um conjunto de teste3 da solução
adotada em função do número de neurônios, como é mostrado
na Figura 4.

Fig. 4. Evolução da energia do erro de teste em função do número de
neurônios.

É possı́vel observar na Figura 4 que o erro cometido pela
rede tem uma redução muito pequena após um número superior a 20 neurônios, sendo, portanto, este o valor adotado para
o número de neurônios da ELM. Um procedimento análogo
foi realizado para as outras duas redes, obtendo 20 neurônios
para a MLP ajustada via SCGM. Para a MLP com parâmetros
ajustados via evolução diferencial modificada, foram utilizados
5 neurônios em cada uma das camadas.
Para a validação, foram empregadas K = 5 pastas e um
total de T = 2000 amostras para o sinal de entrada e ruı́do
de medida. Em todos os modelos neurais estudados, foram
considerados M = 3 atrasos para o sinal de entrada 4 e adotada
a função tangente hiperbólica como função de ativação para
os neurônios.
Com respeito à ELM, os pesos sinápticos da camada
intermediária foram aleatoriamente gerados segundo uma
distribuição uniforme no intervalo [−1, 1], enquanto que os
biases também seguiram uma distribuição uniforme no intervalo [0, 1].
A Tabela I apresenta os parâmetros utilizados no algoritmo
de evolução diferencial modificado:
2 A energia do erro corresponde à média da diferença ao quadrado da saı́da
produzida pelo sistema, d[n], e a saı́da da rede, y[n], E[(d[n] − y[n])2 ], com
o operador de esperança sendo estimado via média amostral.
3 O conjunto de teste é formado por 2000 amostras da resposta do sistema
desconhecido frente a uma realização de um ruı́do branco diferente da usada
na etapa de treinamento.
4 O número de atrasos foi escolhido analisando-se o desempenho da rede
neural em função de tal parâmetro. Valores superiores a 3 atrasos pouco
aumentavam o desempenho da rede.

TABELA I
PAR ÂMETROS DO ALGORITMO DE EVOLUÇ ÃO DIFERENCIAL MODIFICADO .
P = 20 indivı́duos.
R = 30%.
F = 0.01.
CR = 0.7.
Máximo de gerações: 300.

A função de fitness adotada é mostrada a seguir:
f itness =

1
,
E[e2t [n]] + 1

(11)

onde et [n] denota o erro frente ao conjunto de treinamento
para a n-ésima amostra e o operador de esperança, E[.], é
substituı́do pela média amostral.
Para o sinal de entrada, x[n], foi utilizado um ruı́do branco,
de média nula e variância unitária e para o ruı́do de medida,
η[n], um ruı́do branco de média nula e σ 2 = 0.001.
A Tabela II, mostrada a seguir, realiza uma comparação das
três abordagens propostas. Para cada uma das redes, foram
realizadas 20 execuções com condições iniciais distintas e,
para cada uma dessas execuções, o desempenho das três redes
foi comparado com a resposta esperada para as entradas ruı́do
branco (com uma realização diferente da etapa de treinamento), senóide (u[n] = sin[10n]) e degrau unitário. Para
esta comparação, o critério adotado foi, também, a energia do
erro.
TABELA II
E NERGIA DO ERRO PARA DIFERENTES ENTRADAS DE CADA

UMA DAS

REDES ANALISADAS .

ED Mod.
SCGM
ELM

Ruı́do Branco
0.0092
0.0090
0.0092

Senóide
0.0080
0.0086
0.0077

Degrau
0.0083
0.0082
0.0082

Da Tabela II, pode ser observado que o desempenho para
a ELM regularizada é muito próximo, e, em alguns casos,
superior, ao desempenho das redes ajustadas via SCGM
ou evolução diferencial modificada. Contudo, o processo de
treinamento de uma ELM requer um custo computacional
muito inferior ao das demais abordagens, além de não estar
sujeito a mı́nimos locais. Isto pode ser verificado quando
comparamos o tempo (médio) de treinamento e validação
associado a cada rede neural considerada, conforme mostrado
na Tabela III.
TABELA III
T EMPO M ÉDIO DE TREINAMENTO E VALIDAÇ ÃO (20 EXECUÇ ÕES )
Rede
ED Mod.
SCGM
ELM

Média
30.6704 min
23.7494 s
0.1275 s

Desvio Padrão
0.4546 min
5.8315 s
0.0133 s

As figuras 5, 6 e 7 apresentam o comparativo da resposta
produzida pela ELM (curvas em vermelho) e a resposta
produzida pelo sistema desconhecido (curvas em azul), para
as três entradas da Tabela II.
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Fig. 5. Comparativo entre a resposta ao degrau obtida pela ELM (curva
vermelha) e a produzida pelo sistema desconhecido (curva azul) em função
do tempo.

modelo de aproximação do sistema desconhecido. As ELMs
apresentam um bom compromisso entre a generalidade do
modelo adotado e a capacidade do mesmo em obter a solução
ótima global. Aliado a esses dois fatos, tem-se a simplicidade
do processo de ajuste dos parâmetros desta estrutura.
Os resultados obtidos na identificação de uma válvula
pneumática mostram que a ELM consegue aproximar de
maneira adequada o mapeamento intrı́nseco ao sistema, com
qualidade semelhante àquela obtida por redes MLPs, e com
um custo computacional bastante reduzido.
Tais observações, portanto, reforçam a visão de que as
ELMs podem ser opções interessantes para o problema de
identificação de sistemas não-lineares, inclusive dentro de uma
abordagem adaptativa (online). Ademais, é possı́vel aplicá-las
na identificação de outros tipos de sistemas não-lineares, como
os sistemas de Hammerstein [16] e de Wiener-Hammerstein,
sendo esta uma perspectiva para a continuidade deste trabalho.
Outro aspecto interessante a ser analisado mais detalhadamente é o desempenho das ELMs frente a diferentes nı́veis
de ruı́do presente nas observações.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 6. Comparativo entre a resposta à senóide sen[10n] obtida pela ELM
(curva vermelha) e a produzida pelo sistema desconhecido (curva azul) em
função do tempo.

Fig. 7. Comparativo entre a resposta a um ruı́do branco obtida pela ELM
(curva vermelha) e a produzida pelo sistema desconhecido (curva azul) em
função do tempo.

É possı́vel observar nas Figuras 5 a 7 que a ELM é capaz
de aproximar relativamente bem a saı́da do sistema mesmo
para sinais de entrada distintos daquele utilizado na etapa de
treinamento.
As máquinas de aprendizado extremo, portanto, apresentam
um bom compromisso entre versatilidade e capacidade de
obtenção da solução ótima global, o que, unido à sua simplicidade de treinamento e capacidade para realizar mapeamentos
não-lineares, faz com que tal estrutura desponte como uma
solução adequada para o problema de identificação de sistemas
não-lineares.
V. C ONCLUS ÃO
Este trabalho abordou o problema de identificação de sistemas não-lineares, tendo como proposta o uso de ELMs como
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Application of Pattern Recognition Method in a
Linguistic Experiment with Unsupervised
Classification
Ali Kamel Issmael Junior, Aline Gesualdi Manhães and José Vicente Calvano

The goal of this work is to investigate, by applying the
pattern recognition methodology proposed by Webb [2], on the
ERP results from the Soto [1] data experiment, if it is possible
to obtain good classification scenarios. Considering each type
of stimulus for the epochs not labeled (unsupervised
classification and clustering methods), this work verifies the
consistency of the sentences and words classes proposed by
Soto [1], through the extraction of attributes of the EEG and
ERP signals.

Abstract— Event-Related Potentials (ERP) are biological
electrical signals synchronized with sensory, cognitive or motor
stimuli and measured by electroencephalographs (EEG). ERP
technique allows non-invasive analysis of brain functions. Based
on the results obtained by Soto [1], this work extracts ERP
parameters using EEGLAB® and ERPLAB® tools based on
Matlab® software [6], [7], [8], [9]. The result of the research was
the obtaining of supervised and unsupervised classification
scenarios for the classes proposed in the mentioned experiment
and the comparative study and discussion of the classification
results found, using the methodology proposed by Webb [2]. This
article presents the results obtained with unsupervised
classification scenarios only and the supervised classification
scenarios will be presented in future. The results achieved
accuracies very near from the equiprobability, indicating that the
use of unsupervised classifiers approaches considered are not
adequate to classify Soto’s data [1]. This study is innovative in
the area of Neurolinguistics, since, at least until now, there are no
similar previously published works on the subject found in
research databases such as: IEEExplorer; Web of Science;
Elesevier and Spring. The results open the possibility of
analyzing signals from individuals with this ERP methodology
associated to Pattern Recognition, with the possible application of
this type of analysis in diagnostic tools, assessment of language
learning, among others.

This study is innovative in the area of Neuroinguistics,
since, at least until now, there are no similar previously
published works on the subject found in research databases
such as: IEEExplorer; Web of Science; Elesevier and Spring.
The results open the possibility of analyzing signals from
individuals with this ERP methodology associated to Pattern
Recognition, with the possible application of this type of
analysis in diagnostic tools, assessment of language learning,
among others.
A. EEG and ERP theory
The ERPs uses an EEG procedure that measures electrical
activity of the brain over time using electrodes placed on the
scalp. The EEG reflects thousands of simultaneously ongoing
brain processes in specific points distributed in specific areas
and Regions of Interest (ROI) of the scalp depending of the
cognitive target of the research. These ROI are related more
with the cognitive analysis process than the data collection that
is related with the individual electrodes. The brain response to
a single stimulus or event of interest is not usually visible in the
EEG recording of a single trial. The ERP technique consists on
a signal amplification that adds up and averages specifically
time-locked epochs, which are replications of a stimulus, and
ideally can present a lower signal-to-noise ratio (SN) than those
of the original waveforms. The signal to noise ratio (SN) is a
quality measure to signal processing. SN is the ratio between
the signal power and the noise power [3].

Keywords— ERP, EEG, Pattern Recognition, Linguistics.

I.

INTRODUCTION

Event-Related Potentials (ERP) are electrical voltages
associated with a neurophysiological response induced by an
external event or stimulus. ERPs are obtained by means of
Electroencefalography (EEG), which is a non-invasive aparatus
sensible enough to measure small electrical potentials in human
scalp, as a result of the stimulation by sensory, cognitive or
motor events.
This study uses the ERP experimental data of Soto [1] that
were addressed underlying cognitive functions of the ERP
component measured on target words in sentential and word
priming contexts in Portuguese language, for applications in
neurolinguistics.

The EEG signal is recorded as a continuous signal, and
stimulus presentation is marked for onset, and is difficult to be
detected and marked. The raw signal is usually filtered for low
frequencies (e.g. high pass of 0.01Hz) and amplified. After
that, a computer or a separately connected trigger box marks a
digital code or a pulse width on the recorded signal, allowing
the marking on the continuous EEG signal of the exact onset of
the stimulus, and type of stimulus shown. An illustrative
example of an experiment is presented schematically in Figure
1: subjects saw many “X”s, sparsely alternated by “O”s. The
fragments, called epochs, related to the event are averaged for
each electrode so as to amplify the response and filter out noise

From this ERP experiment data, and the use of specific
computer tools EEGLAB® [6] and ERPLAB® [7], [8], based on
the software Matlab®[9], is possible to treat these experimental
data to investigate if there are specific parameters of
recognition for the ERP signals related to each kind of stimuli.
The treatment of these ERP signals involves the study of digital
signal processing techniques applied with pattern recognition
theory.
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coming from other neurophysiologic activity or interference of
electrical equipment. These averaged responses, the ERPs, can
now be compared and characterized in terms of amplitude (in
μV) - the peak of the wave - and latency (in ms) - the time in
which the wave peaks [1]. The figure 1 shows a simplified
schema for ERP experiment.

have brought much evidence to show that very detailed
linguistic information has an immediate effect on processing
streams. Soto [1] also indicate that the N400 component of the
ERP signal can be influenced by strict linguistic variables.
For this study, three ERP parameters that were extracted
from the experiment. These parameters were:
a) Mean Amplitude Between two fixed latencies - Mean
Peak Amplitude in an ERP Time Range;
b) Peak Amplitude - the maximum peak amplitude in a
ERP Time Range, and
c) Peak Latency - the time value for the oiccurence of the
maximum peak amplitude.

Fig. 1.

B. Soto [1] ERP Experiment.
In order to investigate the specific nature of the N400
effects in sentence and word pair contexts, Soto [1] proposed a
sentence and word priming tasks in Portuguese language.
Following from the proposed variables [1], 4 conditions and
one control condition were established for the sentence task: (i)
congruous supportive-context (CSC): e.g. “Até sem capacete,
João dirige a moto feito louco” (“Even without a helmet, João
drives the bike like a crazy”); (ii) congruous non-supportive
context (CNSC), e.g. “Todos os dias, João dirige a moto feito
louco” (“Every day, John drives the bike like a crazy”); (iii)
incongruous supportive-context (ISC): e.g. “Até sem capacete,
João dirige a pera feito louco” (“Even without a helmet, João
drives the pear like a crazy”); and (iv) incongruous nonsupportive context (INSC), e.g. “Todos os dias, João dirige a
pera feito louco” ("Every day, John drives the pear like a
crazy"). For the word pair task, Soto [1] proposed 3 conditions
and one control condition were established: (i) associative
semantic relation (ASR): e.g.”ÔNIBUS moto” (“BUS
motorbike”); (ii) syntactic and semantic relation (SSR): e.g.
“CAPACETE moto” (“HELMET motorbike”); (iii) unrelated
pair (UR) “FACA nuvem” (“KNIFE cloud”) ; and control 2: a
pair with pseudo word (PW) target: e.g. “CARRO garufa”
(“CAR garufa”).

Example of EEG/ERP experiment with epochs “X” and “O” [4]

ERP signals resulted from the experiment present a series
of positive and negative voltage deflections, which are related
to a set of underlying components called ERP components. The
usual ERP components are referred to by a letter (N/P)
indicating polarity (negative/positive), followed by a number
indicating either the latency in milliseconds or the component's
ordinal position in the waveform [4].
For example, a negative-going peak that is the first
substantial peak in the waveform and often occurs about 100
milliseconds after a stimulus is presented is often called the
N100 (indicating its latency is 100 ms after the stimulus and
that it is negative) or N1 (indicating that it is the first peak and
is negative); it is often followed by a positive peak, usually
called the P200 or P2. The stated latencies for ERP
components are often quite variable. For example, the P300
component may exhibit a peak anywhere between 250ms 700ms [5]. In the Figure 2 below, an example of an ERP
waveform signal with these components can be seen.

Concerning the experimental setup, 21 university students
participated in the study (female =11), distributed evenly over
4 versions, average age 22 years old, all right-handed, with
normal or corrected-to-normal vision Participants’ judgments
were recorded by pressing with one of two fingers of the right
hand either a red or a green button on a button box. The
position of the green and red buttons, destined for YES and NO
responses, was swapped for each participant. The Figure 3
illustrate the experiment:

Fig. 2.
A fictitious illustrative waveform graph example showing several
ERP components as P1 (P100), N1(N100), P2(P200), N2 (N200) and P3
(P300) [4]

As described by Woodman [5], an ERP component can be
simply defined as one of the component waves of the more
complex ERP waveform. ERP components are defined by their
polarity (positive or negative going voltage), timing, scalp
distribution, and sensitivity to task manipulations. Different
ERP component nomenclatures emphasize different aspects of
these defining features and to provide a jumping off point for
literature reviews.

Fig. 3.

Soto´s experiment [1]

The scalp Regions of Interest (ROIs) are presented in the
Figure 4. The ROIs along the mid-line were: Frontal (F1-ch34,
F2-ch60, FC1-ch7, FC2-ch27, FCz-ch38 and Fz-ch2); Central
(C1-ch39, C2-ch56, CP1-ch11 CP2-ch21, CPz-ch52 and Cz-

Concerning the target of this work (language specific
properties), Soto [1] indicates that indeed ERP methodologies
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ch22), Parietal (CP1-ch11, CP2-ch21, CPz-ch52, P1-ch43, P2ch51, and Pz-ch12), and Occipital (O1-ch15, O2-ch17, Ozch16, PO3-ch46, PO4-ch48, and POz-ch47). On the left
hemisphere, they were Frontal (F3-ch3, F5-ch35, F7-ch4, FC337, FC5-ch6 and FT7-ch36); Central (C3-ch8, C5-ch40, CP3ch42, CP5-ch10, T7-ch9 and TP7-ch41), Parietal (CP3-ch42,
CP5-ch10, P3-ch13, P5-ch40, P7-14 and TP7-ch41), and
Occipital (P3-ch13, P5-ch44, P7-ch14, PO3-ch46 and PO7ch45). And on the right hemisphere, they were: Frontal (F4ch28, F6-ch59, F8-ch29, FC4-ch57, FC6-ch26 and FT8-ch58);
Central (C4-ch23, C6-ch55, CP4-ch53, CP6-ch20, T8-ch24
and TP8-ch54), Parietal (CP4-ch53, CP6-ch20, P4-ch18, P6ch50, P8-ch19 and TP8-ch54), and Occipital (P4-ch18, P6ch50, P8-ch19, PO4-ch48 and PO8-ch49).

D. Pattern Recognition Theory
Pattern recognition systems are in many cases trained from
labeled "training" data (supervised learning or discrimination),
but when no labeled data are available other algorithms can be
used to discover previously unknown patterns (unsupervised
learning or clustering). Webb [2] defines that in supervised
classification a set of data samples (each consisting of
measurements on a set of variables or attributes or features that
can be extracted) are associated with which correspond to the
class types. These classes and features are used in the classifier
design. In unsupervised classification, the data labels (classes)
are not known and it is necessary to seek for groups in the data
with the same characteristics, by the features that can
distinguish one group (class) from another.
As described by Webb [2], an oversimplified procedure of
pattern recognition is shown in the Figure 5 with the roles of all
data experiment origin and software tools used in this work.

Fig. 5.
[2]
Fig. 4.

As shown in the Figure 5, in this study, the Soto [1]
experiment is related with the Sensor block (in fact, the
EEG/ERP experiment) and the feature selector/extractor is
related with the softwares EEGLAB® and ERPLAB®. The
classifier box was tailored with the software Matlab®.

ROI definition as based on anatomical proximity [1]

To obtain the ERP signals for each ROI, it is necessary to
add the contribution of each electrode channel related with the
Region and take the arithmetic media. So, considering the
electrode distribution of the experiment, the ERP signal for
each ROI is obtained by the following equations:
Frontal Mid Line (ch63) = (ch2 + ch7 + ch27 + ch34 + ch38+ ch60)/6

(1)

Central Mid Line (ch64) = (ch11 + ch21 + ch22 + ch39 + ch52 + ch56)/6

(2)

Pattern Recognition Method and roles of each software tool used

II.

METHODOLOGY

The methodology considered in this work is based in the
stages in a pattern recognition problem indicated by Webb [2].
The Figure 5 shown this procedure in a flowchart way:

Pariental Mid Line (ch65) = (ch11 + ch12 + ch21 + ch43 + ch51 + ch52)/6 (3)
Occipital Mid Line (ch66) = (ch15 + ch16 + ch17 + ch46 + ch47 + ch48)/6 (4)
Frontal Left Side (ch67) = (ch3 + ch4 + ch6 + ch35 + ch36 + ch37)/6

(5)

Central Left Side (ch68) = (ch8 + ch9 + ch10 + ch40 + ch41 + ch42)/6

(6)

Pariental Left Side (ch69) = (ch10 + ch13 + ch14 + ch41 + ch42 + ch44)/6 (7)
Occipital Left Side (ch70) = (ch13 + ch14 + ch44 + ch45 + ch46)/5

(8)

Frontal Right Side (ch71) = (ch26 + ch28 + ch29 + ch57 + ch58 + ch59)/6 (9)
Central Right Side (ch72) = (ch20 + ch23 + ch24 + ch53 + ch54 + ch55)/6 (10)
Pariental Right Side (ch73) = (ch18 + ch19 + ch20 + ch50 + ch53 + ch54)/6 (11)
Occipital Right Side (ch74) = (ch18 + ch19 + ch48 + ch49 + ch50)/5

(12)

®

C. EEG/ERP Data Software toolboxes and Matlab platform
To extract and organize the ERP data from an experiment
there are several softwares that help in this data mining
activity. Concerning this work, EEGLAB® and the ERPLAB®,
which are Matlab® toolboxes for processing and analyzing
EEG and ERP data were used, and for the digital process and
pattern recognition study, Matlab® was used.

Fig. 6.

Webb´s Pattern Recognition methodology [2]

In fact, the methodology adopted use the following adapted
steps:
1. Formulation of the problem, Data collection and Initial
examination of the data;
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TABLE II. WORDS AND SENTENCES TASK ORGANIZATION AND

2. Feature selection or feature extraction;

CODING FOR CLASSES

3. Unsupervised pattern classification or clustering;

Task

4. Supervised pattern classification;

Words

5. Assessment of results and Interpretation
As mentioned in the Abstract, this article will focus only in
the unsupervised pattern classification results, not addressing
the supervised classifiers results obtained.

Sentences

In this study from Soto [1] experiment, the features that
were extracted for the words and sentences task are the ERP
parameters Mean Amplitude Between two fixed latencies, Peak
Amplitude, Peak Latency, in addition to the ERP Time Range,
the Region of Interest (ROI) and the human subject related to
each measurement. Concerning the classes, for the sentences
task, they are S1 (CSC), S2 (CNSC), S3 (ISC), S4 (INSC) and
S5 (Control) and, for the words task, they are S1 (SSR), S2
(ASR), S3 (Control 1 - UR) and S4 (Control 2 - PW).

Classes
S1 (SSR)
S2 (ASR)
S3 (Control 1 - UR)
S4 (Control 2 - PW)
S1 (CSC)
S2 (CNSC)
S3 (ISC)
S4 (INSC)
S5 (Control)

Code for Matlab® algorithm
1
2
3
4
1
2
3
4
5

After the use of the EEGLAB® and ERPLAB®, the
following input data for the classifiers was extracted:
a) For Sentences Task: a matrix with 2880 lines and 7
columns, where the features corresponding to: column A:
Mean Amplitude Between two fixed latencies, column B: Peak
Amplitude, column C: Peak Latency, column D: Region of
Interest (ROI), column E: ERP Time Range and column F:
Subject index. The last column G corresponding to the classes.

The parameters/features Mean Amplitude Between two
fixed latencies, Peak Amplitude, Peak Latency with their
respectively values to use in the algorithms were extracted
from the software EEGLAB® and ERPLAB®.

b) For Words Task: a matrix with 2304 lines and 7
columns, where the features corresponding to: column A:
Mean Amplitude Between two fixed latencies, column B: Peak
Amplitude, column C: Peak Latency, column D: Region of
Interest (ROI), column E: ERP Time Range and column F:
Subject index. The last column G corresponding to the classes.

For classification purposes, before building the classifier, it
is necessary to use numeric single values for the features and
classes, to allow the convergence of the classification methods
of Matlab®. Features or classes that are not numerical variables,
for instance, the Region of Interest (ROI) feature, shall be
coded with numerical values with a coherent correspondence
with the original string value.

The Figure 7 shows this input data organization.

In the Tables I and II below, the data organization and
coding of values for the other features and classes for the
elaboration of the classifiers are shown.
TABLE I. WORDS AND SENTENCES TASK ORGANIZATION
AND CODING FOR FEATURES
Feature
ERP Time
Range

Region of
Interest (ROI)

Subject

Real Value
150-300ms
300-500ms
500-700ms
Frontal Mid Line
Central Md Line
Pariental Mid Line
Occiptal Mid Line
Frontal Left Side
Central Left Side
Pariental Left Side
Occiptal Left Side
Frontal Right Side
Central Right Side
Pariental Right Side
Occiptal Right Side
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
15
16
17
18
19
20

Code for Matlab® algorithm
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
15
16
17
18
19
20

Fig. 7.

Input data organization extracted from the EEGLAB® and
ERPLAB® for the classifiers.

This study considered for the unsupervised classification
and clustering all data for the classifiers in one single dataset,
not dividing in subsets as training, validation or test. As the
classifiers are unsupervised, the column G related to the labels
for the classes are not used in the classification. The Matlab ®
clustering methods used to create the classifiers algorithms
scripts are Hierarchical Clustering, k-means and Gaussian
Mixture Models (GMM). The GMM method allows to use only
2 features in the clustering. Because this characteristic, the
features Mean Amplitude Between two fixed latencies, Peak
Amplitude and Peak Latency were combined two-by-two to
build the classifiers. The figure of merit used was the
Classification Accuracy, that is the number of correct
predictions from all predictions made.
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III.

clustering and unsupervised classification methods considered
are not appropriate for the classification task for Soto [1]
experiment.

RESULTS AND DISCUSSION

The results will be shown with the best Total Accuracy
achieved for each classifier. For the unsupervised classifiers,
the best results for Sentences Task are presented in the Table
III.

IV.

The objective of this work that was to investigate Webb’s
pattern recognition methodology [2] in ERP results from Soto
[1] data experiment to classify correctly different patterns was
considered as achieved wherever the results obtained with the
clustering and unsupervised classification.
EEGLAB®, ERPLAB® and Matlab® were used as software
tools to perform pre-processing and pattern recognition steps in
Soto’s EEG data and worked properly. As shown in this article,
clustering and unsupervised classification methods used were
not appropriated for the classification task.
Other methods of classification for clustering and
unsupervised classification shall be considered in order to
study different aspects of this dataset, not only for pattern
recognition, but also for their use as a possible method in
neurolinguistics and medicine through the identification of
which ERP features can be more influent in the classification
process.
The supervised classifiers developed and their results will
be discussed later in another article.

TABLE III. UNSUPERVISED CLASSIFIERS RESULTS FOR
SENTENCES TASK
Classifier

Accuracies
for Sentences
Task

Observation concerning the
Parameters used

Hierarchical
Clustering

21,63 %

“pdist” metric “cityblock” with a
“linkage” method “average” “pdist”
metric “cityblock” with a “linkage”
method “centroid”

52,92 %
19,44 %
K-means

53,33 %
18,13 %
19,24 %

Gaussian
Mixture
Models

21,18 %
19,24 %

CONCLUSIONS

2 clusters with
k-means metric “cityblock”
5 clusters with
k-means metric “cityblock”
2 clusters with k-means metric
“sqEuclidean”
5 clusters with k-means metric
“sqEuclidean”
Features used: Mean Amplitude
Between two fixed latencies and Peak
Amplitude
Features used: Mean Amplitude
Between two fixed latencies and Peak
Latency
Features used: Peak Amplitude and
Peak Latency
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Classificação de Vagas de Estacionamento usando
Aprendizagem de Máquina
Gabriel Rosa e Silva e Walter Antonio Gontijo

Resumo— Este artigo apresenta contribuições para a
classificação de vagas de estacionamento monitoradas por uma
câmera de vı́deo, usando aprendizagem de máquina com
classificação por Support Vector Machine (SVM). As contribuições
apresentadas incluem a utilização de uma aproximação de um
kernel do tipo Radial Basis Function (RBF), e de um threshold
na região de decisão. Tais contribuições permitem aumentar o
desempenho do classificador sem um impacto significativo no
tempo de execução em sistemas embarcados. O método proposto
é implementado em um sistema embarcado, classificando até 256
vagas por imagem com o desempenho esperado.
Palavras-Chave— Aprendizagem de máquina, SVM, RBF, sistemas embarcados
Abstract— In this paper we present contributions to the
classification of parking spaces monitored by video cameras,
using machine learning with classification by Support Vector
Machine. The contributions include the usage of a Radial Basis
Function kernel and of a threshold in the decision region. Such
contributions lead to better classification accuracy with little
impact in the performance of an embedded implementation. The
proposed method is implemented in an embedded environment,
classifying up to 256 parking spaces per image with the expected
accuracy.
Keywords— Machine learning, SVM, RBF, embedded systems

I. I NTRODUÇ ÃO
Atualmente, na maioria das cidades, encontrar uma vaga de
estacionamento é um problema considerável. Estacionamentos
monitorados em grandes centros urbanos mostram ocupação
próxima de 100% durante a maior parte do horário comercial
[1]. Estima-se ainda que, em média, 30% dos carros congestionados em regiões centrais desses centros estão à procura de
vaga para estacionar [2].
Historicamente, tentou-se solucionar este problema através
de sistemas automatizados com sensores de presença de
veı́culos. Os sensores identificam vagas disponı́veis e um
sistema centralizado faz a aquisição desses dados para repassar
a informação ao usuário. Estudos recentes apontam a viabilidade econômica de tal sistema, mas custos com sensor fı́sico,
cabeamento e manutenção para cada vaga são um obstáculo a
implementações em larga escala [3].
Com a popularização de plataformas que seguem o paradigma Internet das Coisas (IoT), tem-se um crescimento na
oferta de serviços que visam automatizar aspectos da vida
moderna [4]. A disponibilidade de plataformas embarcadas e
sensores cada vez mais eficientes e econômicos tem permitido
Gabriel Rosa e Silva e Walter Antonio Gontijo¸ LINSE – Laboratório de
Circuitos e Processamento de Sinais, Departamento de Engenharia Elétrica
e Eletrônica, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis,
SC, Brasil, e-mails: grsilva@linse.ufsc.br e walter@linse.ufsc.br.

a aplicação desse paradigma, por exemplo, na automação
de serviços de utilidade pública em Smart Cities [5]. Uma
arquitetura comum nesse tipo de aplicação utiliza uma Wireless
Sensor Network (WSN), com sensores distribuı́dos em uma
área geográfica se comunicando através de tecnologias sem
fio [6]. Em aplicações onde são utilizadas câmeras de vı́deo,
essa rede recebe o nome de Visual Sensor Network (VSN) [7].
A aplicação de uma VSN em conjunto com métodos de
classificação por aprendizagem de máquina é uma alternativa
ao uso de sensores de presença na identificação de vagas de
estacionamento [8]. Essa estratégia se mostra interessante, uma
vez que cada câmera pode capturar informações de um grande
número de vagas. Adicionalmente, muitos estacionamentos já
possuem câmeras por motivos de segurança, reduzindo custos
de implementação.
Tradicionalmente, um sistema deste porte tem a imagem
capturada pelas câmeras e transmitida integralmente a um
servidor centralizado que classifica o estado das vagas. A este
paradigma é dado o nome de compress-then-analyze (CTA).
O uso de métodos de aprendizagem de máquina permite que
as imagens sejam classificadas em plataformas embarcadas e
apenas o estado (vaga ocupada ou livre) seja transmitido a
um servidor. Esse paradigma é conhecido como analyze-thencompress (ATC) e se mostra interessante para aplicações em
Smart Cities por seu baixo custo e alta escalabilidade [9].
Em [10], é apresentado um método de classificação com
aprendizagem de máquina que utiliza uma Support Vector
Machine (SVM) alimentada com informações de textura da
imagem. Já em [11], é utilizada uma SVM alimentada com
os tons de cor da imagem, obtidos com menor custo computacional. Os ganhos de performance nesse segundo método
permitem a utilização de uma arquitetura organizada em
VSNs, porém com maior taxa de erros de classificação.
Neste artigo, são mostradas melhorias no método apresentado em [11], visando diminuir as taxas de erro de classificação
sem impactar significativamente a performance. A estratégia
de classificação utilizada em [11] (SVM alimentada com
os tons de cor da imagem) é mantida neste artigo, por
seu custo computacional comprovadamente baixo. As melhorias apresentadas têm seu desempenho validado em uma
implementação embarcada.
Este artigo é organizado como se segue: Na Seção II,
são apresentadas as contribuições propostas. Na Seção III,
são apresentados os resultados obtidos na simulação e na
validação. Finalmente, na Seção IV, são apresentadas as conclusões do artigo.
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A partir do vetor transformado, um classificador SVM
avalia a existência ou não de veı́culo na vaga. Um modelo
de classificação obtido durante um processo de treinamento é
utilizado na realização desta avaliação, que é dada por
d = xt · w + b

Fig. 1. Uma região quadrada no centro da vaga é extraı́da e tem seus pixels
convertidos em tons de cor. A partir dos tons, é gerado um histograma que
passa por uma transformação por kernel RBF antes de entrar no classificador
SVM. A informação de classificação da vaga é enviada a um servidor.

II. C ONTRIBUIÇ ÕES P ROPOSTAS
A estratégia proposta apresenta duas modificações na
classificação por SVM: a introdução de uma aproximação de
um kernel RBF e a adição de um threshold na região de
decisão.
A utilização de um kernel permite compensar possı́veis
não-linearidades do conjunto de dados, aumentando assim
o desempenho do classificador. Por seu baixo número de
parâmetros e boa estabilidade numérica, um kernel RBF é o
mais recomendado para a maioria das aplicações [12]. Uma
aproximação de um kernel RBF é utilizada por motivos de
performance [13].
A segunda modificação consiste em um threshold na região
de decisão para indicar quando uma classificação não é
confiável.
A. Classificação
Deseja-se classificar se uma vaga de um estacionamento
monitorado por uma câmera de vı́deo está ou não ocupada.
Conforme Fig. 1, a região de análise é delimitada por um quadrado no centro da vaga. Inicialmente, é realizada a conversão
do espaço de cor RGB para HSV, permitindo a extração dos
tons de cor (hue). A partir dos tons, é calculado o histograma
normalizado com N coeficientes, que é armazenado no vetor
xin . Esse vetor será a entrada não transformada do sistema.
O histograma normalizado em xin é então transformado
por uma aproximação de um kernel RBF, passando a ter um
número maior de coeficientes. A equação de transformação é
dada por
r
2
cos(R × xin + r)
(1)
xt =
M
onde M > N é o número de coeficientes do vetor transformado, R é a matriz de transformação de tamanho M × N e r,
o vetor de offset com M coeficientes. O vetor transformado é
denotado por xt . Os vetores xin , r e xt são vetores coluna.

(2)

onde o modelo é representado pelo vetor w de M coeficientes
e offset b, que podem ser interpretados respectivamente como
o vetor normal e a distância da origem de um plano que
separa as duas classificações. A equação resulta no escalar
d, que representa a distância do vetor xt ao plano definido
pelo modelo. O sinal de d indica a classe da vaga analisada e
o seu módulo indica a confiabilidade do resultado.
Um passo adicional para remover amostras não confiáveis
é realizado através da comparação do valor de d com um
threshold

 +1, se d ≥ K
−1, se d ≤ −K
C=
(3)

0,
se − K < d < K
onde K representa o threshold e C é um inteiro que representa
a classe obtida: (−1) se a vaga estiver vazia, (+1) se a vaga
estiver ocupada e (0) se o resultado não for confiável.
B. Implementação
O modelo de classificação foi gerado em um processo de
treinamento com um banco de mais de 600 mil imagens de
vagas individuais pré-classificadas. As imagens foram capturadas por câmeras full HD de três ângulos difierentes de dois
estacionamentos e armazenadas em amostras de formato JPEG
com 100% de qualidade e resolução de 1280x720 pixels. O
banco é composto por três datasets, representando cada um
dos ângulos de captura, sendo eles: décimo andar do prédio
administrativo da Pontifı́cia Universidade Católica do Paraná
(PUC), quarto e quinto andares da Universidade Federal do
Paraná (UFPR04 e UFPR05, respectivamente). Cada dataset
é separado ainda de acordo com as condições climáticas no
momento da captura (ensolarado, nublado, chuvoso) [14].
Um processo de validação do modelo de treinamento foi
realizado para avaliar a taxa de precisão de suas classificações.
Para garantir uma avaliação imparcial, os datasets foram
separados em partes iguais, sendo o treinamento realizado com
uma metade e o modelo resultante validado com a outra. A
distribuição das amostras segue a Tabela I.
TABELA I
A MOSTRAS
Dataset
PUC
UFPR04
UFPR05
Total

Treinamento
200.579
52.881
82.850
336.310

Validação
200.579
52.881
82.850
336.310

Total
401.158
105.762
165.700
672.620

Antes de realizar o processo de treinamento, cada amostra
foi processada para extrair um histograma dos seus tons de cor
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com número de coeficientes N = 180, empacotado em lotes
de arquivos binários.
O treinamento do modelo foi realizado utilizando a biblioteca scikit-learn, em Python [15]. Devido ao grande número
de amostras, foi utilizado um método de Stochastic Gradient
Descent (SGD), possibilitando o treinamento em lotes de
amostras [8]. O tamanho dos lotes utilizados foi de 50 mil
amostras.
Junto com o treinamento, foi realizado o processo de
geração do kernel RBF aproximado, utilizando funções da
biblioteca scikit-learn baseadas no método Random Kitchen
Sinks [16].
Um script em Python foi criado para obter métricas mais
detalhadas durante a validação. Nesse script, foram implementadas ferramentas para avaliar modelos de diferentes
parâmetros através de uma Grid Search [12]. O parâmetro
de threshold K foi escolhido através de uma biseção, até que
uma determinada porcentagem das amostras menos confiáveis
fossem descartadas.
Os parâmetros que resultaram na melhor precisão foram:
parâmetro de regularização do método SGD λ = 10−5 ,
parâmetro γ = 13 no kernel e threshold K = 0, 845,
descartando-se 10% das amostras menos confiáveis do banco.
III. R ESULTADOS
A. Avaliação do Método
O modelo foi treinado e validado com as amostras dos três
datasets (ver Tabela I), utilizando valores de M = {300, 400,
500, 600, 700, 800, 900, 1000 e 1200} coeficientes. O método
apresentado em [11] também foi reproduzido, com modelo de
180 coeficientes, sem transformação por kernel RBF e com
threshold K = 0 (ou seja, sem threshold). As precisões obitdas
no processo de validação são apresentadas na Fig. 2.

obter uma precisão de classificação de 98,1%, bem acima dos
92,4% obtidos na reprodução de [11] (M = 180).
Foram realizadas ainda validações de 9 subconjuntos do
banco, representando as diferentes condições climáticas para
cada um dos três datasets, com os resultados apresentados na
Tabela II.
TABELA II
AVALIAÇ ÃO SOB DIFERENTES CONDIÇ ÕES CLIM ÁTICAS ( PRECIS ÃO EM %)

PUC
UFPR04
UFPR05

Ensolarado
98,20
96,25
96,45

Nublado
99,74
98,22
98,37

Chuvoso
99,49
97,95
96,87

Total
98,99
97,13
97,15

As condições climáticas interferem na classificação, com a
maior precisão obtida em dias nublados, possivelmente por
causa da iluminação difusa.
B. Custo Computacional
O procedimento de thresholding tem custo computacional
irrisório, portanto foi considerado que o custo computacional
estará associado unicamente à transformação RBF. Com os
valores utilizados de M = 700 e N = 180, o custo de
memória associado à matriz e ao vetor de transformação (R
e r, respectivamente) é de M (N + 1) números de ponto
flutuante. Na representação de ponto flutuante single precision
de 32 bits, o espaço ocupado em memória é de cerca de
495 kB. O custo computacional da transformação é analisado,
uma vez que essa é aplicada sempre que uma vaga deve ser
classificada.
TABELA III
O PERAÇ ÕES EM PONTO

FLUTUANTE PARA

Tipo
mult
add
cos
Total

100

M = 700 E N = 180

Quantidade
126.000
127.400
700
254.100

Precisão [%]

98,1
Uma estimativa do custo de operações em ponto flutuante
é apresentada na Tabela III. Essa estimativa não considera
possı́veis otimizações do código. Mesmo sem otimizações, o
número total de operações está bem abaixo da performance
observada em placas modernas utilizadas em aplicações IoT,
conforme [17].

96
94
92,4
Reprodução de [11]
RBF + threshold
90

Fig. 2.
M.

180 300

500

700
M

1000

C. Implementação Embarcada

1200

Comparação da precisão de classificação para diferentes valores de

Observa-se na Fig. 2 que a precisão aumenta conforme
cresce o valor de M . Porém, como esse aumento de precisão
possui custo associado, foi fixado o tamanho M = 700 para

Os resultados obtidos na validação em simulação motivaram
uma implementação do método em um sistema embarcado.
A plataforma utilizada foi a Intel Galileo Gen 2 [18], com
processador Intel Quark X1000 32-bit 400 MHz e 256 MB de
memória RAM, rodando o sistema Yocto Linux [19].
A classificação foi realizada a partir de imagens armazenadas na memória da placa. A partir de um script em Python,
cada imagem de teste foi segmentada, transformada de RGB
para HSV e gerado o histograma dos tons. Esse histograma
foi classificado de acordo com o modelo apresentado. A saı́da
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do classificador para todas as vagas foi concatenada em uma
sequência de bits, que foi enviada via HTTP para um banco
de dados na nuvem.
TABELA IV
C OMPARAÇ ÃO DO TEMPO DE EXECUÇ ÃO ENTRE OS M ÉTODOS DE
REFER ÊNCIA E PROPOSTO

Vagas
25
100
256

Tempo Ref. (s)
20
59
120

Tempo Prop. (s)
20
61
127

R EFER ÊNCIAS

O tempo total de execução, incluindo o carregamento da
imagem na memória e a comunicação com o servidor, foi
avaliado para configurações com números de vaga igual a {25,
100 e 256}. Os resultados são apresentados na Tabela IV. O resultado obtido para a classificação de um estacionamento com
100 vagas foi de 61s. Nesse caso, a precisão de classificação
obtida foi de 98% de acertos, conforme esperado. O método de
referência com M = 180 também foi avaliado, classificando
100 vagas em 59s.
Foram avaliados também os tempos de execução dos procedimentos de classificação e de processamento (segmentação
da imagem, transformação de RGB pra tom e cálculo do
histograma), para diferentes valores de M (180, 300, 400, 500,
600, 700, 800, 900, 1000 e 1200). Utilizou-se nessa avaliação a
configuração com maior número de vagas consideradas (256).
Para M = 180 não é realizada transformação RBF, conforme
[11]. Os resultados são apresentados na Tabela V. Como previsto, o tempo de classificação está associado à transformação
RBF, sendo próximo a zero na reprodução do método de
referência e crescente com o aumento de M . Observa-se
na Tabela V que a diferença no tempo de processamento +
classificação entre o método apresentado (M = 700) e o de
referência (M = 180) é de 7s, representando um aumento de
apenas 5,97%.
TABELA V
T EMPO DE CLASSIFICAÇ ÃO PARA DIFERENTES VALORES DE M .
M
180
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200

Classificação (s)
0,128
2,96
5,49
4,87
6,24
6,75
10,58
8,72
11,41
16,48

embarcado. As contribuições propostas incluem a utilização
de uma aproximação de um kernel RBF e de um threshold na
região de decisão. Tais contribuições elevam o desempenho
do classificador para 98,2% com impacto de 5,97% no tempo
de execução do algoritmo original. O método proposto foi
implementado em um sistema embarcado que reproduziu em
tempo real o desempenho obtido em simulação.

Processamento (s)
117,16
117,50
117,53
117,99
117,25
117,54
117,61
117,39
117,90
117,29

Class. + Proc. (s)
117,29
120,46
123,02
122,86
123,49
124,29
128,19
126,11
129,31
133,77

IV. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, são apresentadas contribuições para aumentar
o desempenho na classificação de vagas de estacionamento de
veı́culos a partir de imagens de câmeras de vı́deo. O método
considerado como referência utiliza um classificador SVM
linear alimentado com os tons de cor da imagem, possui um
desempenho de 92,1% e pode ser executado em um sistema

[1] S. F. M. T. Authority, “Sfpark: Putting theory into practice,” Aug. 2011.
[2] D. C. Shoup, “Cruising for parking,” Transport Policy, vol. 13, no. 6,
pp. 479–486, Nov. 2006.
[3] M. Tahon, S. Verbrugge, B. Lannoo, J. Van Ooteghem, P. De Mil,
D. Colle, M. Pickavet, and P. Demeester, “Parking sensor network:
Economic feasibility study of parking sensors in a city environment is
well,” in Proceedings of 9th Conference on Telecommunications Internet
and Media Techno Economics (CTTE), pp. 1–8, Jun. 2010.
[4] F. Xia, L. T. Yang, L. Wang, and A. Vinel, “Internet of things,”
International Journal of Communication Systems, vol. 25, no. 9, p. 1101,
Sep. 2012.
[5] H. Chourabi, T. Nam, S. Walker, J. R. Gil-Garcia, S. Mellouli, K. Nahon,
T. A. Pardo, and H. J. Scholl, “Understanding smart cities: An integrative
framework,” in Proceedings of 45th Hawaii International Conference on
System Science (HICSS), pp. 2289–2297, Jan. 2012.
[6] C. Guy, “Wireless sensor networks,” in Proceedings of IEEE 6th
International Symposium on Instrumentation and Control Technology:
Signal Analysis, Measurement Theory, Photo-Electronic technology, and
Artificial Intelligence, p. 63571I, Nov. 2006.
[7] D. Kundur, C.-Y. Lin, and C.-S. Lu, “Visual sensor networks,” EURASIP
Journal on Advances in Signal Processing, Article no. 021515, Mar.
2007.
[8] C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning (Information
Science and Statistics). Secaucus, NJ: Springer-Verlag, 2006.
[9] A. Redondi, L. Baroffio, M. Cesana, and M. Tagliasacchi, “Compressthen-analyze vs. analyze-then-compress: Two paradigms for image
analysis in visual sensor networks,” in Proceedings of IEEE 15th
International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP), pp.
278–282, Sep. 2013.
[10] P. Almeida, L. S. Oliveira, E. Silva, A. Britto, and A. Koerich, “Parking
space detection using textural descriptors,” in Proceedings of IEEE
International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), pp.
3603–3608, Oct. 2013.
[11] L. Baroffio, L. Bondi, M. Cesana, A. E. Redondi, and M. Tagliasacchi,
“A visual sensor network for parking lot occupancy detection in smart
cities,” in Proceedings of IEEE 2nd World Forum on Internet of Things
(WF-IoT), pp. 745–750, Dec. 2015.
[12] C.-W. Hsu, C.-C. Chang, C.-J. Lin et al., “A practical guide to support
vector classification,” 2003.
[13] A. Rahimi and B. Recht, “Random features for large-scale kernel machines,” in Proceedings of Advances in Neural Information Processing
Systems 20 (NIPS), pp. 1177–1184, 2008.
[14] P. R. De Almeida, L. S. Oliveira, A. S. Britto, E. J. Silva, and A. L.
Koerich, “Pklot–a robust dataset for parking lot classification,” Expert
Systems with Applications, vol. 42, no. 11, pp. 4937–4949, Jul. 2015.
[15] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion,
O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg et al.,
“Scikit-learn: Machine learning in python,” Journal of Machine Learning
Research, vol. 12, pp. 2825–2830, Oct. 2011.
[16] A. Rahimi and B. Recht, “Weighted sums of random kitchen sinks:
Replacing minimization with randomization in learning,” in Proceedings
of Advances in Neural Information Processing Systems 21 (NIPS), pp.
1313–1320, 2009.
[17] K.
Keville,
“Intel
bay
trail
nuc
kit
ubuntu
linux
comparison,”
[Accessed
3-April-2017].
[Online].
Available:
https://openbenchmarking.org/result/1402191-SO-1402118PL06
[18] M. C. Ramon, Intel Galileo and Intel Galileo Gen 2. Berkeley, CA:
Apress, Dec. 2014.
[19] Y. Project and L. Foundation, “Yocto project,” [Accessed 3-April-2017].
[Online]. Available: https://www.yoctoproject.org/

913
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Foreground Segmentation for Anomaly Detection in
Surveillance Videos Using Deep Residual Networks
Lucas P. Cinelli, Lucas A. Thomaz, Allan F. da Silva, Eduardo A. B. da Silva and Sergio L. Netto

Abstract— Efficient anomaly detection in surveillance videos
across diverse environments represents a major challenge in
Computer Vision. This paper proposes a background subtraction
approach based on the recent deep learning framework of
residual neural networks that is capable of detecting multiple
objects of different sizes by pixel-wise foreground segmentation.
The proposed algorithm takes as input a reference (anomalyfree) and a target frame, both temporally aligned, and outputs a segmentation map of same spatial resolution where
the highlighted pixels denoting the detected anomalies, which
should be all the elements not present in the reference frame.
Furthermore, we analyze the benefits of different reconstruction
methods to the restore original image resolution and demonstrate
the improvement of residual architectures over the smaller and
simpler models proposed by previous similar works. Experiments
show competitive performance in the tested dataset, as well as
real-time processing capability.
Keywords— Deep learning, convolutional neural networks,
ResNet, residual networks, background subtraction, foreground
segmentation, anomaly detection, surveillance, real-time.

I. I NTRODUCTION
Deep convolutional neural networks have been pushing the
state-of-the-art in terms of performance in classification tasks
[1], [2], [3], as well as in other diverse visual tasks, leveraged
by the self-learned representation of data, that progressively
builds complex descriptors throughout the model’s many layers. Recent works on Residual Networks (ResNets) [3], [4]
attempt to overcome the increasing optimization difficulty and
performance deterioration brought about by the increasing
depth of models by adding skip connections to bypass a small
number of convolutional layers at a time. Residual network
based models have become the default Convolutional Neural
Network (CNN) of choice for many different tasks, not only
because they are one of the top performing architectures,
but also because they converge for a wider range of hyperparameters while still keeping a simple modular architecture.
In such a scenario, it is natural to attempt to port these
solutions to image segmentation at pixel level. Recently,
researchers have started adapting well-known classificationoriented architectures to pixel-wise prediction with successful
results [5]. Although this is an active research area [5], [6],
[7], few works aim to solve the problem of dense anomaly
detection at full-resolution [8], [9].
Background subtraction is an essential part of many computer vision frameworks and can be found in a wide range
Lucas P. Cinelli, Lucas A. Thomaz, Allan F. da Silva, Eduardo A.
B. da Silva and Sergio L. Netto¸ Laboratório de Sinais, Sistemas e
Telecomunicações (SMT), Coppe, Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Rio de Janeiro-RJ, Brazil, E-mails: lucas.cinelli@smt.ufrj.br, lucas.thomaz@smt.ufrj.br, allan.freitas@smt.ufrj.br, eduardo@smt.ufrj.br, sergioln@smt.ufrj.br.

of image processing applications, hence the importance of
this study. Previous works using deep learning [9] rely on
patch-wise approaches to construct full-resolution foreground
segmentation maps, which leads to massive recalculation of
features and waste of both computational resource and time.
The present work investigates how background subtraction
and anomaly detection can be efficiently performed pixelwise using CNNs. For our purpose, we consider as anomaly
objects not present in the reference and do not take into
account actions nor events. We propose models that only
require temporally aligned reference and target frames as input
and compute pixel-wise segmentation maps in real-time with
competitive performance in the evaluated database.
In the next section, we review the related work on image
segmentation and anomaly detection using CNNs. Sections III
and IV explain in details the original architecture in which this
work was initially based as well as the proposed modifications,
respectively. Section V briefly introduces the dataset used and
discusses the obtained experimental results. The last section
summarize our conclusions.
II. R ELATED W ORK
Our system is inspired on the work of Brahams and Van
Droogenbroeck [9], who used a modified Lenet5 [10] deep
network to predict the probability of each input image pixel belonging to the foreground given its vicinity and the correspondent background model. Their original architecture predicts a
single pixel at a time for each image patch under analysis,
thus requiring as many runs as there are pixels in the image
if one wants to compute a dense segmentation map. Long et
al. [5] avoided similar efficiency problem in segmentation by
transforming the fully-connected layers of their models into
the convolutional equivalents and then applying bilinear upsampling to the coarse output map. By doing so, they were
able to recover the original input resolution, thus dispensing
with the need for sliding window both during the training and
evaluation phases.
The reconstruction problem has been approached in different manners, e.g., in [6], [11] the authors use encoderdecoder networks to learn the representation of data and its
reconstruction. They apply unpoolings to obtain sparse upsampled maps which preserve local spatial information and
(de)convolutions to populate these higher resolution maps.
Likewise, we also evaluate this kind of approach on our
foreground segmentation task and compare it with the bilinear
up-sampling one.
Recently, Wang et al. [12] also presented a CNN model
to segment frames in the CDNET database. Their approach,
heavily based on [9], consists of a cascade of two 5-layer
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convolution
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fully-connected

foreground
probability
pooling
fully-connected

pooling

Fig. 1. Original network of [9] for background subtraction. It consists of two feature stages, each composed of one 5 × 5 kernel convolution and one 3 × 3
non-overlapping max-pooling, followed by two fully-connected layers whose output is the patch-centered pixel foreground probability.

ruction

reconst

input image

feature maps

segmentation map

Fig. 2. The pipeline of our foreground segmentation system proposal. The deep neural network processes the input image and outputs a stack of feature
maps, onto which we apply one of the studied up-sampling methods and obtain, at the end, the reconstructed foreground probability map.

networks, with the second refining the coarse predictions of
the first, whose input are the RGB channels of the image. Even
though their reported results are outstanding and the best so far
for CDNET, they rely on human intervention to manually pick
annotated training frames as well as on video-specific training.
These characteristics make their model suited for groundtruth
generation, but inadequate for real-time anomaly detection.
DeepAnomaly [8], on the other hand, was proposed with
this exact purpose, real-time anomaly detection. It extracts
intermediate features from pretrained CNNs and applies Gaussian model variants to represent normal modes and detect
anomaly. Its application domain are agricultural fields, which
are uncluttered scenarios with mainly periodic background
motion.

the poolings, 3 × 3 non-overlapping receptive fields; the fullyconnected layers, 120 and 6 units, in that order. The input
is a patch of 27 × 27 pixels in size, and the output is a
single sigmoid neuron that yields the confidence (probability)
of the central pixel belonging to the foreground class. The
soft segmentation map generated by recursively applying the
model to all image pixels is then thresholded at 0.5 to generate
the equivalent binary segmentation mask.
The major drawback of this system is the wasteful usage of
computational resources, since there is considerable overlap
between neighboring pixels. The authors do not explore this
property and if properly handled could considerably reduce
computation time and/or reduce energy consumption during
evaluation. Although it may be highly parallelizable to separately compute each patch, this calculation could be avoided
altogether.

III. O RIGINAL C ONVOLUTIONAL N ETWORK
The authors in [9] propose a Lenet5-like architecture to
perform per-pixel classification as foreground or background.
Their system takes as input the grayscale versions of both
the target image and its background model, and constructs the
segmentation map by independently processing patches around
each pixel image. Thus, it constructs an output segmentation
map of the same resolution as the input.
The CNN model is fairly simple and small: two feature stages having each one a single convolution operation
followed by rectified linear units (ReLU) and max-pooling
for subsampling; and two fully-connected layers at the end
playing the role of a classical feed-forward neural network for
classification (Figure 1). The convolutions have 5 × 5 kernels,
stride of one and feature map size of 6 and 16, respectively;

IV. P ROPOSED C ONVOLUTIONAL N ETWORKS
Contrary to the original patch-wise approach, we calculate the whole segmentation map at once (Figure 2), taking
advantage of the convolutional layers to perform the fullyconnected role, i.e., we replace the latter by 1×1 convolutions.
Consequently, our architecture becomes fully convolutional
and able to efficiently process images of any given size in
one single pass while still retaining its highly parallel nature.
Furthermore, each output pixel is evaluated based on a larger
region of the input, hence aggregating more information than
the rather small 27 × 27 patch for the classification.
This modification, however, implies the reduction of the
output due to down-sampling operations done throughout the
network, generally either from pooling operations (Figure 1) or
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Fig. 3. Base residual network [3] from which we add the reconstruction network. There are only 3 × 3 convolutions and two 2-strided convolutions for
spatial dimension reduction. The dashed shortcuts increase the number of feature maps at the same time they reduces resolution.

strided convolutions (Figure 3), that is, convolutions where the
kernel shifts by more than one input position. In order to revert
this issue and recover the original resolution, we investigate
three different up-sampling options:
•
•
•

Simple bilinear interpolation of the final feature map;
Deconvolutional network with (linear/non-linear) deconvolutional layers to rebuild the feature map;
Decoder network with interleaved bilinear interpolations
and convolutions to restore the compressed feature map.

We consider two reconstruction methods with learnable
parameters, each inspired by different previous works. The
first, based on the DeconvNet network of Noh et al. [6],
interleaves unpoolings, which up-samples the feature maps
and places their values according to the stored pooling indexes
of the max locations, with a series of stacked deconvolutions
to populate those sparse maps. The second, derived from the
SegNet [11], discards the intermediate fully-connected layers
present in [6] and employs regular convolutions, rather than
deconvolutions, to fill in the sparse maps. According to the
authors in [11], the latter approach considerably reduces the
network complexity (number of parameters), and eases down
the training process, dispensing with additional assistance such
as region proposals, which we do not resort to in any of our
methods.
One may argue that the bilinear interpolation method is a
mere special case of the deconvolutional network and thus
could be achieved by the latter learning the appropriate set of
filter values. However, the complex architecture imposed by
the stack of deconvolutions makes this phenomenon difficult
to happen. Hence, it is worthwhile to separately analyze the
bilinear case, which is the reconstruction method of choice for
the basic network in [5].
We apply the discussed modifications to the network of [9],
obtaining three different models termed: Bilinear, Deconv,
and Decoder. We further construct a variant of the Deconv
where we do not use activation functions in-between deconvolutions of the reconstruction network (Deconv-linear) in
order to infer how much of the deconvolution potential we
are actually able to explore.
Besides the aforementioned study, we also analyze the benefits of a more modern and deeper architecture, i.e, the ResNet
[13], to extract the underlying input image descriptors fed to
our up-sampling structures. Residual networks have proven to
be powerful architectures and won first place in several tracks
in both ILSVRC [14] and COCO 2015 [15] competitions. By
relying on residual models rather than on the Lenet5-based
models, network representational power ought to be greater as

well as more general, thus allowing better performances. As
is common in classification-adapted models, we drop the final
average pooling present in the original ResNet proposition
since it completely removes all remaining spatial information
of the already small feature map [5]. As far as our knowledge
goes, this is the first work to propose a residual deep learning
network for the foreground segmentation task.
Similarly to the previous case, we analyze the same combinations of reconstruction in the residual models and observe
how the behavior carries over. We train direct bilinear interpolation (Residual-Bilinear), deconvolutional network with both
non-linear activations (Residual-Deconv) and no activation
whatsoever (Residual-Deconv-linear), and variants of the
decoder network. Our base ResNet model (Figure 3) has 32
layers and no bottleneck architecture.
A fundamental difference in our SegNet-based residual
architecture is that the encoder is implemented with strided
convolutions instead of max-poolings, therefore no unpoolings
can be done. This is evident since there are no indexes to be
kept and later used as reference to sparsely up-sample the
feature map. We tackle this issue by progressively performing
bilinear interpolations instead, and setting the up-sampling factors equal to the size of the stride in down-sampling convolutions. Therefore, our residual decoder architecture (ResidualDecoder-Deep) interleaves bilinear up-sampling layers, which
progressively recover the original resolution, with residual
blocks, which are the residual equivalents of the trainable
decoder filter banks in [11]. The main drawback of a decoder
of same size as the encoder is the computational burden
imposed, after all, network depth is doubled. Hence, we
evaluate a smaller variant with single convolutions rather than
residual blocks (Residual-Decoder-Shallow).
V. E XPERIMENTAL R ESULTS
Following our inspirational work [9], we train and validate
our models in the CDNET 2014 database [16], which targets
change and motion detection applications. This dataset is a
compilation of fixed surveillance camera videos from different
sources covering a wide range of detection challenges, such
as camera jitter, intermittent object motion, shadows, etc.
Furthermore, it disposes of accurate pixel-level foreground
segmentation, exactly what we intend the networks to learn.
We define our training and validation sets as follows: the
first 70% of each video’s annotated frames are for training,
and the last 30% for validation. Aiming to diminish the class
imbalance problem, we suppress all training frames that do
not have any foreground pixel whilst preserving the validation
set intact, thus keeping its representativeness.
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feature map, 64

TABLE I
FALSE NEGATIVE RATE AND F1- MEASURE OF THE BEST RESIDUAL
RECONSTRUCTION MODELS FOR THE VALIDATION SET.

bilinear upsample,×2
3×3 conv, 32
bilinear upsample,×2
3x3 conv, 16

Residual model

FNR

F1

Bilinear
Deconv
Deconv-Linear
Decode-Deep
Decode-Shallow

11.9%
13.0%
13.7%
16.2%
11.4%

83.9%
84.2%
84.1%
82.4%
84.9%

1x1 conv, 1
sigmoid
Fig. 4. Modification of the decoder network of the SegNet-derived model
to employ bilinear interpolations between convolutional blocks rather than
unpoolings.

We express performance of models in terms of their F1 metric, which correlates well to the average ranking of methods
in CDNET according to [17], and of their false negative rate
(FNR), which tends to be high due to the class imbalance and
is a delicate matter in an anomaly detection system. The F1
measure represents the compromise between precision (Prec)
and recall (Rec) measurements, and it is defined as their
harmonic mean
Prec × Rec
F1 = 2
,
Prec + Rec
or, equivalently
F1 =

2 × true pos
.
2 × true pos + false neg + false pos

Before training, we perform some necessary preprocessing
steps. We apply a median filter to the first 150 frames of
each video, which do not have groundtruth mask, and are not
used neither for training nor validation, to obtain the static
background model employed as reference in our pipeline.
Next, we extract the imposed region of interest, isolate the
grayscale images of both target and reference frames, scale
them down to 256×192 pixels, and randomly apply horizontal
flip to artificially enlarge the training set.
The cost function we employ in optimization is the average
binary cross-entropy over all pixel positions i
X
−
(ti ln(yi ) + (ti − 1) ln(1 − yi )) ,
i

between the target class label ti and the foreground class
probability yi . The solver is the Adam algorithm [18] with
Torch’s default moment coefficients. We train for 80 epochs
with an initial learning rate of 0.01, learning rate step decay
of 50% each 10 epochs, regularization of 0.0002 and minibatch size of 16. We adopt standard initialization practices
for our models: the He initialization [13] for convolutional
layers, bilinear interpolation filter values for deconvolutional
layers, and unitary scale factor with null offset for batch
normalization layers. For the original network, however, we
follow the guidelines given in [9].
First, as a control test, we evaluate the performance of the
architecture defined in [9] on the whole CDNET database,
since the authors of [9] do not take into account some key

video categories in their reported results. Because there are
no references to the learning rate decay schedule nor the
regularization used, we experiment with all six combinations
of either no regularization or 0.0002, and no learning rate
decay, 50% at each 10 epochs or 90% at each 30 epochs. All
unmodified implementations of the original model oscillate at
about 62% of F1 score in the validation set towards the end of
training. We show the performance curve for one such model
(Original in Figure 5).
Not all modified versions perform better than the original
model, the Decoder variant exhibits ∼ 8% higher FNR (Figure
6) and similar F1. This behavior is explained by the removal of
the intermediate fully-connected layer in that model, which has
a rather harmful effect because the network was already small
(6 layers). On the other hand, the deconvolutional versions
converged to considerably higher F1 (∼ 69%) and are the
best reconstruction schemes for the original network. T he
non-linear deconvolution (Deconv) oscillates more than its
linear counterpart (Deconv-linear), confirming that despite
having greater representational capacity, learning non-linear
deconvolutions is a more difficult task. Bilinear interpolation
yields ∼ 65% of F1 score, not very different from the
Decoder.
Next, we carry these approaches to residual architectures
and observe not only a much steadier behavior, but also much
better scores (Figure 7). With exception of the ResidualDecoder-Deep, whose best score is 82.4%, all other methods
converge to values around 84% with the difference among
them inferior to 1%. Then, we analyze the FNR (Table I) to
determine whether there is a best model and which one it
is. Even though the competition is tight, Residual-DecoderShallow achieves the highest F1 (84.9%) while having the
lowest FNR (11.4%), 1% lower than the second best FNR.
Our shallow enconder-decoder network, which employs
bilinear interpolation between convolutional blocks (Figure 4)
rather than using the pooling indexes of the encoder network
to sparsely up-sample the feature map in the decoder, has only
two additional learnable layers on top of the base network and
is the best performing model among the tested architectures,
running under 5.1 ms per preprocessed frame on a 6-core
Intel® i7 6850K with NVIDIA® GeForce® GTX 1080 at a
frame resolution of 256 × 192 pixels. Not only the ResidualDecoder-Shallow, but virtually all residual reconstruction networks studied have state-of-the-art results in the CDNET2014
database, losing only to the CNN proposed in [12], whose aim
is groundtruth generation of videos and not anomaly detection.
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0.7

0.8

Original
Bilinear
Deconv-linear
Deconv
Decoder

0.6

0.7
0.5

0.6
0.4

0.5

Original
Bilinear
Deconv-linear
Deconv
Decoder

0.4
0.3
0.2

10

20

30

40

50

60

70

0.3
0.2
0.1
10

80

0.8
0.7
0.6
Bilinear
Deconv-linear
Deconv
Decoder-Shallow
Decoder-Deep

0.3
0.2

10

20

30

40

50

60

70

80

Epoch
Fig. 7.

40

50

60

70

80

Fig. 6. False negative rate of the original architecture [9] and our variants
for the validation set.

Fig. 5. F1-score of the original architecture [9] and our variants for the
validation set.
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F1-score of our residual models for the validation set.

VI. C ONCLUSIONS
Throughout this work we studied different deep convolutional networks to segment the foreground, regarded as
anomaly with respect to the background, in videos from
surveillance cameras. We proposed fast and efficient models
that compute the pixel-wise segmentation map in real-time
taking as input temporally aligned reference and target frames.
The proposed techniques are competitive with current state-ofthe-art methods for the CDNET database [16] and, according
to the CDNET online ranking, seconds only to [12], which
has a distinct purpose as discussed in Section II.
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Modelo estimativo do fluxo de embarque e
desembarque de passageiros em sistemas de
monitoramento metroferroviário com base em
técnicas de visão computacional
Wanderson Gomes de Souza, Iguatemi E. da Fonseca, Francisco A. Belo

[2], sensores infravermelho [3] ou RFID de longo alcance [4].
No entanto, câmeras convencionais de segurança se tornaram
mais acessíveis e o desenvolvimento de novas técnicas de visão
computacional para detecção de passageiros receberam uma
atenção significativa nos últimos anos.
Recentemente, muitos métodos de processamento de
imagem baseados em contagem de pessoas em sistemas de
transporte público foram propostos. Cong et al. [5] propuseram
um algoritmo baseado na estimativa do fluxo de velocidade para
contar o número de pedestres que atravessam uma linha de
detecção ou uma região específica. Hejin [6] apresentou um
método para estimar o fluxo de passageiros de ônibus baseado
em trajetória de clustering. Mukherjee et al. [7] desenvolveram
um framework para contagem de passageiros em uma estação
ferroviária. O framework possui três componentes: detecção de
pessoas, rastreamento e validação.
Lengvenis et al. [8] apresentaram um sistema de contagem
de passageiros baseado em visão computacional. Dentre os
quatro algoritmos desenvolvidos para estimar a quantidade de
passageiros, o algoritmo de simulação de barreiras por zonas
(ABSZ) obteve menores taxas de falso positivos e se mostrou
eficaz na contagem de pessoas. Dewei et al. [9] implementaram
um sistema capaz de estimar o fluxo de passageiros em estações
metroviárias usando a convolução por filtro de Sobel. Yan-Yan
et al. [10] apresentaram um método para contagem automática
de usuários do sistema de metrôs usando câmeras de
monitoramento. Neste artigo, o passageiro é detectado e
reconhecido utilizando o detector de característica Haar-like e o
classificador AdaBoost. Zhang et al. [11] propuseram uma
arquitetura de Rede Neural Convolucional de Múltiplas Colunas
(MCNN) simples e eficaz para mapear a densidade de multidões.
Zhao et al. [12] implementaram uma rede neural convolucional
profunda para contar pessoas que cruzam uma linha de interesse
(LOI). O modelo CNN proposto decompõe o problema inicial
em dois sub-problemas mais simples: estimativa do mapa de
densidade e velocidade da multidão. Essa decomposição visa
facilitar a aprendizagem de representações com características
mais discriminativas. Li et al. [13] apresentaram um framework
unificado para detecção e classificação simultânea de pedestres
e ciclistas em veículos inteligentes. O método de detecção
proposto é baseado no modelo UB-MPR. Os resultados
experimentais apontam que o método proposto atinge mais de
10% de melhorias em relação aos métodos baseados em Fast RCNN. Escolano et al. [14] desenvolveram um sistema de visão
computacional para contagem de passageiros de ônibus usando

Resumo - A falta de monitoramento adequado do fluxo de
usuários nos sistemas de transporte público metroviários, pode
comprometer à segurança e o bem-estar dos passageiros. Nesse
artigo, é proposto um modelo estimativo em tempo real,
automático e contínuo, do fluxo de passageiros do sistema
metroviário da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos)
de Recife, utilizando técnicas de visão computacional. Para este
fim, foi proposto um modelo que envolve análise e reconhecimento
de padrões de cabeças e ombros de passageiros. Pretende-se, em
uma implementação futura, detectar e prever pontos críticos de
multidões, de forma a garantir a segurança, gerar prognósticos
para o planejamento estratégico operacional e evitar futuras
aglomerações.
Palavras-Chave – Visão Computacional, Modelo Estimativo
de Passageiros, Trens Urbanos, Reconhecimento de Padrões.
Abstract— The lack of adequate monitoring of the flow of users
in subway-railroad transport systems, can compromise the safety
and well being of passengers. In this paper, an automatic and
continuous real-time estimation model of the passenger flow of the
CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) metro system of
Recife, using computational vision techniques, is proposed.
Towards this end, a model has been proposed that involves
analysis and recognition of patterns of heads and shoulders of
passengers. It is intended, in a future implementation, to detect
and predict critical points of crowds in order to ensure safety,
generate forecasts for strategic operational planning and avoid
future agglomerations.
Keywords— Computer Vision, Passenger Estimate Model,
Urbans trains, Pattern Recognition.

I.
INTRODUÇÃO
Atualmente o número de pessoas que vivem nas grandes
cidades está aumentando em ritmo acelerado. Segundo os dados
das Nações Unidas [1], espera-se que até 2050 a população
mundial, que residem nas cidades, cresça 66%. Nesse mesmo
ritmo, os serviços de transporte público necessitam de mudanças
para suprir a alta demanda de passageiros, em especial os
sistemas de transporte metroferroviário. Diante desta realidade,
faz-se necessário implementar métodos confiáveis que visem a
estimar a quantidade e monitorar o fluxo de usuários, de modo a
intensificar ações preventivas contra acidentes, garantir conforto
aos passageiros e o pleno funcionamento dos trens. Diversos
trabalhos têm-se desenvolvido utilizando métodos para estimar
contagem de passageiros, tais como: rede de sensores wireless
Wanderson Gomes de Souza, Francisco Antônio Belo (Programa de PósGraduação em Engenharia Mecânica) e Iguatemi E. da Fonseca (Centro de
Informática), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa-PB, Brasil, Emails: wandersonsouza.info@gmail.com, belo@pq.cnpq.br e iguatemi@ci.ufpb.br.
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fluxo ótico. Esses dados são transmitidos para uma central de
despachos, em que um controlador de lógica fuzzy determina o
horário do envio de um novo ônibus.
O objetivo principal desse trabalho é propor um modelo
estimativo em tempo real, de forma automática e contínua do
fluxo de passageiros do sistema metroviário da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) - Recife, reunindo diversas
técnicas de visão computacional, tais como: Características
Haar-like, Normalização de amostras, Imagem integral,
algoritmo de aprendizagem de máquina Adaboost e Cascata de
classificadores.
II.

que o torna computacionalmente eficiente, tais como: a imagem
integral, o algoritmo de aprendizagem AdaBoost e a
combinação de classificadores fracos baseado em
características Haar-like, dando ênfase às regiões mais
promissoras da imagem.
Para facilitar a compreensão, subdividimos o sistema em
duas etapas: treinamento e reconhecimento/contagem.
A. Treinamento
Para iniciar o processo de treinamento do classificador, é
necessário preparar um conjunto de amostras contendo objetos
dos quais se desejam detectar (imagens positivas) e amostras
contendo tudo o que não se deseja detectar (imagens negativas).
Afim de se reduzir o esforço computacional, a normalização
é uma importante fase do pré-processamento que visa eliminar
os efeitos ou sinais da imagem que não são relevantes ou que
retratem particularidades indesejadas inerentes a todo o
processo imperfeito de aquisição de dados. Essas variabilidades
são geradas mediante o processo impreciso de aquisição ou por
limitações dos instrumentos de captura de imagem utilizados,
afirma [17].

VISÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema aqui proposto é dividido em duas etapas:
treinamento e reconhecimento/contagem. O fluxograma deste
processo é mostrado na Figura 1.

(b)

(c)

(d)

(a)
Fig. 2 - Normalização de imagens: (a) imagem original, (b) recorte, (c) escala
e (d) descoloração

No contexto deste trabalho, o processo de normalização será
realizado em três etapas: recorte, escala e descoloração. A etapa
de recorte visa preservar apenas informações e características
relevantes da imagem; a etapa de escala, é responsável pela
redução e padronização do tamanho das amostras e, a
descoloração, contribui para redução do esforço computacional
substituindo o sistema que trabalha com três canais de cores
(RGB), por uma única camada em escala de cinza. A Figura 2
ilustra o processo de normalização.
O próximo passo é criar uma rotina para detecção baseada
nas principais características de um objeto. Tais características
representam diferenças de intensidade entre áreas da imagem.
O valor correspondente à característica de haar é obtida
subtraindo o somatório da intensidade dos pixels da região
escura do total acumulado pela intensidade dos pixels da região
clara. Este cálculo poderá ser realizado utilizando a
representação de imagem integral que será abordado na
equação (1).

Fig. 1 - Fluxograma de detecção de passageiros

Na etapa de treinamento serão colhidas as amostras de
treinamento positivas e negativas. O processo de normalização
visa padronizar o tamanho das amostras, recorta-las e convertêlas na escala de cinza. A etapa de características haar-like é
responsável por extrair informações relevantes de acordo com o
formato do objeto a ser detectado. Logo após a extração das
características, o algoritmo de aprendizagem AdaBoost [15] foi
escolhido, devido a sua execução rápida, para treinar a cascata
de classificadores.
O principal objetivo da segunda etapa é reconhecer
características e estimar a contagem dos passageiros. Dado o
fluxo de entrada de vídeo, é iniciada imediatamente a cascata de
classificadores, cuja função é detectar a presença de
características de objetos previamente treinados e descartar as
informações irrelevantes. Após a etapa de classificação, o
próximo passo é rastrear os objetos detectados em cena. E,
finalmente, os passageiros são contabilizados ao cruzarem a
linha de julgamento.
III.

(a) Características de bordas

(b) Características de linha

MÉTODOS UTILIZADOS
(c) Características de linhas
diagonais

Nesta seção, serão apresentados os conceitos desenvolvidos
por [16], que servirão como base para a construção do sistema
aqui proposto. Este método possui três principais contribuições

Fig. 3 - Características básicas de Haar.
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As características de haar da Figura 3 (a) são responsáveis
por detectar bordas verticais e horizontais, enquanto que na
Figura 3 (b) o formato possibilita a detecção de características
em linhas verticais e horizontais, na Figura 3 (c) o formato é
responsável por detectar linhas diagonais.
Com intuito de otimizar o cálculo de tais características
retangulares, Viola & Jones [16] propuseram a utilização de
uma representação intermediária da imagem conhecida como
imagem integral. Assim, cada ponto (𝑥, 𝑦) contém o somatório
da matriz de pixels que inicia em sua origem até a sua
localização atual. Observe a Figura 4.

B. Reconhecimento e contagem
A estrutura de cascata de classificadores foi originalmente
descrita por [16] como um tipo de árvore de decisão
degenerativa. A ideia de utilizar uma cascata de classificadores
com 𝑁 estágios é possibilitar a otimização do reconhecimento
de objetos. Os estágios são criados através de uma junção de
funções de classificação anteriormente formadas pelo uso do
algoritmo de aprendizado AdaBoost.
A Figura 5 representa os 𝑁 estágios de uma cascata de
classificadores. A técnica consiste em descartar rapidamente o
maior número de regiões nos primeiros estágios que não contém
o objeto, afim de reduzir o esforço computacional de outras
subáreas da imagem original.

(x, y)

Entrada

Não

Fig. 4 - Área retangular delimitada para o cálculo da Imagem Integral.

A representação matemática pode ser verificada na equação
abaixo, onde o resultado de (x, y) pode ser calculado mediante
a uma única varredura na imagem original.
𝑖𝑖 (𝑥, 𝑦) =

∑

𝑖(𝑥 ′ , 𝑦 ′)

𝑥 ′ ≤𝑥,𝑦′≤𝑦

Sim

C2

Não

Sim

C3

(…)

Não

Cn

Sim

Aceita a
Entrada

Não

Rejeita a entrada
Fig. 5 - Representação de uma cascata de classificadores

O resumo de todo o processo é ilustrado na Figura 6, desde
a aquisição das amostras positivas e negativas, passando pela
seleção de características, treinamento da cascata de
classificadores até a classificação dos elementos.
Após a etapa de classificação, o próximo passo é rastrear os
objetos detectados em cena. A linha de julgamento será disposta
horizontalmente, próximo à entrada da porta do TUE (Trem
Unidade Elétrico).
O processo de rastreamento iniciará gerando uma lista de
rastreamento vazia. Se um objeto for detectado, esse será um
candidato a ser adicionado na lista de rastreamento de acordo
com as seguintes condições:

(1)

em que, 𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) é a integral da imagem e 𝑖(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) é a imagem
original.
Após a extração de características do objeto, o próximo
passo é treinar o sistema utilizando o algoritmo AdaBoost. O
AdaBoost (Adaptive Boosting) é um algoritmo meta-heurístico
de aprendizagem supervisionada do tipo boost, proposto por
[15], utilizado tanto para selecionar características quanto para
treinar o classificador. A técnica consiste em combinar um
conjunto de classificadores fracos, derivado de um conjunto de
características básicas de haar, para formar um classificador
forte, conforme mostrado na equação que se segue:
𝐻 (𝑥 ) = 𝛼1 ℎ1 + 𝛼2 ℎ2 + ⋯ + 𝛼𝑛 ℎ𝑛 (𝑥)

C1

0,
(𝑦𝑐𝑜 < 𝑦𝑙𝑠 || 𝑦𝑐𝑜 > 𝑦𝑙𝑖 )
𝐶𝑂 = {
𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜,
𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

(2)

(3)

em que, 𝐶𝑂 indica a região da cabeça/ombro, o 𝑦𝑐𝑜 representa
a coordenada central da posição do objeto no eixo 𝑦, 𝑦𝑙𝑠 e 𝑦𝑙𝑖
indicam o respectivo valor do limite superior e inferior da
região de contagem, disposta paralelamente em torno da linha
de julgamento. Conforme mostra o esboço na Figura 7.

em que, 𝐻(𝑥) é um classificador forte e 𝛼𝑖 é o peso associado
ao classificador ℎ𝑖 .

Treinamento da
cascata de
classificadores com
Adaboost
Fig. 6 - Visão geral do processo de treinamento e reconhecimento do sistema.

921

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Caso o objeto esteja na região de contagem, será analisado
a possibilidade desse objeto já fazer parte da lista de
rastreamento ou se tratar de um novo elemento, de acordo com
a seguinte regra:
0,
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑏 (𝐶𝑂, 𝐶𝑂𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 ) > 𝐿
𝐶𝑂 = {
𝑛𝑜𝑣𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜,
𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

O processo de normalização reduziu as imagens positivas
originais em 50% do seu tamanho original que equivale a 60 x
45 px de resolução. Nas amostras negativas as imagens foram
reduzidas a uma resolução de 100x100 px. Em seguida, ambas
as imagens foram convertidas em escala de cinza.
Em nosso processo de treinamento do classificador, foram
considerados 20 estágios, com taxa de acerto mínimo de cada
estágio de 0,999, taxa de falso alarme máxima de cada estágio
equivalente a 0,5 e a janela de deslizamento com resolução de
20x15 px.

(4)

em que, 𝐶𝑂𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 são os elementos presentes na lista de
rastreamento, 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑏 (CO, COlista ) corresponde à área de
sobreposição entre 𝐶𝑂 e 𝐶𝑂𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 , e 𝐿 representa o limiar para
medir o nível de sobreposição.
Após identificar os possíveis candidatos que integram a lista
rastreamento, faz-se necessário descobrir o sentido do
deslocamento do alvo, seguindo as condições abaixo:
𝐶𝐵, 𝑦𝑐𝑜 > 𝑦𝑐𝑜 − 1
𝐷𝐶𝑂 = {
𝐵𝐶, 𝑦𝑐𝑜 < 𝑦𝑐𝑜 − 1

B. Testes qualitativos
Considerando a realidade dos sistemas de transportes
metroferroviário, foi desenvolvido, em laboratório, uma
estrutura formada por tubos de PVC para simular o
embarque/desembarque dos passageiros em três níveis de
densidade: baixa, média e alta densidade, conforme mostra a
Figura 8. A estrutura possui 1,5 metros de largura e pode ser
ajustada em três níveis de altura: 3,50 m, 3,75 m e 4,00 m. O
motivo da escolha desses valores, dar-se pela largura da porta
do TUE e devido à altura média do pé direito das plataformas
de embarque das estações da CBTU/METROREC.

(5)

em que, 𝐶𝐵 é o sentido de cima para baixo e 𝐵𝐶 o sentido
inverso, o 𝐷𝑐𝑜 é a direção do alvo, e 𝑦𝑐𝑜 representa a posição
atual do objeto no eixo y, 𝑦𝑐𝑜 − 1 corresponde posição anterior
do deslocamento do objeto.

Fig. 8 - Níveis de densidade de passageiros: (a) baixa, (b) média e (c) alta
densidade

Fig. 7 - Rastreamento do objeto

Os testes foram realizados mediante à participação
voluntária dos alunos do curso de computação da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB). Os procedimentos foram
executados em várias etapas, inicialmente, separando-os em
grupos de acordo com os níveis de densidade de passageiros.
As imagens em vídeo foram capturadas e armazenadas,
servindo como base para treinamento e testes posteriores.

Após determinarmos o sentido do deslocamento do objeto,
será possível realizar a contagem utilizando a posição atual do
alvo, seguindo as condições abaixo:
𝐶𝑜𝑛𝑡𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝐷𝑐𝑜 = 𝐶𝐵 𝑒 𝑦𝑐𝑜 > 𝑙𝑗 ∥ 𝑦𝑐𝑜 < 𝑦𝑙𝑖
𝐶𝑜𝑛𝑡 = {
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑆𝑎í𝑑𝑎, 𝐷𝑐𝑜 = 𝐵𝐶 𝑒 𝑦𝑐𝑜 < 𝑙𝑗 ∥ 𝑦𝑐𝑜 > 𝑦𝑙𝑖

(6)

em que, 𝑦𝑐𝑜 representa a coordenada atual do eixo 𝑦, juntamente
o sentido do deslocamento 𝐷𝑐𝑜 , o 𝑙𝑗 corresponde ao
posicionamento da linha de julgamento. Se o alvo atender às
condições citadas na Equação (6), o contador incrementa uma
unidade de entrada ou saída; caso contrário, os alvos serão
descartados.
IV. MODELO ESTIMATIVO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE
PASSAGEIROS COM VISÃO COMPUTACIONAL

(a)

(b)

A. Treinamento
Devido à falta de conjunto de dados para detecção de
cabeças e ombros vistos de cima, foram coletadas inicialmente
400 imagens positivas (cabeças e ombros) a partir de frames de
vídeos e 4500 amostras negativas (sem a presença de cabeças e
ombros) com diferentes tipos e tamanhos, provenientes do
banco de imagens [18].

(c)

(d)
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Atenuação dos efeitos da temperatura ambiente em
redes OCDMA 2-D utilizando controle de potência
baseado em algoritmo de enxame de vaga-lumes
Thiago dos Santos Cavali, Fábio Renan Durand e Taufik Abrão

pode limitar o número de usuários que acessam a rede de
maneira simultânea [2][3]. Um dos principais problemas
decorrentes da MAI é o chamado efeito near-far, no qual os
nós receptores que se encontram mais próximos dos
respectivos nós transmissores receberão com uma potência
maior o sinal transmitido se comparado aos nós mais distantes
[2]. Esse problema causa uma degradação da Relação SinalRuído e Interferência (SNIR – Signal to Noise Ratio), que
deve ser evitado, já que com uma SNIR alta é possível reduzir
o número de retransmissões nas camadas superiores aumentado
assim a taxa de transferência da rede [4].
Existem diversos fatores que prejudicam o desempenho de
uma rede óptica, sendo que esses fatores podem ter seus efeitos
amenizados através da utilização de algoritmos de alocação de
recursos que controlam, por exemplo, a potência para cada nó
da rede. Essa alocação de recursos aumenta o desempenho e a
utilização da rede, podendo ser realizada através da otimização
da SNIR [4]. Um dos efeitos que afetam a qualidade de
transmissão das redes OCDMA é a variação da temperatura
ambiente. Esse efeito é geralmente difícil de ser determinado e
amenizado de maneira precisa para as redes que utilizam
códigos 2-D (tempo/comprimento de onda) devido a sua
grande flutuação e dinâmica natural [5][6]. Esses efeitos
ocorrem mesmo em fibras com compensação de dispersão e
por isso não devem ser ignorados, já que causam decodificação
incorreta e, consequentemente, erro na detecção dos bits [3][5].
A atenuação dos efeitos da variação da temperatura
ambiente vem sendo estudada para redes OCDMA com
códigos em duas dimensões (OCDMA 2-D) e diferentes
propostas surgiram para esse fim. Em [5] há a proposta de
mudanças no projeto do código a ser utilizado, tendo em vista
que com uma redução do espaçamento de canal da rede os
efeitos da variação da temperatura ambiente são reduzidos de
maneira significativa. Já em [7] um controle de potência
baseado em lógica fuzzy realiza o ajuste dos pesos de código da
rede considerando a leitura de sensores externos que medem a
temperatura na fibra. Em [8] é realizado o controle dinâmico da
potência do sinal óptico transmitido através de algoritmos de
enxames de partículas (PSO – Particle Swarm Optimization) e
de colônia de formigas (ACO – Ant Colony Optimization). A
abordagem através de algoritmos meta-heurísticos baseados em
populações se mostra uma solução de menor custo
computacional e complexidade quando comparado a métodos
matemáticos (como inversão de matrizes) [8].
Os trabalhos citados anteriormente mostram que o controle
da potência transmitida através de um ajuste baseado
diretamente na SNIR desejada pode atenuar de maneira
dinâmica os efeitos adversos da variação da temperatura
ambiente em uma rede óptica, além de ser uma solução de
baixo custo e complexidade [3][8]. Nesse contexto o objetivo
deste trabalho é propor a utilização de um algoritmo de
otimização baseado em enxames de vaga-lumes para realizar o
controle de potência na transmissão de dados nas redes

Resumo— Este trabalho apresenta uma abordagem para o
controle de potência em redes OCDMA 2-D (tempo/comprimento
de onda) considerando os efeitos da variação da temperatura
ambiente nas fibras ópticas. O sistema proposto utiliza uma
meta-heurística baseada no comportamento de enxames de vagalumes para a otimização da potência alocada para cada usuário
da rede. Toda a estrutura da rede e do algoritmo de otimização,
além das simulações computacionais são desenvolvidas em
ambiente MATLAB®. Os resultados obtidos são analisados
baseados na variação de parâmetros do código e mostram que o
algoritmo utilizado é eficiente para realização do controle de
potência nas redes OCDMA.
Palavras-Chave—Redes Ópticas, Algoritmo do Enxame de
Vaga-Lumes, Controle de Potência.
Abstract—This paper presents an approach for power control
in OCDMA 2-D (Time/Wavelength) networks taking in account
the adverse effects of environmental temperature variation in
optical fibers. The proposed system uses a meta-heuristic based
on behavior of firefly swarms to optimize the allocated power for
each user in the network. The network structure and the
optimization algorithm, as well the computational simulations
are implemented in MATLAB® environment. The obtained
results are analyzed based on variation in code parameters and
show that the algorithm is efficient to realize the power control in
OCDMA networks.
Keywords—Optical
Control.

Networks,

I.

Firefly

Algorithm,

Power

INTRODUÇÃO

A utilização da fibra óptica para transmissão de
informações apresenta diversas vantagens, dentre elas a grande
capacidade de comunicação, baixa atenuação, imunidade a
interferência eletromagnética, abundância de matéria-prima e
potencial de redução de custo de fabricação [1][2]. As
vantagens da utilização das fibras ópticas como meio de
transmissão, aliadas com o bom desempenho da tecnologia de
Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA – Code
Division Multiple Access) nas redes sem fio levou o
desenvolvimento de redes Ópticas CDMA (OCDMA - Optical
CDMA), nas quais cada usuário ou canal lógico de transmissão
possui um código específico dentro de um canal físico ou
espectral comum [3].
Dentre os problemas decorrentes do acesso múltiplo das
redes OCDMA cabe destacar a interferência entre códigos de
diferentes usuários, usualmente chamada de Interferência de
Acesso Múltiplo (MAI – Multiple Access Interference), que
Thiago dos Santos Cavali e Fábio Renan Durand, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Cornélio Procópio-PR, Brasil, Emails: thiagocavali@utfpr.edu.br, fabiodurand@utfpr.edu.br.
Taufik Abrão, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina –
PR, Brasil, E-mail: taufik@uel.br.
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OCDMA visando atenuar dinamicamente os efeitos da
variação da temperatura ambiente.
O restante do trabalho é organizado da seguinte maneira:
Na seção II são abordados aspectos relacionados às redes
OCDMA 2-D, na seção III são tratados os efeitos da variação
da temperatura ambiente e na seção IV é descrita a estratégia
de controle proposta. Resultados numéricos são mostrados na
seção V e, por fim, as conclusões são apresentadas na seção VI.
II.

no pico de autocorrelação dos códigos, o que diminui o
desempenho da rede. A causa dessa diminuição é o chamado
efeito de distorção temporal, que distorce o sinal de
autocorrelação em altura, forma e comprimento e tem como
principais variáveis a magnitude da mudança de temperatura e
o comprimento do link. O efeito da variação na temperatura
ambiente na envoltória ( ) do sinal de autocorrelação
assumindo cada pulso de comprimento de onda com uma
forma Gaussiana é dado por [5]:

REDES OCDMA 2-D

Nesse trabalho, a rede utilizada é constituída por K × K nós
ligados entre si através de um acoplador estrela passivo de
acordo com a estrutura vista na Figura 1.

St =

ω −1

2

 t − k∆t  
Pp exp − 2,77 
 
 τ − ∆τ  

k =0

∑

(2)

Onde é uma constante que representa a potência de pico da
é o comprimento do chip, ∆t é a
envoltória do sinal,
variação de temperatura que induz a distorção temporal e ∆τ é
o encolhimento do comprimento de pulso para cada pulso de
comprimento de onda. Por fim, a potência perdida pela
variação de temperatura ambiente é definida por P∆T = S t ω
[8]. A divisão por ocorre devido ao fato de o pico do sinal
de autocorrelação para códigos 2-D com peso de código ser
para um caso ideal [5].
Fig. 1.

Arquitetura da rede OCDMA 2-D

IV.

Na topologia mostrada na Fig. 1 os nós transmissores (Tx)
e receptores (Rx) criam um caminho virtual baseado no
código. Considerando essa distribuição dos nós, a potência
recebida pelo j-ésimo nó é dada por [8]:
Prj = α estrela p i e α f d ij

A. Controle de potência em redes OCDMA
O controle de potência aparece como um grande desafio
quando se trata de redes OCDMA. Isso ocorre porque em
redes reais a potência do sinal recebido é significativamente
diferente para os vários nós da rede, sendo que os nós mais
próximos ao acoplador estrela transmitem com uma potência
maior quando comparado aos nós mais distantes, sendo essa
condição chamada efeito near-far. Sendo assim, se faz
necessário um controle de potência que possa ser realizado de
maneira a atenuar dinamicamente as perdas causadas por esse
efeito dependendo do número de nós transmissores ativos na
rede. Esse controle de potência é feito pela otimização da
SNIR e melhora o desempenho da rede, podendo inclusive ser
utilizado para atenuar os efeitos da variação da temperatura
ambiente [8][9].
Definindo o vetor coluna de potências transmitidas como
, o problema de controle de potência
sendo
em redes ópticas é localizar o vetor que minimize a função
custo
, podendo ser representado como [9]:

(1)

a potência transmitida pelo i-ésimo nó transmissor,
sendo
a atenuação da fibra (em
),
a atenuação do
acoplador estrela (em unidades lineares) e dij a distância entre
um nó Tx e um Rx [8][9].
Por características de viabilidade, os equipamentos
considerados para a rede podem ser fabricados utilizando
plataformas com tecnologias disponíveis de baixo custo,
robustas e leves [8].
A rede em questão faz uso de uma codificação na qual os
códigos são baseados em comprimentos de onda e no tempo,
sendo os códigos chamados de 2-D WH/TS (2D WavelengthHopping/Time-Spreading), já que essa combinação
proporciona maior flexibilidade na escolha dos códigos
ópticos aumentando a capacidade do sistema [10]. Um código
),
bidimensional pode ser representado por (
que consiste em um conjunto de matrizes binárias
,
simboliza o número de comprimentos de onda
onde
disponíveis para transmissão dos códigos e
o comprimento
do código. Esses códigos possuem peso , restrição de auto
correlação e restrição de correlação cruzada [2].
III.

CONTROLE DE POTÊNCIA COM ALGORITMO DO ENXAME
DE VAGA-LUMES

K

minK J ( p ) = minK 1T p = min

p∈ℜ +

p∈ℜ +

pi ∈ℜ +

∑p

i

(3)

i =1

Sujeito à:
Γi ≥ Γ * ,

Pmin ≤ p i ≤ Pmax

(4)

, é a potência transmitida pelo i-ésimo nó,
Onde
simboliza a CINR (Relação Portadora-Interferência mais
Ruído) alvo e Γi é a CINR do i-ésimo nó. Vale Ressaltar que
a CINR se relaciona com a SNIR (γ) em termos de NT e do
, ou seja,
valor médio de correlação cruzada

EFEITOS DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE

Nas redes OCDMA 2-D os efeitos da variação da
temperatura ambiente ocorrem devido ao fato de os cabos da
rede estarem enterrados a uma profundidade de 60 a 120 cm,
estando sujeitos à variações de temperatura de 20º C [11].
A variação da temperatura ambiente causa uma diminuição

γ = (N T ρ )2 Γ [8].
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TABELA I.

Utilizando notações matriciais, pode-se descrever a CINR
como sendo
, onde I é a matriz identidade, H é a
matriz de interferência normalizada e u é a potência do ruído.
Substituindo a desigualdade por uma igualdade é possível
determinar o vetor potência otimizado
sendo que a inversão matricial equivale a existência de um nó
de controle de potência central que fornece todas as
informações sobre a arquitetura da rede física, como a
distância entre os nós da rede e a dinâmica do tráfego de
pacotes [8,9].
Como alternativa para a alocação de potência em redes
OCDMA pode-se utilizar a seguinte função custo [12]:
J ( p ) = max

Sujeito à:

1
K

K

∑F
k =1

lim 
k 1 −



pk 

Pmax 

l
γ k ≥ γ k* , 0 < p kl ≤ Pmax , R l = R min

∀ k ∈ K l e ∀ l = 1,2..., L

Parâmetro
K – Número de usuários
h – Constante de Planck
– Fator de Emissão Espontânea
– Ganho do amplificador

Valor
4, 8 e 12
[J/Hz]
2
20 [dB]
100 [GHz]
193 [THz]
4:50 [km]
0,2 [db/km]
0,0025
[ps/nm.km/ºC]
0:20 [ºC]
0,4 e 0,8 [nm]
1,4 [nm]
20 dB

– Largura de Banda Óptica
f – Frequência da luz
– Comprimento do Link
– Atenuação da fibra
– Coeficiente térmico
ΔT– Variação da temperatura
ΔΛ – Espaçamento espectral
Δλ – Espessura de Pulso Espectral
γ* - SNIR alvo

(5)

(6)

A. Determinação de parâmetros otimizados para o FA
De maneira a determinar os parâmetros otimizados do FA
para o controle de potência em redes OCDMA 2-D e comparar
o desempenho desse algoritmo com o método matemático da
inversão de matrizes, foram feitas simulações utilizando
MATLAB®. A metodologia adotada é baseada na utilizada em
[15] e consiste no ajuste dos parâmetros número de
vagalumes, θ, α, β e γ, sendo que a avaliação de desempenho é
feita levando em conta o número de iterações até a
convergência do FA para o valor ótimo de potência
transmitida e o Erro Quadrático Médio Normalizado (NMSE –
Normalized Mean Square Error) entre o valor ótimo e o valor
obtido. O NMSE é calculado por [8]:

Onde L é a quantidade de diferentes grupos de taxa de
é o número de
informações que o sistema permite e
usuários no l-ésimo grupo com taxa mínima
.
éa
função limiar, sendo igual a 1 para os nós nos quais γ i ≥ γ * e
0 caso contrário.
B. Algoritmo do Enxame de Vaga-Lumes
O algoritmo do enxame de vaga-lumes (FA – Firefly
Algorithm) tem como base o comportamento dos vaga-lumes
que, através de um processo de bioluminescência, emitem luz
como uma forma de comunicação e para atrair presas [13]. O
FA se baseia na ideia de associar o movimento dos vagalumes guiados pela emissão de luz com uma função objetivo a
ser otimizada, o que torna possível a determinação do ponto
ótimo dessa função. Esse movimento é realizado de maneira
que a cada iteração do algoritmo um vaga-lume com menos
brilho se movimente em direção a um mais brilhante. [14].
As principais variáveis de controle do algoritmo são a
atratividade (β), o coeficiente de absorção do meio (γ), a
aleatoriedade (α), o número de vaga-lumes e um parâmetro de
controle da aleatoriedade (θ). Para mais detalhes e formulação
matemática do algoritmo podem ser consultados [13] e [14].
V.

PARÂMETROS DO SISTEMA


*
 p-p
NMSE = E 
2
 p


2







(7)

é a norma euclidiana e
é o operador esperança.
Onde
Na abordagem adotada a potência transmitida utilizada
para o cálculo da NMSE é obtida a partir de uma média de 100
tentativas sendo que a cada tentativa o valor da NMSE é
obtido após 1000 iterações do algoritmo. Já para a
determinação do número de iterações até a convergência
observou-se o menor número de iterações dentre todas as
tentativas para que a diferença entre o valor obtido pelo FA e
.
o valor ótimo fosse menor que
Para o ajuste dos valores dos parâmetros citados
anteriormente o processo de otimização foi dividido em quatro
etapas, consistindo na determinação do valor otimizado para:
número de vaga-lumes e θ (considerando α = β = γ = 1), α, β e
γ. Após a análise de desempenho versus erro, foi possível
chegar nos valores mostrados na Tabela II.

RESULTADOS

A rede utilizada para as simulações é caracterizada por
códigos ópticos (8 × 200,4,1,0), ou seja, possui 8
comprimentos de onda disponíveis, comprimento de código de
200 chips, peso de código de 4, e restrições de 1 para auto
correlação e 0 para correlação cruzada. Outros parâmetros
utilizados são descritos na Tabela I. Vale ressaltar que os
valores utilizados para os parâmetros da rede são valores
típicos abordados na literatura para dispositivos que integram
uma rede com códigos 2-D com as características descritas
acima. Esses valores são utilizados em trabalhos como [8] e
[12].

B. Utilização do FA para controle de potência
Após a determinação dos parâmetros otimizados para o FA
foram feitos testes para verificação da eficácia do controle de
potência utilizando o algoritmo proposto. Esses testes se
basearam na metodologia adotada em [8] que consiste em uma
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TABELA II.

VALORES OTIMIZADOS PARA OS PARÂMETROS DO FA

Parâmetro
Número de vaga-lumes
θ
α
β
γ

e considera os nós distribuídos em distâncias de 6 até 48 km
sendo parte dessa distância do transmissor ao acoplador e
parte do acoplador até o receptor. São considerados
espaçamentos espectrais de 0,4 nm em (a) e 0,8 nm em (b),
uma variação de temperatura ambiente de 20° C para todos os
nós e a potência obtida via inversão de matrizes é representada
pelas linhas tracejadas horizontais para efeito de comparação.

3

Valor Otimizado
20
0,965
0,8
0,2
0,1

verificação da eficácia do controle de potência com base na
variação dos parâmetros da rede OCDMA e dos códigos 2-D
mostrados na Tabela I.
O primeiro cenário considerado foi a variação da
temperatura ambiente. Os resultados obtidos para essa
condição podem ser vistos na Fig. 2 e consideram uma rede
com 4 nós distribuídos em uma área de 4:50 km dividida em
distância do transmissor até o acoplador e distância do
acoplador até o receptor, além de um código 2-D com
espaçamento espectral de 0,4 nm e 0,8 nm.

Fig. 3.
Potência transmitida por iteração do FA considerando variação no
comprimento do link para espaçamento espectral de 0,4 nm (a) e 0,8 nm (b)

Novamente pode-se perceber que os resultados do FA
convergem para os resultados obtidos pela inversão de
matrizes em todos os cenários considerados. Pode-se notar
também que quando se aumenta a distância os nós mais
distantes do acoplador transmitem com uma potência maior
que os nós mais próximos. Isso se deve ao fato de o controle
de potência atenuar o efeito near-far, melhorando o
desempenho da rede. A análise da influência do espaçamento
espectral é similar à realizada para a Fig. 2.
A próxima análise a ser feita se refere à qualidade dos
resultados obtidos. Essa análise se baseia no NMSE a cada
iteração e na variação do número de usuários da rede e os
resultados podem ser vistos na Fig. 4. Considera-se uma
variação de temperatura fixa de 20º C para todos os nós da
rede, uma distribuição uniforme dos nós em uma área de 4 até
50 km e códigos com espaçamento espectral de 0,4 nm.
Na Fig. 4 pode-se perceber que o NMSE começa com um
valor alto e diminui com o passar das iterações. Para as redes
com 8 e 12 nós o NMSE estabiliza após a convergência,
enquanto para a rede com 4 nós o erro diminui cada vez mais
mesmo após a convergência. Esse resultado mostra a
qualidade do FA na busca pelo valor ótimo, já que mesmo
após atingir a convergência há uma busca pela diminuição do
erro para a rede com 4 usuários, sendo que próximo a iteração
1000 o NMSE apresenta uma ordem de 10-24. Para as redes
com 8 e 12 nós, no qual o NMSE se estabiliza após a
convergência, o valor do erro é bastante pequeno quando
comparado a outras abordagens presentes na literatura. Podese observar também que um aumento no número de usuários
da rede acarreta um maior erro. Isso é esperado devido ao fato
de o problema de otimização da SNIR ter uma função custo e
restrições não convexas, o que acarreta em um maior número

Fig. 2.
Potência Transmitida por iteração do FA considerando variação da
temperatura ambiente e um espaçamento espectral de 0,4 nm (a) e 0,8 nm (b)

Na Fig. 2 as curvas marcadas representam a média da
potência transmitida para os 4 nós considerando um
determinado valor de variação da temperatura ambiente,
enquanto as linhas tracejadas representam a potência ótima
calculada pelo método da inversão de matrizes. Sendo assim, é
notável a convergência dos valores da potência transmitida
estimada pelo FA para os valores calculados via inversão
matricial. Pode-se perceber também os efeitos da variação da
temperatura ambiente na rede considerada, já que conforme
ocorre um aumento na variação da temperatura ambiente
ocorre também um aumento na potência transmitida média.
Outra observação a ser feita é a influência do espaçamento
espectral tendo em vista que ao realizar uma comparação da
Fig. 2 (a) com a Fig. 2 (b) é notório o aumento da potência
transmitida quando se dobra o espaçamento espectral. Esse
aumento na potência transmitida ocorre de maneira a
compensar a perda de potência causada por uma maior
distorção temporal que surge devido ao aumento do
espaçamento espectral.
O próximo cenário analisado é a potência média
transmitida considerando a variação da distância do link para
uma rede composta por 8 nós. Esse cenário é mostrado na Fig.
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de máximos locais que podem interferir na convergência do
algoritmo para o ponto ótimo da função [8].

pequeno para a potência ótima obtida pelo método da inversão
de matrizes para todos os cenários considerados. Por fim foi
abordada uma comparação entre os resultados obtidos pelo FA
e por outros algoritmos como PSO e ACO para o controle de
potência considerando cenários de rede semelhantes. Os
resultados mostraram que o FA possui um desempenho
melhor ou igual aos outros algoritmos em termos de número
de iterações até a convergência e um desempenho
significativamente melhor em termos do NMSE por iteração.
Como os resultados numéricos indicam a utilização do
algoritmo dos vaga-lumes é uma opção viável e de baixo custo
computacional (já que elimina a necessidade da utilização de
métodos numéricos custosos computacionalmente, como a
inversão matricial) para a realização do controle da potência
transmitida visando atenuar dinamicamente os efeitos da
variação da temperatura ambiente em uma rede OCDMA 2-D
com uma configuração como a utilizada nas simulações
realizadas.
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NMSE por iteração considerando a utilização do FA para controle
de potência em uma rede com 4, 8 e 12 usuários.

Através da comparação dos resultados obtidos pelo FA
com os presentes em [8] que utiliza PSO e ACO como
algoritmos para controle de potência, pode-se observar que
com a utilização do FA é possível a obtenção de resultados
melhores ou iguais ao PSO em termos de iterações até a
convergência. Além disso, ao se considerar a evolução do
NMSE por iteração, o FA apresenta resultados
significativamente melhores quando comparados tanto ao PSO
quanto ao ACO. Vale ressaltar que as redes utilizadas para as
simulações em [8] apresentam parâmetros similares aos
utilizados nas simulações mostradas nesse trabalho.
Pode-se concluir, portanto, que a utilização do algoritmo
dos vaga-lumes é uma boa opção para o controle da potência
de uma rede OCDMA com uma configuração como a utilizada
nessas simulações.
VI.

CONCLUSÕES

Nesse trabalho foi proposta a utilização de um controle de
potência baseado no FA para atenuação dos efeitos da
variação da temperatura ambiente em redes OCDMA com
códigos em duas dimensões. Esse controle de potência se
mostra importante já que a variação de temperatura ambiente
causa distorção no sinal de autocorrelação fazendo com que a
informação transmitida seja recebida erroneamente pelo
receptor, o que diminui o desempenho da rede.
Foi realizada a otimização dos parâmetros do FA de
maneira a melhorar o desempenho do algoritmo para a
aplicação em questão. Essa otimização visa ajustar as
variáveis de controle e os resultados obtidos mostraram que a
utilização dos parâmetros ideais reduz o NMSE e faz com que
o algoritmo atinja a convergência em um número menor de
iterações.
Realizou-se então simulações com variação nos parâmetros
da rede e dos códigos 2-D. Os resultados obtidos mostraram
que a potência estimada pelo FA converge com um erro
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SINTONIA ADAPTATIVA DE ALGORITMOS
PID DE CONTROLE DE POTÊNCIA EM REDES
NG-PON BASEADO EM PSO
Layhon R. R. dos Santos, Fábio Renan Durand e Taufik Abrão

Resumo— Nesse trabalho é proposta a sintonia adaptativa
de um algoritmo de controle distribuído de potência baseado
no controlador Proporcional-Integral-Derivativo DPCA-FM-PID
(Distributed Power Control Algorithm-Foschini/Miljanic), através
da otimização por enxame de partículas (PSO - Particle Swarm
Optimization). O controle de potência é aplicado em uma rede
óptica passiva da nova geração 40GE-OCDMA-PON (Optical
Code Division Multiplexing Access - Passive Optical Network). Os
principais resultados com relação a qualidade das respostas e
velocidade de convergência ilustram a superioridade do algoritmo
com a sintonia adaptativa baseada em PSO com relação ao
mesmo algoritmo sem sintonia adaptativa, mesmo quando se
consideram erros de estimativas do canal.
Palavras-Chave— Sintonia adaptativa, algoritmo de controle
DPCA-FM-PID, otimização por enxame de partículas (PSO),
redes ópticas passivas nova geração (NG-PON).
Abstract— In this work the adaptive tuning of a distributed power control algorithm based on the DistributedIntegral-Derivative DPCA-FM-PID (Distributed Power Control
Algorithm-Foschini / Miljanic) controller is proposed through
optimization by particle swarm (PSO). Power control is applied
to a passive optical network of the new generation 40GEOCDMA-PON (Optical Code Division Multiplexing Access Passive Optical Network). The main results regarding the quality
of the responses and convergence speed illustrate the superiority
of the algorithm with the adaptive tuning based on PSO with
respect to the same algorithm without adaptive tuning, even when
considering channel estimation errors.
Keywords— Adaptive tuning, control algorthm DPCA-FMPID, particle swarm optimization (PSO), new generation passive
optical networks (NG-PON).

I. I NTRODUÇÃO
As redes ópticas passivas (PON - Passive Optical Networks)
vem se consolidando como uma tecnologia de acesso em
banda larga e de integração com redes móveis em função
de seu desempenho e boa relação custo-benefício [1]. A
evolução das redes PON de próxima geração (NG-PONsNext-Generation PON) são caracterizadas em três estágios:
NG-PON1 baseada na multiplexação por divisão de tempo
(TDM-Time Division Multiplexing) [2]; NG-PON2 baseada na
multiplexação híbrida por divisão de comprimento de onda e
tempo (WDM-Wavelength Division Multiplexing-TDM) [3];
e a NG-PON3 que pode ser baseada em tecnologias híbridas
Layhon R. R. dos Santos e Fábio Renan Durand, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Cornélio Procópio, Brasil, E-mails:
lay.lyns@hotmail.br e fabiodurand@utfpr.edu.br. Este trabalho foi parcialmente financiado pela CAPES e CNPq.
Taufik Abrão, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina, Brasil,
E-mail: taufik@uel.br.

ou individuais como WDM, multiplexação ortogonal por divisão de frequência (OFDM - Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) e acesso múltiplo por divisão de códigos ópticos
(OCDMA - Optical Code Division Multiple Access), além de
empregar técnicas de modulação avançadas [4]. A tecnologia
OCDMA, empregando técnicas de modulação avançada, vem
sendo investigada devido as características de operação assíncrona, alta flexibilidade de rede, transparência e simplicidade
de protocolos e características de segurança [5].
O desempenho das redes NG-PON3 baseadas na tecnologia
OCDMA está relacionado com a alocação de recursos, como
o controle da potência transmitida em cada unidade da rede
óptica (ONU - Optical Network Unit). O controle de potência
influencia vários aspectos da rede como a diminuição da
interferência entre os sinais transmitidos da ONUs, o aumento da vazão da rede, bem como o aumento da eficiência
energética [1]-[5]. Nesse contexto em [5] foram investigados algoritmos de controle de potência distribuídos (DPCAsDistribuited Power Control Algorithms) baseados no modelo
de Foschini/Miljanic (FM) e Verhulst (V) e proposta a utilização de DPCAs baseados no controle proporcional-integralderivativo (PID) para redes NG-PON3 com arquitetura 40GEOCDMA-PON. O controle DPCA-PID proposto apresentou
resultados superiores aos DPCA-FM e DPCA-V com o mesmo
custo computacional.
O DPCA-FM (Distributed power control algorithms Foschini/Miljanic) [6]-[8] é inspirado em um esquema de atualização linear que soluciona uma equação diferencial relacionada
ao controle de potência transmitido [6], enquanto o DPCA-V
(Distributed power control algorithms Verhulst proportionalintegral-derivative) descreve o comportamento de indivíduos
de uma determinada espécie, considerando limitações de espaço físico e alimentos, relacionados ao crescimento populacional [11]-[13].
Na teoria de controle clássico o controlador DPCA-FM e
DPCA-V podem ser representados por um controlador integral [9]. Em [5] os termos derivativos e proporcionais foram
acrescentados com o objetivo de obter maior capacidade de
controle, caraterizando como algoritmos de controle PID [10],
DPCAs-PID.
A qualidade das respostas obtidas dos algoritmos DPCAsPID, estão diretamente relacionadas a sintonia dos ganhos
proporcionais (Kp ), integrais (Ki ) e derivativos (Kd ). No
âmbito das técnicas tradicionais de sintonia PID, normalmente
são utilizadas por Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, método de
Chien-Hrones-Reswick (CHR) e outros. Esses métodos apre-
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sentam resultados aproximados de Kp , Ki e Kd , que são
refinados através da experiência do especialista [14]. Porém
sistemas em que é desconhecido a função de transferência ou
não é possível realizar manipulações para obtenção de curvas
de reações, os métodos anteriores nem sempre são factíveis,
sendo então as metaheurísticas aplicadas para solução de
problemas relativamente complexos em tempo computacional
aceitável [15].
Assim, propõe-se nesse artigo a investigação de um método
de sintonia adaptativa dos ganhos (Kp , Ki e Kd ) para o
controlador DPCA-FM-PID através da otimização por enxame
de partículas (PSO-Particle Swarm Otimization) devido a
capacidade de soluções de problemas por esse método de
otimização. Neste sentido, é importante destacar que o desconhecimento da função de transferência da rede 40GEOCDMA-PON implica na necessidade de métodos mais
sofisticados de sintonia dos ganhos do controle PID [5].
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: o
modelo do sistema e formulação do problema são apresentados
na Seção II; o esquema baseado na otimização por enxame
de partículas (PSO) é descrito na Seção III; a metodologia
empregada na sintonia dos ganhos é discutida na Seção IV; os
resultados numéricos são apresentados na seção V; finalmente,
as principais conclusões são discutidas seção VI.
II. M ODELO DO SISTEMA E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
A. Arquitetura de rede 40GE-OCDMA-PON
Os principais aspectos de configuração da rede foram
extraídos de [4]-[5]. Assim, adota-se a configuração de 32
ONUs, e em cada ONU deseja-se determinar a potência
mínima necessária de acordo com os níveis de qualidade de
serviço (QoS -Quality of Service) para operação do sistema e
redução da interferência por múltiplo acesso (MAI - Multiple
Acess Interference) [21]. A tecnologia do OCDMA permite
a alocação de uma ilimitada quantidade de usuários, porém
o aumento da quantidade de usuários resulta em aumento da
MAI. Para redução de MAI adota-se então a transmissão na
potência mínima de acordo com os níveis de QoS, que resulta
em aumento da taxa de transferência de dados em um mesmo
canal.
B. Algoritmo de controle de potência.
Os algoritmos de controle DPCAs possuem habilidades
de executar o controle de potência em cada ONU, baseado
no nível de SNIR (signal-to-interference-plus-noise ratio),
ajustando as potências de controle através de um processo de
iterações, baseado na SNIR atual (γ) e na SNIR desejada (γ∗).
Essas iterações resultam na minimização de erros ei [n] que em
DPCA-FM são dados por:


γ∗
pi [n − 1],
(1)
ei [n] = 1 −
γ[n]
A função de transferência e equação de diferenças do
algoritmo de distribuição de potência DPCA-FM-PID é apresentada posteriormente na equações (2) e (3):
Pi (z)
Ki
= −Kp −
− Kd (1 − z −1 )
Ei (z)
1 + z −1

(2)

Pi [n] = Pi [n − 1] − Kp (ei [n] − ei [n − 1]) − Ki (ei [n]) − ...
Kd (ei [n] − 2ei [n − 1] + ei [n − 2])
(3)
C. Signal-to-Noise plus Interference (SNIR)
As definições dos níveis de QoS, estão relacionados com
a probabilidade da taxa de erro de bit (BER-Bit Error Rate),
que diminui de acordo com a SNIR. Sendo assim o QoS pode
ser especificado de acordo com a SNIR [13].
A SNIR está presente na função de erro apresentada o algoritmo de controle o DPCA-FM-PID apresentado anteriormente
na equação (1) e é dada por:
γi =

N2
Γi ,
ρ2

(4)

onde ρ2 a variância para as amplitudes da correlação cruzada,
N é quantidade de entradas e saídas AWG no domínio do
tempo e Γi a taxa de interferência na portadora CIR(carrierto-interference ratio) [5].
D. Incertezas
Os procedimentos de estimação de canal estão baseados
nas incertezas atualizadas e relacionadas com os erros estimados no nó receptor. São obtidas utilizando uma distribuição
aleatória de , que realiza o monitoramento da rede e acrescentadas no canal Gu (canal de erros estimados). A razão da
matriz G é dada por (1 + ) com , ∈ [ −δ δ ] [22].
III. PSO - OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS .
O PSO é um algoritmo inspirado no comportamento dos animais que convivem em bando e se favorecem das informações
compartilhadas [23].
Como se trata de uma meta-heurística, o PSO assume
poucas ou nenhuma hipótese a cerca do problema em questão,
podendo não garantir soluções ótimas em todos os casos [25].
As soluções candidatas são obtidas através das variáveis de
projeto (com uma ou mais dimensões, nesse caso, são três:
a proporcional Kp ; integral Ki ; e derivativa Kd ). Onde cada
variável é formada por um conjunto de indivíduos (candidatos)
que percorrem um espaço de exploração, na busca de melhor resposta avaliando a qualidade do custo através de uma
função de fitness, que são determinados pelo especialista do
problema em questão, onde são capazes mensurar critérios de
desempenho. A posição de deslocamento de cada partícula é
dada pelas seguintes equações:
pid (t) = pid (t − 1) + vid (t − 1)

(5)

vid (t + 1) = ω × vid (t) + φ1 × randid ()...
(pbest
id (t) − pid (t))...
+φ2 × randid2 ()(pbest
gd (t) − pid (t))

(6)

onde: pid é a posição da partícula; vid a velocidade da
partícula; pbest
gd (t) a melhor posição global das partículas; φ2
a constante de intensidade de deslocamento (melhor posição
global/aceleração global/constante social); pbest
id (t) a melhor
posição da partícula: φ1 a constante de intensidade de deslocamento (melhor posição da partícula/aceleração local/constante
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cognitivo); w é o peso inercial, responsável por uma busca
mais explorativa, balanceando a consulta global e local [23][24].
O funcionamento do PSO é descrito adiante no algoritmo
1.
Algoritmo 1: F UNCIONAMENTO DO PSO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

início
inicia enxame de partículas (elementos aleatórios);
avalia partículas (fitness) e atualiza gBest;
inicia iterações;
repita
move partículas;
avalia partículas;
atualiza pbest;
atualiza gbest;
até fim iterações;
fim
retorna indivíduos com melhor custo

A. Topologias adotadas no PSO para sintonia dos controladores.
Através de análises na etapa de sintonia, ajustou-se faixa
de exploração dos indivíduos (ganhos do controlador) entre
[-4,4], respectivamente ∆Kp , ∆Ki e ∆Kd . E para efeito de
análises e busca de melhores ganhos, adotou-se a variação de
φ1 e φ2 , considerando uma população de 40 indivíduos com
limite de ni iterações.
As configurações das topologias candidatas T p podem ser
verificadas adiante na tabela I.
TABELA I
C ONFIGURAÇÃO DAS TOPOLOGIAS ADOTADAS NO PSO
Tp
1
2
3

φ1
0,1
0,5
0,8

φ2
0,8
0,5
0,1

ni
50
50
50

∆Kp
[-4,4]
[-4,4]
[-4,4]

∆Ki
[-4,4]
[-4,4]
[-4,4]

∆Kd
[-4,4]
[-4,4]
[-4,4]

V. R ESULTADOS N UMÉRICOS .

IV. M ETODOLOGIA
Para a sintonia dos ganhos (Kp , Ki e Kd ) do controlador
DPCA-FM-PID são gerados os dados da rede considerando o
acréscimo de erros na estimativa do canal para incertezas de
0%, 10%, 20% e 30%.
Adota-se como função fitness no PSO, o cálculo normalização do erro quadrático médio acumulada dos 32 usuários
(N M SE 2 ). A N M SE é dada por:


||p[n] − p ∗ ||2
N M SE[n] = E
,
(7)
||p∗ ||2

Nessa etapa serão analisados os comportamentos durante
a sintonia dos controladores, através do PSO. Após esta
etapa serão analisados as repostas obtidas para as melhores
sintonias dos controladores DPCA-FM-PID. Em seguida serão
realizadas comparações com os ganhos obtidos em [5]. Uma
transmissão de 40Gbps é assumida para cada ONU, comprimento do link remoto das OLTs de 40Km e ligação remota
para ONUs distribuída uniformemente em um raio de 2 e
50Km. Os parâmetros da rede podem ser verificados adiante
na tabela II.
TABELA II
PARÂMETROS DO SISTEMA

onde: n é o número de iterações [1, 500]; p vetor de
potências calculadas através do controlador DPCA-FM-PID;
e p∗ vetor das potências ótimas calculadas pelo método de
inversão de matrizes.
O vetor de potências ótimas (p∗) é obtido através do método
de inversão de matrizes, onde p∗ = [I − Γ∗ H]−1 u.
O objetivo dos indivíduos gerados através do PSO, é minimizar a função (N M SE)2 para maior velocidade no processo
de convergência da potência para os valores ótimos (p∗).
Para a análise do comportamento das partículas ao longo
das iterações
será utilizado a somatória da distância euclidiana
P
média
(eucnij ) da ultima iteração, relacionando o melhor
ponto com os demais (exploradores), que é definida por:
P

(eucnii ) =
...

1
ni

Variável
αf : coeficiente de atenuação da fibra
dij : comprimento dos link
h: constante de Planck
f : frequência da luz
Bo : banda óptica
nsp : fator de emissão espontânea
Gamp : amplificador de fibra dopada com érbio
Rc : taxa de chip
N : comprimento do código
Ri : taxa de bit individual
LAW G : perdas de AWG
LBragg : perdas de Bragg
Pmin : mínima potência transmitida
Pmax : máxima potência transmitida
γ ∗ : SNIR desejada

Valor
0.2 dB/km
[42 : 90]km
6, 63 × 10−34 J/Hzs
193, 1THz
100GHz
2
20dB
320 Gchips
64
40Gbps
16dB
6,7dB
-100dBm
20dBm
20dB

Pni

nii =1

q
(Kp∗ − Kpnii )2 + (Ki∗ − Kinii )2 + (Kd∗ − Kdnii )2

(8)

onde nii é cada individuo do algoritmo PSO (que resulta na
combinação das dimensões, Kp , Ki e Kd ). Sendo possível
verificar se o algoritmo estagnou em um mínimo local. Essa
técnica no PSO mostra-se eficiente para situações que não
é possível verificar graficamente a exploração dos indivíduos
para dimensões superiores a três.

A. Análises das sintonias dos controladores utilizando o PSO
e respostas do controle de potência.
A partir das topologias estipuladas
P na tabela I foram obtidos
os valores de Kp , Ki e Kd e
(eucn30 ) registrados adiante tabela III. Nela é possível verificar que a variação dos
parâmetros φ1 e φ2 está diretamente relacionada a exploração
das partículas nas suas faixas de operações. Com uma maior
influência de grupo, conforme apresentado em T p1 , todos
indivíduos convergem para um mínimo local, pois apresentam
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O desempenho dos melhores ganhos das topologias candidatas (tabela III), são apresentados adiante nas tabelas IV e
V. Já o controle de potência na figura 2 e a normalização do
erro quadrático médio (N M SE) na figura 4.
TABELA IV
PARÂMETROS DE DESEMPENHO
%
0
10
20
30

Kd
-0,0016
0,0043
0,0168
-0,0196
-0,0324
0,0013
-0,0368
-0,0246
-0,0030
-0,0365
-0,0121
-0,0035

P

(N M SE)2
1,0000
1,0000
1,0002
1,0013
1,0027
1,0017
1,0056
1,0062
1,0048
1,0113
1,0080
1,0092

(eucnii )
0,0667
0,4035
1,1342
0,0635
0,3301
1,0888
0,0622
0,3529
1,1652
0,0637
0,3700
1,1428

Pot. Aloc. por ONU (W)

Ki
0,0043
-0,0128
-0,0147
-0,0021
-0,0065
-0,0438
-0,0205
-0,0213
-0,0575
-0,0292
-0,0521
-0,1402

Somatório da distância eucliana média

Tp 1
0,0667

1
0
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

iterações
Tp 2

T
Tp1
Tp2
Tp3
Tp2

is
2
3
3
3

σs
0
0,4568
0,4709
0,4568

σs2
0
0,2087
0,2218
0,2087

0 = 0%
0.08
0.06
0.04
0.02
0
5

10

15

20

25

30

Iterações
0 = 20%
0.08
0.06
0.04
0.02
0
5

10

15

20

Iterações

25

30

Pot. aloc. por ONU (W)

%
0
10
20
30

Pot. aloc. por ONU (W)

Kp
1,8356
1,8244
1,8504
1,8155
1,7879
1,8214
1,7808
1,7899
1,7943
1,7410
1,7655
1,7804

σM O
1, 62.10−4
0,0138
0,0240
0,0278

2
σM
O
2,61.10−8
1,90.10−4
5,77.10−4
7,73.10−4

TABELA V

G ANHOS RESULTANTES DO CONTROLADOR DPCA-PID-FM.
%
0
0
0
10
10
10
20
20
20
30
30
30

iM O
2
3
3
3

DPCA-FM-PID. - PARTE A.

PARÂMETROS DE DESEMPENHO DO DPCA-FM-PID. - PARTE B.

TABELA III

T
Tp1
Tp2
Tp3
Tp1
Tp2
Tp3
Tp1
Tp2
Tp3
Tp1
Tp2
Tp3

M O%
0,2037
2,5472
4,4037
5,3839

T
Tp1
Tp2
Tp3
Tp2

DO

Pot. aloc. por ONU (W)

P
(eucnii ). Já com
uma menor exploração quantificada por
influência mais
equilibrada
conforme
apresentado
em T p2 ,
P
verificou-se
(eucnii ) mediana em relação as demais, enquanto T p3 com menor influência de grupo, realizou uma
maior exploração. Nesse contexto, as explorações dos indivíduos determinam: um menor fittness; e diversidade de ganhos
estáveis.
Adiante na tabela III e figura 1 é possível verificar a
dinâmica de exploração dos indivíduos e retorno dos fittness.
Em T p1 , devido a maior influência do grupo ao explorar
regiões promissoras (região de mínimo local), ocorre retorno
de fittness superiores para incertezas de 0% e 10%, porém
o mesmo não ocorrer para as incertezas de 20% e 30% que
devido ao maior acréscimo de incertezas, faz-se necessário
explorar novas regiões de mínimos locais.

ia
4
10
14
12

σa2
0,0645
4,2571
15,6461
9,3387

σa
0,2540
2,0633
3,9549
3,0559

0 = 10%
0.06
0.04
0.02
0
5

10

15

20

25

30

25

30

Iterações
0 = 30%
0.06
0.04
0.02
0
5

10

15

20

Iterações

0,4035

2

Fig. 2. Controle de potências DPCA-FM-PID dos melhores ganhos para
cada incerteza, conforme tabela III, obtidos através PSO. Em 0% Tp1 , 10%
Tp2 , 20% Tp3 e 30% Tp2 .
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Fig. 1.
(eucnii ) do processo de sintonia do controlador DPCA-FM-PID,
sem incertezas (tabela III).

Já na comparação de T p2 e T p3 , verifica-se que o fittness
T p3 é superior para incertezas de 10% e 20%. Enquanto T p2
apresenta superioridades nos fittness para incertezas de 0% e
30%. Nessa situação é possível verificar que o coeficiente de
grupo com menor atuação em relação a T p1 , está diretamente
relacionado a robustez proporcionada por cada partícula, ou
seja, a promissora é capaz de absorver as não linearidades, por
isso não ocorre coerência, entre T p2 e T p3 , dos coeficientes de
grupos e mínimos locais em relação as incertezas do sistema.

B. Comparações da sintonia adotada em [5] e PSO
A partir da sintonia dos ganhos do controlador DPCA-FMPID adotados em [5], para Kp = 0, 5, Ki = Kd = 0, 2 obteve
o controle de potência e normalização do erro quadrático
médio, conforme ilustrado adiante, respectivamente nas figuras
3 e 4.
O controle de potência para os ganhos determinados através
PSO demonstrou capacidade de controle e superioridade aos
ganhos de [5]. Com os ganhos de [5] os controles de potência
presença de estimativas de erros no canal (para  = 10%,
20% e 30%) não convergiram, e na ausência embora tenha
convergido, os critérios (tais como iterações de subida, de
assentamento e o N M SE) possuem desempenhos inferiores.
A ocorrência de robustez na sintonia adaptativa dos ganhos
através do PSO é justificada pela capacidade fornecer ganhos
não-lineares (tabela III) para o controlador DPCA-FM-PID.

932

0.06
0.04
0.02
0
5

10

15

20

25

30

Iterações
0 = 20%
0.08
0.06
0.04
0.02
0
5

10

15

20

25

30

Pot. aloc. por ONU (W)

0 = 0%
0.08

Pot. aloc. por ONU (W)

Pot. aloc. por ONU (W)

Pot. Aloc. por ONU (W)

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

0 = 10%
0.08
0.06
0.04
0.02
0
5

10

15

20

25

30

25

30

Iterações
0 = 30%
0.08
0.06
0.04
0.02
0
5

10

Iterações

15

20

Iterações

Fig. 3. Controle de potências DPCA-FM-PID para cada incerteza a partir
dos ganhos obtidos em [5].
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Fig. 4.
Normalização do erro quadrático médio para cada incerteza de
estimativa de erros no canal. Onde: (a) N M SE dos melhores ganhos para
cada incerteza, conforme tabela III, obtidos através PSO; e (b) N M SE dos
ganhos obtidos em [5].

VI. C ONCLUSÕES
A sintonia adaptativa do PSO no controlador DPCA-FMPID mostrou-se eficiente para o controle de potência das
ONUs na arquitetura de rede 40GE-OCDMA-PON, demonstrando capacidade de controle na presença de erros no canal
e aumento do desempenho de todos os critérios de projeto
especificados nesse artigo para ausência de erros no canal.
Embora na ausência de erros no canal apresente overshoot,
as iterações de subida e de assentamento demonstraram convergência superior para o controle de potência. Acrescentando
robustez ao processo de sintonia devido a absorção das não
linearidades provocadas pela estimativa de erros no canal.
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SOA-NOLM Based Device
for Increasing the Extinction Ratio and Attenuation of
Unmodulated Content of an Optical Carrier
Beatriz A. Ribeiro, Fátima L. D. Soares, Ricardo M. Ribeiro and Vinicius N. H. Silva

Larger unmodulated optical carrier results in stronger shotnoise (SN) generated in the photo-detection process because
the SN is proportional to the mean detected current <ID> that in
turn is proportional to the mean optical power.
Therefore, the optical offset limits the sensitivity of the
photo-receiver at least in three ways: saturating the photodiode, limiting the pre-amplifier gain and increasing the SN.
In all-optical signal processing [5-8] many functions are
carried out in the optical domain without digitisation before the
optical to electrical conversion. An optical offset may be
undesirable in all-optical processing devices mainly in those
using cascaded circuits.
It was already shown the suppression of the optical offset
(or CW background) accompanying optical pulses representing
digital signals by using the Dispersion-Imbalanced Nonlinear
Optical Loop Mirror (DI-NOLM) configuration working in the
time-domain [2,9]. The use of NOLMs and similar circuits
generally require long length of optical fibres and/or high peak
power. The unmodulated optical carrier may be also
suppressed by using a suitable hyperfine filter [1].
It was early reported by our group, the proposal, design and
numerical simulations of a Sagnac fibre-loop incorporating a
SOA as an all-optical device intended to reduce or suppress the
optical offset [10]. None experiments were presented at that
time.
This paper describes the experimental demonstration of the
proposed all-optical device [10] able to reduce or even to
suppress the unmodulated component of an optical carrier
whereas it can enhances the ER. In order to show the proof-ofconcept, the experiments were constrained by using 200 MHz
sinewave signal superposed with an optical offset.
Furthermore, in section IV the application scenario of the
presented device is further detailed.

Abstract— This paper describes the experimental
demonstration of a fibre-optic device able to attenuate the
unmodulated content and simultaneously enhances the extinction
ratio (ER) of an optical carrier. The main aim is to show the
proof-of-concept. The active device configuration is based on a
Nonlinear Optical Loop Mirror (NOLM) incorporating a
Semiconductor Optical Amplifier (SOA) as a compact non-linear
element. Results show a 14.6 dB increase of extinction ratio (ER).
The unmodulated optical offset could be reduced by 11.2 dB.
Keywords—Suppression of Optical Carrier, Semiconductor
Optical Amplifier, NOLM, Extinction Ratio.

I.

INTRODUCTION

An analogue or digital optically modulated signal may be
accompanied with an unmodulated component, i.e. an optical
offset or background with almost the same wavelength of the
modulated one [1-3].
A typical scenario is a direct analogue modulation of a laser
diode where the applied current bias and the small-signal
modulating produce an optical offset and a low extinction-ratio
(ER), respectively.
By assuming the presence of an unmodulated optical
component in the end of a fibre-optic link, the following
drawbacks are expected.
Usually, any photo-receiver encompasses a photo-diode
followed by a transimpedance pre-amplifier (TIA) and
sometimes a post-amplifier with automatic gain control (AGC)
[4]. Depending on the optical offset level compared with the
modulated component amplitude may be still possible to
perform the photo-detection without saturation or even without
generation of non-linearities from the photo-diode/amplifier.
Therefore, the electrical DC component may be electronically
suppressed by using a capacitive coupling circuit, e.g. bias-T or
an AC-coupled oscilloscope. However, when the optical offset
is excessive or much larger than the modulated component
level, occur the saturation of the photo-diode and turn to be no
longer possible to electronically suppress the offset. Even the
photo-diode is not saturated it may limits the gain setting of the
pre-amplifier in order to avoid saturation. An optical preamplifier preceding the photo-receiver also amplifies the
optical offset thus also contributing to the saturation. By using
an optical attenuator, the optical offset level can be reduced,
but the modulated component is reduced in the same
proportion.

II.

THE EXPERIMENTAL OPTICAL CIRCUIT AND
PRINCIPLE OF OPERATION

Figure 1 schematically shows the optical circuit of the
proposed device as was built in the laboratory. The circuit
consists of a Sagnac fibre-loop interferometer incorporating an
asymmetrically inserted SOA as the nonlinear element also
known in the literature as SOA-NOLM configuration [11,12].

Beatriz A. Ribeiro, Fátima L. D. Soares, Ricardo M. Ribeiro and Vinicius N. H.
Silva¸ Departamento de Engenharia de Telecomunicações, Universidade Federal
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to the transmitter port of the interferometer. In a simple
statement, the “unmodulated optical offset” is rather reflected
whereas the “modulated optical component” is rather
transmitted (or switched).
As a result of some preliminary experimental trials
performed to reduce as much as possible the unmodulated
optical carrier level output, some device settings were found to
be: IBIAS(SOA) = 244 mA, optical delays of 13ns/17ns and
1550.5 nm wavelength.
III.
1:

Fig. 1.
The schematic drawn of the SOA-NOLM configuration as a device
intended to be simultaneously an optical offset attenuator and ER enhancer.

The Extinction Ratio (ER) is determined from the equation

ER =

The input optical signal Pin (power) was generated by
using a Mach-Zehnder electro-optic modulator biased at the
quadrature. Therefore, the Pin was comprised by a modulated
superposed with an unmodulated component (offset) as is
shown in Fig. 2a. The Pin was launched in the port 1 of an
optical circulator thus exiting in the port 2. The latter was
connected to a fibre-optic splitter (50/50 coupling factor at
1550 nm) used to build a Sagnac interferometer. A polarisation
controller (PC) from ProtoDel was inserted in order to optically
biasing the interferometer. The fibre-optic delays were inserted
to create the needed asymmetry (∆L) of the SOA position in
the loop by assuming the midpoint as the reference.
The inserted SOA in the loop was a 1550 nm non-linear
model from Kamelian (UK) presenting 1 mm length, 25 ps
gain recovery time and 12 dB maximum optical amplification
gain.
The Pin is launched in the Sagnac loop and the coupler split
the optical signal in two copies of approximately the same
power, i.e. the clockwise (cw) and counter-clockwise (ccw)
components that propagates in opposite direction around the
loop. The cw and ccw components interfere at the coupler
leading to Pr and Pt optical power exiting the “reflective” and
“transmitter” output of the Sagnac interferometer, respectively.
The PC allows the control of the power balance between the
reflected (Pr) and the transmitted (Pt) signals. For instance, the
loop may be adjusted to operate in quadrature (Pt = Pr), as a
loop mirror (Pt = 0), etc. The optical circulator recovers the Pr
power since it outputs through the port 3. The Pt component is
the “output” signal of the device that traverses a C-band
tuneable band-pass filter (BPF) from Lightwave 2020 before
reaches the 1.2 GHz bandwidth InGaAs DET01CFC biased
photo-detector (Thorlabs). The BPF was used to reduce the
ASE noise generated by the SOA. The photo-detector was
connected to a 352A digital oscilloscope (LeCroy).
The operation of the circuit is primarily based on the strong
resonant optical nonlinearity presented by the SOA through the
self-phase modulation (SPM) mechanism combined with the
interference provided by the Sagnac loop. The asymmetric
placement ∆L of SOA relative to the fibre-loop midpoint is
needed to open an “SPM-based switching window” thus
leading the device to switch out the launched signals [11].
The continuous-wave component of the launched signal is
not affected by SPM leading to be not switched out as the
power is increased, i.e. it is mostly reflected. However, the
modulated component may be partially or totally switched out

RESULTS AND DISCUSSIONS

AC + Offset
AC
= 1+
Offset
Offset

(1)

AC is the modulated component level and offset is the
unmodulated component level. It can be seen from Figure 2a
the input waveform with a large unmodulated component
(offset). Figure 2b shows the corresponding Fast-Fourier
Transform (FFT) signal.
The modulated component was a 200 MHz sinewave with
Pmodulated = 9.4 mV modulated amplitude. The unmodulated
component presented Poffset = 17.3 mV level. Figure 2b shows
that the input signal presents harmonic distortion characterised
by the Pfundamental/P2nd-harmonic = - 50 – (- 90) = 40 dB ratio. The
ER of the input signal was ERinput = 1 + 9.4/17.3 = 1.54 (= 1.87
dB).

Fig. 2. (a) The input signal consisting of a 200MHz frequency modulated
single-tone (sinewave) superposed with an unmodulated component. (b) The
FFT of the input signal.
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Figure 3a shows the two-components (modulated
component + unmodulated offset) of the output waveform.
Figure 3b shows the corresponding FFT signal.

Fig. 4.
(a) The reflected output signal waveform in the timedomain. (b) The FFT from the reflected output signal waveform

Tables 1 and 2 quantitatively summarise the experimental
results as previously described.
Fig. 3. (a) The transmitted output signal waveform in the time-domain. (b)
The FFT from the transmitted output signal waveform.

TABLE I. RESULTS FROM THE EXPERIMENT.

The modulated component was a 200 MHz somewhat
distorted sinewave with Pmodulated = 56 mV modulated
amplitude. The offset presented Poffset = 1.3 mV level. The ER
from the transmitted signal was ERtransmitted = 1 + 56/1.3 = 44.07
(= 16.44 dB).
By comparing the input and output signals as shown in
Figs. 2a and 3a, it can be seen that the ER has increased of
16.44 – 1.87 = 14.57 dB. Likewise, the modulated component
was amplified by 56 mV/9.4 mV = + 7.8 dB while the
unmodulated level was attenuated by 1.3 mV/17.3 mV = - 11.2
dB. From Figure 3b, it can be seen that the fundamental and
second harmonic components are ~15 dB apart that should be
compared with the initial 40 dB. It was verified that with
variations of ± 5% around 200 MHz, there was little impact on
the quality of the transmitted signal, presenting little distortion
and change in the spectral content.
Figure 4a shows the two-components reflected waveform.
Figure 4b shows the FFT corresponding to the reflected signal.
As can be seen from Figure 4a, the unmodulated reflected
signal by the loop is a “complement” of the transmitted signal.
It features a modulated component and an optical offset level
both being optically amplified. The signal as measured from
the reflection port is expected in the sense that the unmodulated
carrier (Offset) level is almost completely switched to this port.
Therefore, the optical offset level of the transmitted signal is
quite attenuated whereas the modulated component is
amplified after comparison with the input signal. The presence
of modulated component in the reflected arm shows that the
not all modulated content is switched to the transmission arm.

SIGNAL
COMPONENT
Modulated
Offset Level
Extinction Ratio (ER)

INPUT
9.4 mV
17.3 mV
1.87 dB

OUTPUT
(TRANSMITTED)
56 mV
1.3 mV
16.44 dB

TABLE II. THE ER INCREASE AND OPTICAL OFFSET LEVEL SUPPRESSION.

PARAMETER
ER increase
Modulated
Component
Amplification
Optical Offset Level Suppression

EXPERIMENTS
+ 14.57 dB
+ 7.8 dB
- 11.2 dB

As summarised in Tables 1 and 2, the proposed device in
present development stage was able to suppress the optical
offset level by 11.2 dB while simultaneously increases the ER
by 14.57 dB. Therefore, the device behaves like a “differential
optical amplifier” in the sense that it is able to reduce/suppress
the unmodulated component level of an optical carrier whereas
simultaneously amplifying the modulated one or improving the
ER.
However, it was observed an increase of harmonic
distortion Pfundamental/P2nd-harmonic from 40 to 15 dB. In order to
suppress or attenuate the output (transmitted) optical offset
level, the polarisation bias of the SOA-NOLM was firstly
adjusted. Under continuous-wave launch, the fibre-loop must
be biased as to be almost 100% reflective. Nevertheless, this
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procedure generates a distorted output waveform with small
amplification gain when compared with the input signal. The
reason is likely to be caused by the operating-point located near
the maxima or minima of the Sagnac interferometer transfer
function, i.e. far from the quadrature point [10]. Therefore, the
optical bias was chosen in a way that a commitment between
the offset level attenuation and the distortion strength (P2ndharmonic) were reached. The BPF filter placed at the output port
of the device can reject the most of the ASE noise generated by
the SOA. However, the filter cannot remove the ASE from
their band-pass that adds noise and may cause further
distortions in the output signal.
IV.

Finally, multimode fibre-optic sensors denoted as
“modalmetric” require the launch of unmodulated optical
carrier as a probe light and outputs low-frequency/lowamplitude modulated signal due to interference buried in a
much higher optical offset power level [3]. The latter is very
difficult to suppress out with the aim to increase the photodetection sensitivity.
V.

CONCLUSIONS

Many techniques for suppression of optical carrier in the
modulation stage (optical transmitter) have been developed
[1,13]. However, the NOLM-SOA device here presented is an
alternative technique that uses a relatively simple scheme based
on a Sagnac fibre-optic loop incorporating a fast SOA. The
device is also useful for direct modulation of laser diodes. It
can reduce the optical offset level accompanied by a buried
sinewave (single-tone analogue) modulation like an “optical
capacitor”. Simultaneously, the device can also enhance the
ER. However, the output waveform is somewhat distorted.
Further investigations are required in order to reduce the
distortions created by our device. At least the SOA-NOLM
device may be useful for single-octave (narrow) bandwidth
links where the harmonic components may be filtered out in
the electrical domain. On the other side, the distortions may be
reduced or compensated [14] in broadband systems.
It should be observed from section II that the round-trip
time of the Sagnac ring was set at 13 + 17 = 30 ns that is 6
times larger than the modulation period of 5 ns corresponding
to the 200 MHz frequency. The best results were achieved
when the Sagnac ring round-trip was adjusted to be an integer
number of times larger than the period of the input signal. Such
achievement is under investigation and will be reported in
future publications.
The use of SOA as the nonlinear optical element allows
future miniaturisation and the use of moderate-small optical
powers. Eventually, it will lead to devices able to perform also
additional functions in a single Photonic Integrated Circuits
(PICs) [15].
Further experimental developments toward the distortion
reduction, higher frequencies operation, digital optical signal
processing is scheduled or in progress by our team.

SUGGESTED APPLICATIONS

The DET01CFC biased photo-detector used in the
experiments features 5.5 mW (1550 nm) average optical power
saturation. The SOA-NOLM device being presented in this
paper may be useful when a 200 MHz bandwidth InGaAs APD
with TIA from Esterline CMC Electronics (Canada) model
264-339769-101 is employed as the photo-receiver in a fibreoptic link. The NOLM-SOA device is thought to be placed
between an optical fibre link and the photo-receiver composed
by an avalanche photodiode (APD) with transimpedance
amplifier (TIA). Such APD model is very sensitive but presents
only Psat = 10 µW power saturation, much smaller than the 5.5
mW.
Figure 2a shows an input signal generated in the
experiments presenting VOSC = 17.3 mV (seen in the
oscilloscope) corresponding to Pin = 346 µW optical offset
level and VOSC = 9.4 mV corresponding to Pin = 188 mW
optical AC amplitude. The correspondence may be easily
calculated from VOSC = ZLRspPin where VOSC, ZL = 50 Ω, Rsp ≈
1 mA/mW, and Pin are the voltage displayed by the
oscilloscope, the input impedance, the photo-diode responsivity
and the input optical power, respectively. Therefore, the APD
would be saturated thus leading the link to out of service.
However, after processing the input signal by our device, the
output signal is given by the VOSC = 1.3 mV leading to Pin = 26
µW optical offset level and VOSC = 56 mV leading to Pin =
1120 µW optical AC amplitude, as is shown in Fig. 3a. In this
stage, it can be still find the APD saturation but the use of an ~
20 dB optical attenuator just before the APD may circumvent
the drawback.
Another similar example may be depicted by the use of the
430C APD model (Thorlabs) up to 400 MHz bandwidth that
presents Psat = 22-110 µW saturation power range. The APD +
TIA models AD14109A (Anritsu) and KPDXA10C
(Kyosemi), both for 10 Gbps, present 316 µW and 100 µW
optical overload, respectively. The effective responsivity Reff =
MRsp, where M = 10 typically for InGaAs APDs at small
optical signals, decreases as Pin is increased. Therefore, the
sensitivity of APDs is reduced even their saturation is not
reached yet. At least, the optical offset level contributes to
reduce the M-factor and then the sensitivity of an APD-based
photo-receiver.
An additional application for the NOLM-SOA device is
related to RF signals captured by an antenna. RF signals can
modulate a laser diode (LD) or an external modulator. In both
cases even using amplification, it is expected a modulation
with low ER because the captured RF signal is generally of
weak amplitude.
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Análise de limitantes de atraso do procedimento de
acesso aleatório para NB-IoT
Gustavo Baracat e José Marcos Camara Brito
A IoT é definida pelo IERC (IoT European Research
Cluster) como “a dynamic global network infrastructure
with self-configuring capabilities based on standard and
interoperable communication protocols where physical and
virtual things have identities, physical attributes, and virtual
personalities, use intelligent interfaces, and are seamlessly
integrated into the information network” [3].

Resumo— Narrowband Internet of Things (NB-IoT) é uma
tecnologia celular que provê conexão para um número massivo
de dispositivos de baixo custo e de baixo consumo de energia.
Este artigo descreve a análise de limitantes de atraso para o
NB-IoT, calculando atraso mínimo e atraso máximo no
procedimento de acesso aleatório, visando a melhor solução na
configuração dos parâmetros da rede a fim de atender as
necessidades de capacidade de acesso e taxa de dados.
Palavras-Chave—NB-IoT,
parâmetros, atraso.

Acesso

Aleatório,

A importância da IoT no cenário das redes de
telecomunicações atuais pode ser traduzida pelas seguintes
previsões: o número de conexões M2M (Machine to
Machine) crescerá de 0.5 bilhão em 2014 para 3.2 bilhões em
2019, com uma taxa de crescimento anual de 45% [4]; o
número de conexões wearable crescerá de 109 milhões em
2014 para 578 milhões em 2019, com uma taxa anual de
crescimento de 40% [4]; o tráfego gerado pelos dispositivos
wearables crescerá de 15 petabytes por mês em 2014 para
277 petabytes por mês em 2019 [4]; o número de
dispositivos IoT instalados crescerá de aproximadamente 3
bilhões em 2014 para aproximadamente 23 bilhões em 2019,
com uma taxa anual de crescimento de 57% [5]; o mercado
de IoT em 2019 deve movimentar aproximadamente US$ 24
bilhões [5]; o mercado mundial de IoT deve ser da ordem de
US$ 7.1 trilhões em 2020 [6].

NPRACH,

Abstract— Narrowband Internet of Things (NB-IoT) is a
cellular technology that will provide connection for a massive
number of low-cost and low-power devices. This paper
describes the analysis of delay bounds for the NB-IoT,
calculating minimum delay and maximum delay in the random
access procedure, aiming at the best solution in the
configuration of the network parameters in order to meet the
access capacity and data rate requirements.
Keywords—NB-IoT, Random Access, NPRACH, parameters,
delay.

I.

INTRODUÇÃO

A primeira geração (1G) de redes de comunicações
móveis oferecia apenas comunicações de voz analógicas, e
somente a segunda geração (2G) ofereceu mensagens de
texto e transmissão de dados com baixas taxas. Após isso,
cada nova geração tinha como objetivo principal fornecer
taxas de dados mais altas. A terceira geração (3G) ofereceu
taxas de dados que alcançaram 2 Mbps, e a quarta geração
(4G), suportando aplicações multimídia de alta capacidade,
oferece taxas de dados que alcançam 1 Gbps [1]. O próximo
passo é a quinta geração (5G), que teve seu processo de
normalização iniciado em 2014 e está previsto para ser
concluído em 2020 [2].

Além dos números acima, que servem como um
indicativo da importância da IoT, outro aspecto que realça a
importância da IoT é a tendência de saturação no número de
dispositivos móveis no mundo, que vem crescendo a taxas
muito baixas nos últimos anos, mesmo em países como o
Brasil. Por exemplo, dados extraídos do site da Anatel
(Agência Nacional de Telecomunicações) mostram que o
número de terminais móveis no Brasil em 2012 era de 254
milhões e que este número diminuiu para 243 milhões em
Janeiro de 2017. Esta tendência faz com que as operadoras
de telecomunicações tenham que buscar novos serviços e
novos mercados para sustentar seu crescimento no futuro
próximo, e a IoT é tida como a principal tecnologia que
servirá de alavanca para os negócios das operadoras nos
próximos anos.

A 5G deve suportar novas aplicações, onde uma taxa de
dados maior não é o único requisito para a rede móvel. Um
dos cenários previstos para a 5G é denominado de MMTC
(Massive Machine Type Communication), em que o conceito
IoT (Internet of Things), ou Internet das Coisas, será
utilizado para prover serviços para um número massivo de
terminais. Os serviços associados à IoT abrangem diversas
áreas e setores, tais como: wearables, quantified self, casas
conectadas e casas inteligentes, carros conectados e carros
autônomos, drones, cidades inteligentes, indústrias
inteligentes, e-health, smart grids, logística inteligente,
agricultura de precisão, etc.

Para suprir a necessidade atual e criar uma base para o
desenvolvimento do 5G, o 3GPP finalizou, em meados de
2016, a normalização do NB-IoT (Narrowband Internet of
Things), que utiliza a rede LTE (Long Term Evolution)
existente, porém visando a utilização de terminais de baixa
complexidade e baixo custo, para que possam ser
empregados de forma massiva, operarem em faixa estreita
em diversas bandas do espectro, e operarem com baixo
consumo de potência [7].
O objetivo deste trabalho é demonstrar quais os
limitantes de atraso envolvidos no procedimento de acesso
aleatório em uma rede NB-IoT, a fim de obter informações
mais precisas sobre a solução de compromisso entre
capacidade de acesso, robustez e taxa de dados na rede
citada. A análise dos limitantes é um primeiro passo para
verificar a capacidade da solução NB-IoT de atender aos

Gustavo Henrique Baracat e José Marcos Camara Brito, Instituto Nacional
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financiado pela Finep, com recursos do Funttel (01.14.0231.00), sob o projeto
Centro de Referência em Radiocomunicações (CRR) do Instituto Nacional de
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diversos serviços previstos para a IoT com a QoS (Quality of
Service) necessária.

III.

Assim como no LTE, antes de iniciar o PAA
(procedimento de acesso aleatório), o UE (user equipment)
precisa realizar alguns procedimentos, com o objetivo de
obter sincronismo de DL e receber informações sobre a
célula.

Para atingir objetivo proposto, abordaremos o tema em
cinco etapas que definem as próximas seções do artigo:
primeiro, apresentamos a estrutura de transmissão do NBIoT, evidenciando suas semelhanças e diferenças com o
LTE; Logo após, descreveremos o procedimento de acesso
aleatório, bem como os processos que o antecedem, suas
definições e parâmetros; posteriormente, analisamos os
limitantes de atraso superior e inferior através de dois
cenários opostos; e, finalmente, apresentamos os resultados
obtidos bem como a direção tomada para futuras pesquisas e
as conclusões do artigo.
II.

Primeiramente o UE executa o processo de sincronismo
de DL, decodificando os sinais NPSS e NSSS. Assim que
tiver êxito, o UE passa a receber informações do sistema pelo
MIB (Master Information Block), através do canal NPBCH.
Após receber o MIB, o UE passa a receber todos os SIBs
(System Information Blocks), de acordo com o agendamento
iniciado pelo MIB e completado com o SIB1, onde cada SIB
contém diferentes tipos de informações e parâmetros da
célula [10][11].

ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DO NB-IOT

Com a finalidade de causar o menor impacto na rede LTE
existente, o NB-IoT preserva muitas características do LTE
no modo multi-tone, como duração de quadro, subquadro e
slot, sendo que um quadro com 10ms de duração é formado
por 10 subquadros com duração de 1ms, e cada subquadro é
formado por 2 slots com 0,5ms de duração. Já no modo
single-tone, o quadro também tem 10ms de duração, porém
composto por 5 subquadros com 2ms de duração, formados
por apenas um slot [8].

De posse destas informações e parâmetros, o UE realiza a
seleção de PLMN (Public Land Mobile Network) e em
seguida a seleção de célula, a fim de acampar em uma célula
adequada pertencente a sua rede de origem. Neste ponto, o
UE já recebeu todos os parâmetros da célula relacionados ao
PAA, conforme a Tabela I [12].
O PAA é baseado em uma das seguintes solicitações de
camadas superiores: iniciar sinalização, iniciar transmissão
de dados, iniciar recepção de dados e exceptional report [12].

Uma das principais diferenças se deve ao fato de o NBIoT ser uma tecnologia que visa diminuição dos custos dos
terminais, e com isso opera com largura de banda de 180
kHz, sendo 12 subportadoras com espaçamento de 15 kHz
para multi-tone em DL(downlink) ou UL(uplink), ou 48
subportadoras com espaçamento de 3,75 kHz para singletone, somente no UL. Outra grande diferença é o modo de
operação Half-Duplex , sendo suportado somente o FDD
(Frequency Division Duplex) e não o TDD (Time Division
Duplex) [9].

Ao iniciar o procedimento, a transmissão do NPRACH só
pode ser iniciada
ℎ_
× 30720 ×
unidades de tempo após o inicio do quadro [9] que atenda a
seguinte condição em (1):
ℎ_

(1)
=0
10
onde
é o número de quadro e é a unidade de tempo de
referência no LTE/NB-IoT e é calculada em (2):

Outro ponto importante são os modos de implementação,
que podem ser In-band, ocupando um PRB (Physical
Resouce Block) do grid LTE; Guard-band, utilizando a
banda de guarda do LTE; ou Stand-alone, cuja principal
ocupação seriam as bandas de 200 kHz do GSM [10].

1
(2)
= 32,552
15000 × 2048
A transmissão do NPRACH consiste no envio de nprachNumRepetitions preâmbulos sem intervalos, com potência
definida pelo número de repetições configurado, e
embaralhadas com um dos valores de RA-RNTI (Random
Acess Radio Network Temporary Identifier), que são
definidos por um algoritmo dependente do instante de tempo
da transmissão [13][14].
=

Na camada física, há ainda uma simplificação quanto ao
número de canais e sinais. No DL existem os sinais NPSS
(Narrowband Primary Synchronization Signal) e NSSS
(Narrowband Secondary Synchronization Signal) e os canais
NPBCH (Narrowband Physical Broadcast Channel),
NPDCCH (Narrowband Physical Downlink Control
Channel) e NPDSCH (Narrowband Physical Downlink
Shared Channel), sendo a ocorrência de cada um deles
ilustrada na Figura 1 [11].

Fig. 1.

PROCEDIMENTO DE ACESSO ALEATÓRIO

TABELA I.

PARÂMETROS DO ACESSO ALEATÓRIO

Parâmetro

Valores

nprach-Periodicity

{ms40, ms80, ms160,
ms240, ms320, ms640,
ms1280, ms2560}

nprach-StartTime

{ms8, ms16, ms32, ms64,
ms128, ms256, ms512,
ms1024}

nprach-NumSubcarriers

{n12, n24, n36, n48}

nprach-SubcarrierOffset

{n0, n12, n24, n36, n18,
n34}

nprach-NumRepetitions

{n1, n2, n4, n8, n16, n32,
n64, n128}

maxNumPreambleAttempt

{n3, n4, n5, n6, n7, n8, n10}

Quadro de Downlink.

No UL, existem apenas 2 canais, o NPUSCH
(Narrowband Physical Uplink Shared Channel) e o
NPRACH (Narrowband Physical Random Access Channel),
canal usado somente durante o procedimento de acesso
aleatório e objetivo da análise deste artigo [9].
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{pp2, pp3, pp4, pp5, pp6,
pp7, pp8, pp10}

ra-ResponseWindowSize

Para o nível mais baixo de repetição, a potência de
transmissão é calculada de acordo com (3).
= min(

,

( ),

+

(3)

onde
, ( ) é a potência de transmissão configurada
para o UE para o subquadro da célula servidora ,
(Narrowband Preamble Received Target Power) é a potência
do preâmbulo desejada na recepção na eNodeB e
éa
perda de propagação estimada, calculada pelo UE para a
célula servidora .
Para qualquer nível de repetição configurado, diferente
do mínimo, a potência de transmissão do preâmbulo é
calculada de acordo com (4).
=

,

()

Fig. 2.

(4)

Porém, se durante a janela de resposta o UE detectar no
NPDCCH o DCI embaralhado pelo RA-RNTI
correspondente, e houver uma resposta à sequência de
preâmbulos transmitida, o UE envia uma solicitação de
conexão RRC, utilizando os recursos indicados pela resposta
da rede, e aguarda por uma resposta da rede por um período
igual ao temporizador T300, conforme a Tabela III [12].

O preâmbulo enviado, como pode ser visto na Figura 2, é
uma sequência de 4 grupos de símbolos, transmitidos em
subportadora única, com salto em frequência, onde cada
grupo é formado por um prefixo cíclico com duração
e
uma sequência de 5 símbolos iguais, com duração
,
como pode ser visto na Tabela II [9][12].
TABELA II.

FORMATOS DO PREÂMBULO

TABELA III.

Formato
0

2048
×

66,66

5 × 8192 ×

1,33

1

8192
×

266,66

5 × 8192 ×

1,33

Preâmbulo.

PARÂMETROS DE RRC

Parâmetro

Valores

T300

{ms2500, ms4000, ms6000, ms10000,
ms15000, ms25000, m40000, ms60000}

Se houver uma resposta positiva enviada pela rede
durante o período indicado, o UE prossegue com a conexão e
inicia a transmissão ou recepção de dados, indicando assim o
fim do procedimento de acesso aleatório.

Após enviar os preâmbulos, o UE aguarda uma
confirmação da rede dentro de uma janela de resposta com
duração igual a ra-ResponseWindowSize. Esta janela de
resposta se inicia 41 subquadros após o subquadro que
contém o fim das repetições do preâmbulo, quando o
parâmetro nprach-NumRepetitions for maior ou igual a 64
repetições. Caso contrário, a janela de resposta tem seu início
4 subquadros após o subquadro que contém o fim das
repetições do preâmbulo [13][14].

Porém, caso não haja uma resposta positiva enviada pela
rede durante o período indicado, o UE pode iniciar
novamente o procedimento de acesso aleatório, se assim for
indicado por camadas superiores (RRC).
IV.

ANÁLISE DOS ATRASOS MÍNIMO E MÁXIMO NO
PROCEDIMENTO DE ACESSO ALEATÓRIO

Para analisar os limitantes de atraso no procedimento de
acesso aleatório, serão considerados dois cenários, onde no
primeiro cenário os parâmetros relacionados ao
procedimento serão configurados com seus valores mínimos
e no segundo cenário estes parâmetros serão configurados
com seus valores máximos.

Se durante a janela de resposta o UE não detectar no
NPDCCH o DCI (Downlink Control Information)
embaralhado pelo RA-RNTI correspondente, ou se conseguir
detectar, porém não houver uma resposta à sequência de
preâmbulos transmitida, o UE deve enviar uma nova
sequência de preâmbulos, no máximo 12 ms após o
subquadro que contém a resposta, respeitando o parâmetro
maxNumPreambleAttempt, que se refere ao número máximo
de tentativas de sucesso, antes de ser considerada uma falha
de acesso [13].

Para definir bem os cenários, a Tabela IV contém os
parâmetros relevantes ao cálculo de atraso, com seus valores
mínimos e máximos. Serão desconsiderados os parâmetros
relacionados à disponibilidade de subportadoras, pois os
mesmos não tem nenhum impacto no domínio do tempo, na
análise a seguir.
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TABELA IV.

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS

Cenário 1

Cenário 2

Parâmetros

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

nprach-Periodicity

ms40

ms2560

nprach-StartTime

ms8

ms1024

nprach-NumRepetitions

n1

n128

maxNumPreambleAttempt

n3

n10

ra-ResponseWindowSize

pp2

pp10

é que o número de intervalos entre as tentativas será igual ao
número de tentativas menos um.
O último ponto a ser levado em conta é que para ser
considerado atraso máximo, a condição descrita em (1) não
pode ser satisfeita no momento em que o UE dispara o
procedimento de acesso aleatório. Além disso, para a maior
espera possível, o UE deverá esperar por um período igual ao
parâmetro nprach-Periodicity, para que então a condição em
(1) seja satisfeita.
Utilizando a Equação (5) como referência, e introduzindo
os novos fatores descritos, chegamos em (7) com o cálculo
para o atraso máximo.
á

A. Cenário 1 – Parâmetros com valores mínimos
Considerando que a condição apresentada em (1) seja
satisfeita, o UE deve aguardar 8 ms para começar a enviar os
preâmbulos. Como o número de repetições é igual a 1,
apenas um preâmbulo será transmitido, com duração total de
8 ms ( ), conforme descrito anteriormente, onde
éa
duração do preâmbulo.

ℎ_

+ (
+

ℎ_
+ _

×

)

á

(7)
]

= 14852

(8)

Se incluirmos na análise de limitante superior o envio da
mensagem de requisição de conexão RRC e o intervalo
máximo da janela de resposta, como indicado na Tabela III,
o maior intervalo de tempo gasto no PAA, desde o comando
que o iniciou até a designação de recursos através de resposta
de conexão RRC, será de 14852 ms acrescido de 60000 ms,
totalizando 74852 ms segundos. Porém nestes últimos 60000
ms o UE não mais utilizará o NPRACH, e sim o NPUSCH,
conforme informações de recursos disponíveis enviadas
através da resposta da rede.

(5)

Substituindo os parâmetros da Tabela IV em (5), tem-se:
= 26

ℎ_

Portanto, de acordo com (8), o maior intervalo de tempo
gasto no procedimento de acesso aleatório, desde o comando
que o iniciou até o envio de uma mensagem de requisição de
conexão RRC será de 14852 ms.

onde Tesp é o período de espera, relacionado ao número
de repetições configurado, conforme descrito anteriormente.

í

+
+
× [(
ℎ_
×
)+
+ _
+ [(
− 1) ×
]

Substituindo os valores indicados acima, em (7), tem-se:

Caso o UE receba uma resposta em sua primeira
tentativa, o tempo mínimo gasto pelo procedimento ( í ) é
calculado em (5):
=

ℎ_

onde
é o intervalo entre as tentativas de envio de
preâmbulo, iguais a 12 ms nesta análise específica.

Como o número de repetições é menor que 64, a janela
de resposta será 4 subquadros, ou seja, 8ms após o último
subquadro que contém o preâmbulo, e terá duração de 2
períodos de NPDCCH. Como cada NPDCCH ocorre a cada
1 ms, a duração da janela de resposta será de 2 ms.

í

=

(6)

Portanto, o menor tempo gasto no procedimento de
acesso aleatório, desde o comando que o iniciou até o envio
de uma mensagem de requisição de conexão RRC será de
26ms.

Com isso, chegamos aos limitantes de atraso no PAA,
sendo que o menor intervalo de tempo gasto no
procedimento será de 26 ms e o maior intervalo de tempo
será de 14852 ms se considerarmos somente a ocupação do
NPRACH, ou 74852 ms se considerarmos todo o processo,
até o estabelecimento da conexão. Porém existem diversas
possibilidades de configuração dos parâmetros que envolvem
o procedimento, como pode ser visto na Tabela I, cabendo ao
operador da rede NB-IoT, definir os melhores valores de
parâmetros de acordo com a finalidade e as necessidades da
rede.

B. Cenário 2 – Parâmetros com valores máximos
Para a análise de atraso máximo no procedimento de
acesso aleatório, a Equação (5) pode ser utilizada como
ponto de partida, porém com
= 82 , já que para um
número de repetições maior ou igual a 64, o período de
espera até a janela de resposta é de 41 subquadros. A duração
da janela de resposta também será maior, já que neste
cenário, ra-ResponseWindowSize é igual a 10 períodos de
NPDCCH, ou seja, 10 ms

V.

CONCLUSÕES

Como pode-se observar, o procedimento de acesso
aleatório, pode levar de 26 ms até 74852 ms para sua
conclusão, de acordo com os parâmetros configurados pelo
operador na rede NB-IoT, sendo a ocupação máxima do
canal NPRACH igual a 14852 ms.

Além disso, para calcular o máximo atraso, deve-se
considerar que a resposta positiva será enviada pela rede
somente no final da última tentativa, definida pelo parâmetro
MaxNumPreambleAttempt, que neste caso é igual a 10.
Como descrito anteriormente, o intervalo entre o final da
janela de resposta e o envio dos preâmbulos da tentativa
seguinte, não deve exceder 12 ms, portanto neste cenário o
valor utilizado será o valor máximo. Uma questão importante

Os parâmetros, por sua vez, deverão atender a solução de
compromisso entre capacidade de acesso e taxa de dados, já
que o NPRACH ocupa o canal de dados NPUSH, e quanto
maior o tempo de ocupação, maior será a capacidade de
acesso da rede, porém menor será a taxa de dados em uplink.
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Com estas informações, será possível realizar um estudo
mais profundo sobre a relação entre capacidade de acesso e
taxa de dados em trabalhos futuros.
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Sistema de Medição e Análise de Qualidade de
Redes Celulares Móveis
Vitor A. Carazza, Jorge G. S. Santos, Eduardo C. R. Da Costa, Mateus A. Rocha, Ugo S. dias

Resumo— Este artigo apresenta um sistema baseado em crowdsourcing criado para medição de parâmetros de redes celulares
por meio de smartphones, utilizando um aplicativo desenvolvido
para o Sistema Operacional Android e uma plataforma computacional em servidores remotos para cálculos e agregação dos
dados obtidos. Devido à dificuldade em mapear problemas nas
redes celulares, o sistema proposto tem por objetivo ser uma
ferramenta online e transparente aos usuários e operadoras, de
forma a ajudar não somente o cliente a escolher seu prestador de
serviço, mas também proporcionar análises úteis às operadoras
e que possam contribuir para o melhoramento da cobertura
celular.
Abstract— This article presents a crowdsourcing system developed to measure parameters of cellular networks through user’s
smartphones, using an application based on Android Operating
System and on a remote server platform to run calculations and
aggregate the obtained data. Due to the difficulty of mapping
issues in cellular networks, the proposed system aims to be an
online and transparent tool for users and operators in order to
help not only the customer to choose their service provider, but
also to provide useful analyzes to operators that may contribute
to the improvement of cellular coverage.
Palavras-Chave— Android, Cobertura de Redes Celulares
Móveis , Crowdsourcing, Big-data.
Keywords— Android, Mobile Cellular Network Coverage ,
Crowdsourcing, Big-data.

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o avanço da sociedade moderna, a tecnologia se faz
cada vez mais presente no cotidiano do ser humano. Melhorias
nas comunicações digitais possibilitam a disseminação de
informações ao redor do mundo em questões de segundos, figurativamente quebrando barreiras geográficas ao criar pontes
de comunicação globais.
É possı́vel notar, nos últimos anos, um enorme crescimento
na indústria de comunicação sem fio, tanto se tratando de
novas tecnologias que surgem a todo momento quanto do
número de adeptos dessa indústria. Dessa forma, operadoras
de telefonia móvel exercem um papel fundamental para o funcionamento desse complexo sistema. Há, porém, a necessidade
de melhorias e adaptações nos equipamentos de comunicação
utilizados por essas companhias para que a qualidade do
serviço prestado apresente nı́vel adequado de excelência para
os usuários.
Atualmente há pouca abordagem a respeito da medição de
qualidade de sinal celular na literatura acessı́vel ao público,
Os autores pertencem ao Departamento de Engenharia Elétrica,
Universidade de Brası́lia, e agradecem o apoio da Secretaria Nacional do
Consumidor e do Ministério da Justiça. E-mails: vitor.carazza@redes.unb.br,
jorge.guilherme@redes.unb.br,
eduardo.calandrini@hotmail.com,
mateus.rocha@redes.unb.br e udias@unb.br.

pois grande parte dos métodos são desenvolvidos e mantidos
em sigilo pelas próprias empresas. Devido a essa carência de
informação foi desenvolvido o sistema de medição descrito
neste artigo. O estado da arte sobre este tema, apesar de não
ser vasto, é de extrema importância para visualizar pontos
falhos e possı́veis aprimoramentos nos estudos de cobertura
de qualidade de redes móveis.
Um estudo [1] realizado por alunos da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul possuiu uma abordagem comparativa
para analisar a qualidade dos sinais de celular. Foram escolhidos como parâmetros de comparação as taxas de download e
upload instantâneas e médias de celulares com chips de quatro
operadoras do Brasil. Esse estudo averiguou qual operadora
disponibiliza maiores taxas e também foi capaz de identificar
situações onde uma melhor intensidade de sinal não significou
maior taxa de transferência de dados.
Em um âmbito internacional, alunos da Aalborg University,
na Dinamarca, compararam o desempenho e a acurácia de
um aplicativo de medição de sinal, no estilo crowdsourcing
para Android, com os mesmos parâmetros de aparelhos especı́ficos para análise de sinal (telefones celulares e scanner
de frequências de rádio). Por meio dos resultados coletados os
alunos conseguiram afirmar que o aplicativo é capaz de medir
e apresentar informações sobre a qualidade das redes celulares
com acurácia surpreendentemente similar a dos aparelhos
especı́ficos para tal finalidade [2].
As conclusões dos estudos e artigos mencionados nos
parágrafos anteriores comprovam a eficácia do método proposto e desenvolvido neste artigo e a necessidade de sua
implementação. Como diferencial dos trabalhos realizados, é
possı́vel correlacionar todas as informações obtidas no sistema,
como por exemplo, intensidade do sinal com velocidade,
modelo de celular, ERB conectada, entre outros. Nas próximas
seções, serão abordados aspectos técnicos do sistema desenvolvido e algumas validações experimentais realizadas pela
ferramenta.
II. O F UNCIONAMENTO DO S ISTEMA
O sistema proposto consiste na coleta de dados das redes
celulares e no processamento desses dados para obtenção de
resultados quanto à qualidade dos serviços de comunicação.
Os dados são obtidos por meio dos smartphones e, neste
primeiro momento, apenas dispositivos com o sistema operacional Android são utilizados devido principalmente à facilidade de implementação. Por meio de uma API (Application
Programming Interface) disponibilizada pelo Google [3], é
possı́vel obter diversas informações sobre a rede celular sob a
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perspectiva do usuário, as quais serão discutidas nos próximos
itens.
O sistema baseia-se em crowdsourcing devido à grande
diversidade de smartphones disponı́veis no mercado que são
populares entre os usuários de aparelhos celulares. O termo
crowdsourcing pode ser entendido como a terceirização de
um trabalho, tradicionalmente realizado por um único responsável, para um grupo indefinido, geralmente grande de
pessoas/dispositivos.
Essa estratégia gera benefı́cios tanto para os clientes quanto
para as prestadoras de serviço móvel. Para o cliente que utilizará o serviço móvel, as informações coletadas e apresentadas
no sistema desenvolvido indicam o cenário de qualidade da
rede mais próximo da realidade, visto que foram obtidas dos
próprios usuários do serviço de comunicação. No caso das
prestadoras de serviço, o trabalho para realizar uma medição
de campo para testar a qualidade da rede em uma certa
região envolve equipamentos caros, equipe profissionalizada
e recursos da empresa, o que acaba diminuindo o interesse
destas em realizar esses testes e consequentemente identificar
as falhas em sua rede.
A. Funcionamento geral
Tendo em vista a necessidade de uma ferramenta escalável
e compatı́vel com a maioria dos dispositivos móveis, o sistema
proposto neste artigo considerou e implementou, desde o
inı́cio do seu desenvolvimento, os conceitos mais modernos
em compatibilidade de dispositivos móveis, linguagens de
programação, sistemas de big-data e segurança da informação.
Os usuários visualizam os dados de qualidade da rede
móvel por meio de um aplicativo em seu smartphone, no
qual são exibidos os dados referentes à intensidade do sinal
para diferentes regiões representadas por hexágonos em um
mapa. O formato hexagonal foi escolhido pela facilidade em
encaixar os formatos e cobrir a superfı́cie terrestre. Assim,
cada hexágono representa uma coleção de medições (pontos)
e possui como propriedade principal a média aritmética das
intensidades de sinal de todos os pontos contidos em sua área,
com o valor dessa média associado a uma cor para melhor
visualização.
Os intervalos de cores para os hexágonos foram atribuı́dos
conforme as regras a seguir, comumente usadas no âmbito
de telecomunicações. Futuramente, caso haja necessidade de
alterar esses intervalos, basta mudar este parâmetro no sistema
e automaticamente os hexágonos irão aplicar a nova regra.
• Verde (boa qualidade): Maior ou igual a -80 dBm;
• Amarelo (média qualidade): Menor que -80 dBm e maior
ou igual a -90 dBm;
• Vermelho (má qualidade): Menor que -90 dBm;
Devido ao tamanho da base de usuários e da quantidade
de dados, o sistema precisou ser dividido em duas partes
principais: uma parte mais leve, em execução nos smartphones
chamada cliente, responsável por coletar os dados e oferecer
uma interface amigável ao usuário, e uma parte responsável
pelo armazenamento dos dados e execução de cálculos em
larga escala, que está sendo executada em um conjunto de
servidores remotos de grande capacidade de processamento.
Essas duas partes são discutidas nas seções a seguir.

B. Componente de aplicativos (clientes)
O aplicativo é baseado na linguagem de programação Java,
por ser o padrão de aplicações Android, e visa adquirir as
seguintes informações básicas do celular: intensidade do sinal,
nome da operadora de telefonia celular, tecnologia em que
o aparelho está operando e a localização do dispositivo. As
seguintes informações também são obtidas, porém ainda não
as utilizamos completamente nas análises:
•
•
•
•
•

•

Informações sobre o dispositivo: nome popular, modelo,
versão do software, nı́vel de bateria, entre outros.
Taxa de erro de bit (BER), porém apenas quando conectado em uma rede GSM.
Velocidade, altitude e a precisão da localização obtida.
Tipo de conexão com a internet: Wi-Fi, redes móveis,
entre outros.
Informações sobre as ERBs (Estação Rádio Base), tanto
as que o aparelho está conectada quando às vizinhas, tais
como o número identificador, data do último reset, código
do paı́s (MCC), código de operadora (MNC), código de
área (TAC e LAC), entre outros.
Canal de frequência utilizado (RFC), tanto no enlace de
subida quanto no enlace de descida.

Para a obtenção dessas informações foram utilizadas bibliotecas disponibilizadas pela empresa Google em sua API [3],
cuja implementação também seguiu as recomendações indicadas. Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, o usuário deve
se cadastrar no sistema disponibilizado para ser identificado e
atrelar sua identificação a todas as medições feitas por meio de
seu aparelho. Esse recurso permitirá que o usuário visualize os
dados enviados por ele e que o aplicativo possa realizar drivetests, uma espécie de rastreio do sinal por onde o usuário se
locomover, possibilitando que o cliente não apenas visualize
os resultados globais da sua região, mas também os dados
obtidos do seu próprio dispositivo.
O aplicativo funciona na maior parte do tempo em segundo
plano, verificando periodicamente se há informações novas a
serem enviados ao servidor. O perı́odo de envio de dados é
pré-definido ao inicializar o aplicativo e atualizado por um
parâmetro configurado no servidor. Um aspecto importante e
fundamental para cumprir o objetivo do sistema é a funcionalidade de salvar os dados em um banco de dados local
quando não for possı́vel enviar os dados para o servidor.
Dessa forma, caso o dispositivo fique sem conexão com a
internet ou esteja em uma região de baixa qualidade de rede,
o aplicativo irá salvar os dados obtidos e os enviará quando
possuir conectividade à rede novamente.
Já em primeiro plano, o usuário pode verificar as
informações de rede no mapa do Google Maps, onde são
apresentados os hexágonos sobrepostos junto a uma legenda
de cores para facilitar o entendimento do usuário. Nos menus
superiores, é possı́vel selecionar a operadora e a tecnologia
que deseja visualizar, junto com algumas configurações extras.
Dentre elas, a possibilidade de mostrar a localização das
ERBs de cada operadora, utilizando as informações públicas
da base de antenas da ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações) [4].
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III. R ESULTADOS EXPERIMENTAIS

C. Componente dos servidores
Os servidores são divididos em duas partes principais: um
servidor de banco de dados e um servidor de aplicação. O
servidor de banco de dados é responsável por armazenar os
dados coletados pelos smartphones, enquanto o servidor de
aplicação é responsável por tratar os dados recebidos dos
smartphones, fazer as verificações necessárias e enviar os
dados na formatação correta para o banco de dados.
Devido à alta capacidade de processamento dos servidores, eles são as entidades responsáveis por realizar todos os
cálculos complexos que poderiam impactar no funcionamento
do aplicativo nos smartphones, o que deixa a aplicação mais
leve e responsiva. Esse cuidado com a experiência do usuário
é essencial para o funcionamento de um aplicativo baseado
em crowdsourcing, uma vez que é necessário atrair o maior
número possı́vel de pessoas para formar uma grande base de
usuários. Nesse aspecto, o consumo de bateria e dados móveis
são as duas componentes principais que podem afetar a adesão
por parte dos usuários. Portanto, as funcionalidades existentes
no sistema foram criadas e desenhadas buscando a otimização
desses recursos no sistema como um todo.

Para mostrar o funcionamento do sistema como um todo,
foram feitas uma série de medições na região da Asa Norte, em
Brası́lia. Os experimentos foram realizados, para a rede 4G,
com cinco aparelhos e quatro operadoras de telefonia móvel
distintas, cujos nomes não serão divulgados neste trabalho
e serão representadas por “Operadora 1”, “Operadora 2”,
“Operadora 3” e “Operadora 4”.

A. Montagem do experimento
A associação entre cada operadora e modelo de celular foi
atribuı́da de forma aleatória e apresentada na Tabela I. Para
padronizar as condições de posicionamento entre os celulares,
foi confeccionado um suporte (Figura 1), de forma a manter
os dispositivos estabilizados e na mesma polarização durante
todo o perı́odo do experimento.
TABELA I
M ODELOS DE CELULAR E RESPECTIVAS OPERADORAS .

Modelos de celular
Motorola Moto G Play
Sony Xperia Z3
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung SM-G360BT
LG Nexus 5x

O funcionamento dos servidores possui dois tipos básicos
de interação com os clientes: gravação e leitura de dados. As
gravações de dados se referem a cada uma das medições que
são enviadas pelos smartphones, enquanto as operações de
leitura se referem à obtenção de informações do servidor que
devem ser visualizadas pelos usuários.

Operadora
Operadora 1
Operadora 2
Operadora 2
Operadora 3
Operadora 4

Para cada novo ponto medido é disparada uma ação de
atualização do hexágono que contém o novo ponto. Primeiro, o
ponto é recebido pelo servidor de aplicação e as informações
são verificadas. Após a verificação, o valor da potência em
dBm é convertido para mW e é feito o cálculo de média
de intensidade de sinal envolvendo o novo ponto e todos
os demais contidos no hexágono correspondente. Por fim, o
valor da média das intensidades de sinal nesse hexágono é
imediatamente atualizado.
Para as operações de leitura, o aplicativo envia ao servidor
algumas informações para filtrar e agregar os hexágonos
que serão visualizados. Essa agregação consiste em calcular
a média (em mW) para as diferentes tecnologias em cada
categoria (2G, 3G e 4G) e então fazer a conversão para dBm.
Para evitar que haja tráfego de dados excessivo e desperdı́cio
da franquia de dados dos usuários, o aplicativo comunica
o servidor informando uma região retangular (em termos
de latitude e longitude) que deve ser usada para filtrar os
hexágonos. O servidor de aplicação valida esses dados e então
faz a consulta no banco de dados, retornando para o cliente
uma lista de hexágonos e seus respectivos valores de média
de intensidade de sinal.
O sistema foi construı́do utilizando tecnologias e padrões já
existentes, entre os quais destacam-se o servidor de aplicação
escrito em NodeJS. Esta é a linguagem, de IO não-bloqueante,
que faz a interface com os clientes, recebendo e verificando as
requisições antes de realizar as gravações e leitura do banco
de dados.

Fig. 1.

Suporte confeccionado para os celulares.

É importante ressaltar que diferentes nı́veis de potência são
obtidos dependendo do estado do dispositivo móvel. Quando
uma ligação está em andamento, por exemplo, o sistema
celular aumenta significativamente a potência de transmissão
para garantir certa qualidade na comunicação. Da mesma
forma, quando o dispositivo móvel está trafegando dados na
rede móvel, as potências emitidas pela ERB e pelo celular
são superiores comparativamente às do estado idle, em que o
dispositivo encontra-se sem atividade na rede.
Durante o experimento realizado, os dispositivos coletaram
informações da rede e as enviaram para o servidor a um
perı́odo (configurável) de 2 segundos. Como as informações
foram enviadas por meio da própria rede móvel do dispositivo
celular, o resultados obtidos se referem à cobertura da rede de
dados móveis e não podem ser utilizados para representar a
cobertura do serviço de voz.
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(a) Operadora 1.

(b) Operadora 2.

(c) Operadora 3.

(d) Operadora 4.

B. Análise dos dados
Na Figura 2 são apresentadas as telas dos aplicativos
contendo as medições realizadas para cada operadora na
rede 4G. Analisando a figura, ficam evidentes as diferenças
de cobertura e qualidade entre as operadoras e também a
delimitação da região na qual foram feitos os testes. No caso
da Operadora 4, dificilmente o dispositivo conectava-se na rede
4G, permanecendo na maior parte do experimento na rede 3G.
Assim, é possı́vel perceber que este tipo de visualização,
agrupada em hexágonos, é útil para o cliente pois permite
analisar de forma rápida e eficiente a qualidade do sinal em
sua região de interesse. Claramente, por meio das figuras,
a Operadora 2 se destaca no número de hexágonos de boa
qualidade, seguido das Operadoras 1, 3 e 4, respectivamente.
Entretanto, como cada cor representa uma faixa de valores,
pode-se cometer um equı́voco ao associar qualidade somente
às cores dos hexágonos, ou seja, não há informação suficiente
para afirmar se os sinais dos hexágonos amarelos estão concentrados perto da extremidade superior (-80 dBm) ou perto
da inferior (-90 dBm) da escala.
Dessa forma, para realizar uma análise mais detalhada,
a função densidade de probabilidade (do inglês, Probability
Density Function - PDF) é apresentada na Figura 3, da
qual foi retirada a Operadora 4 devido ao número pequeno
de hexágonos obtidos no experimento. Por meio das PDFs,
confirma-se que a Operadora 2 apresentou uma qualidade
superior à das outras duas operadoras, devido principalmente
à sua forma menos dispersa e concentrada na potência de 88 dBm, enquanto as Operadoras 1 e 3 apresentaram uma
cobertura com quantidade significativa de potência nas zonas
mais inferiores, perto da região de -100 dBm.
Como de costume no setor de telecomunicações, há um
interesse maior em determinar a probabilidade de que um sinal
esteja acima de um limiar (threshold), definido neste artigo
como confiabilidade, o qual pode ser calculado como R(x) = 1
- CDF(x), onde CDF é a função de distribuição acumulada (do
inglês, Cumulative Distribution Function - CDF). O gráfico da

Função Densidade de Probabilidade

Dados obtidos para cobertura de rede celular 4G para diversas operadoras.
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Fig. 3.

Gráfico das PDFs dos hexágonos obtidos por operadora.
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Fig. 2.
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Fig. 4. Gráfico da confiabilidade da intensidade do sinal obtido por operadora.

confiabilidade pode ser observado na figura 4, onde fica claro,
por exemplo, que a probabilidade de se estar em uma região
de boa qualidade (≥ −80 dBm) é maior para a Operadora 2,
seguido das Operadoras 1 e 3, respectivamente.
Como informação adicional, no momento da captura das

947
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telas apresentadas, havia 1,43 milhão de medições salvas
no banco de dados. Entretanto, devido à forma pela qual
a comunicação entre aplicativo e servidor foi estabelecida,
foram necessários, em média, apenas 75 MB de dados da
franquia contratada, somando os enlaces de subida e o de
descida. Na prática, no contexto crowdsourcing em que o
aplicativo se enquadra, o perı́odo de coleta de dados será
bastante inferior aos 2 segundos configurados, o que acaba
gerando um consumo de dados mensal muito pequeno e sem
prejuı́zos para o usuário do aplicativo.
Conforme mencionado na descrição do projeto, os dados
referentes à estação rádio base em que o dispositivo está
conectado também são enviados ao servidor. Com o intuito de
mostrar possı́veis cenários de estudo sobre a lógica de handoffs
e dados individuais coletados por um cliente, apresenta-se na
Figura 5 um trecho das medições coletadas da Operadora 2,
junto às informações de posicionamento das estações rádio
base, circuladas para melhor visualização.

IV. E STUDOS E TRABALHOS EM DESENVOLVIMENTO
Neste artigo foram apresentadas apenas algumas das funcionalidades existentes do sistema, porém existem uma série
de outros recursos que ainda estão em desenvolvimento e
serão implementados na ferramenta. Dentre os mais importantes, destaca-se a possibilidade dos usuários registrarem
reclamações com base nas informações obtidas no momento
em que vivenciaram problemas no serviço.
Outro recurso que já está em desenvolvimento na ferramenta
é um ranking entre as operadoras de determinada região. A
ideia é mostrar, baseado em uma análise estatı́stica parecida
com a deste artigo, quais operadoras oferecem o melhor
serviço naquela área em questão. Por último, apesar de não
ter sido apresentado neste artigo por estar em fase de desenvolvimento, o sistema atual já é capaz de medir a taxa
de transferência de dados efetiva experimentada pelo usuário.
Junto com o dado de potência obtido no mesmo instante
do teste de velocidade, é possı́vel confeccionar hexágonos
cuja informação principal seja a taxa de dados em função da
potência obtida.
V. C ONCLUS ÕES
O sistema desenvolvido e descrito neste artigo tem por
finalidade ser uma ferramenta de consulta aos usuários e operadoras, de forma a ajudar não somente o cliente a escolher seu
prestador de serviço, mas também proporcionar informações
úteis às operadoras referentes à qualidade do serviço oferecido.
Os resultados apresentados mostram uma pequena porção
da gama de possı́veis análises a serem realizadas. Junto com
os estudos e trabalhos em desenvolvimento mencionados, a
proposta de um sistema baseado em crowdsourcing vai ao
encontro das tendências atuais do mercado e soa promissor
para atender às atuais dificuldades em mapear e consequentemente solucionar problemas nas redes celulares por parte das
operadoras.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 5.

Potência obtida e estações rádio base: Operadora 2.

Potência (dBm)

Já na Figura 6, o mesmo sinal coletado é apresentado ao
longo do tempo, sendo que cada cor representa uma estação
rádio base distinta em que o dispositivo estava conectado.
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Fig. 6. Potência recebida pelo dispositivo ao longo do tempo: Operadora 2.
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Método para o Aumento de Usuários Satisfeitos em
Vı́deo Streaming em Redes LTE
Evandro Luis Copercini, Joel Aparecido Barbosa Junior, Carlos Alexandre G. da Silva e Carlos Marcelo Pedroso

Resumo— A popularização dos smartphones levou a um crescimento acentuado do tráfego de vı́deo streaming em redes móveis,
que já é a principal aplicação da rede em termos de tráfego. O
vı́deo streaming demanda recursos de qualidade de serviço (QoS,
quality of service) para seu correto funcionamento. Em sistemas
Long-term Evolution (LTE) a qualidade de serviço depende
do uso de métodos de escalonamento de recursos apropriados
na rede rádio. Neste artigo é proposto um novo método de
escalonamento de recursos para redes LTE com o objetivo de
aumentar o número de usuários de vı́deo streaming satisfeitos. Os
resultados são comparados com algoritmos de escalonamento em
uso atualmente. A avaliação de desempenho foi realizada através
de simulações computacionais. Os resultados mostram que o
uso do método proposto resulta em um aumento significativo
do número médio de usuários de vı́deo streaming satisfeitos,
principalmente em situações de maior congestionamento.
Palavras-Chave— LTE, escalonamento de recursos, redes
móveis, vı́deo streaming.
Abstract— The popularization of smartphones has led to a
growth in video traffic on mobile networks, which is already the
main application of the network. The video streaming requires
certain levels of quality of service. The quality of service in LTE
(Long Term Evolution) systems is implemented using resource
schedulers. In this paper is presented a new resource scheduler
algorithm aiming to increase the number of video streaming users
served with minimum QoS (Quality of Service) requirements. The
results are compared with the scheduling algorithms commonly
used. The performance evaluation was done thought computer
simulations. The results show that the use of proposed method
leads to a significant increase in average satisfied video streaming
users, mainly under heavy network traffic load.
Keywords— LTE, resource schedulers, mobile networks, video
streaming.

I. I NTRODUÇ ÃO
Na última década tem ocorrido um crescimento de
aplicações de mı́dia streaming, principalmente devido ao
rápido desenvolvimento de tecnologias e o notável crescimento
na quantidade de dispositivos móveis. Atualmente é comum
o acesso a serviços de vı́deo streaming através de vários
dispositivos conectáveis à Internet, como estações de jogo,
smartphones e tablets. Já o número de usuários de redes
móveis excedeu a metade da população mundial nos últimos
anos [1] [2]. De acordo o relatório Cisco Visual Networking
Index [3], em 2016 o tráfego de dados móveis globais cresceu
63% e atingiu 7,2 exabytes por mês no final de 2016, contra
4,4 exabytes por mês no final de 2015. Devido à crescente
popularidade dos serviços de streaming de vı́deo, os usuários
Evandro L. Copercini, Joel A. Barbosa Junior, Carlos A. G. da Silva
e Carlos M. Pedroso. Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade
Federal do Paraná, Curitiba-PR, Brasil, E-mails: evandrocoperini@yahoo.com,
jouel ctba@hotmail.com, carlos.gouvea@ufpr.br, pedroso@eletrica.ufpr.br

estão aumentando continuamente suas expectativas por melhores serviços [4]. Essas expectativas são ainda maiores quando
os dispositivos já são capazes de suportar conteúdo real-time
de vı́deo em 4K e HD (High Definition) o que aumenta
significativamente o consumo de tráfego em redes móveis [1].
O long-term evolution (LTE), especificado pelo Generation
Partnership Project (3GPP) [5], é o padrão utilizado para
implementação da quarta geração de redes móveis, adotada
no Brasil e em grande parte do mundo. Um dos componentes
principais do LTE é a rede rádio (RAN, radio area network),
uma interface de rádio altamente flexı́vel e permite que a
partir de uma estação rádio base diversos usuários sejam
conectados através de infraestrutura de comunicação sem fio
e tenham acesso à serviços de internet [6]. O LTE divide
a largura de banda total em subportadoras, permitindo que
múltiplos usuários acessem diferentes serviços, como por
exemplo os de vı́deo streaming. Já a alocação de recursos aos
equipamentos de usuário (UE, user equipment) é realizada de
forma centralizada na estação rádio base, chamada de eNodeB
(envolved node B), através de um algoritmo de escalonamento
de recursos. O 3GPP não especifica o algoritmo de escalonamento de recursos que deve ser utilizado, deixando a critério
dos desenvolvedores de equipamentos e fabricantes a escolha
do método [6].
Neste artigo é proposto um novo algoritmo de escalonamento de recursos para sistemas LTE, com o objetivo de
aumentar o número de usuários atendidos em aplicações de
vı́deo streaming. O usuário foi considerado atendido caso
receba recursos mı́nimos de rede para transmissão de vı́deo
em termos de atraso, jitter médio e perdas. O desempenho
do método proposto foi avaliado através de simulações computacionais e os resultados obtidos são comparados com os
principais escalonadores em uso atualmente. O uso do método
proposto resultou em aumento do número de usuários de video
streaming atendidos.
Este artigo está organizado da seguinte forma. A sessão II
apresenta conceitos referentes ao escalonamento de recursos
no LTE e os trabalhos relacionados. Na sessão III o escalonador proposto é apresentado, e por último na sessão IV são
descritos os resultados e discussões das simulações realizadas.
A sessão V apresenta as conclusões e trabalhos futuros.
II. E SCALONAMENTO DE R ECURSOS NO LTE
Comparado com a tecnologias de redes móveis de terceira
geração, o LTE oferece taxas de dados mais altas, menor
latência, uso mais flexı́vel do espectro e maior eficiência
espectral. O LTE utiliza a técnica de modulação OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) no downlink (DL) e
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SC-FDM (single-carrier FDM) no uplink (UL), melhorando a
experiência dos usuários na comunicação de dados em banda
larga [7]. As taxas de pico chegam a 75 Mbps no downlink
em um sistema com uma única antena e o sistema pode ser
configurado para trabalhar com larguras de banda de 1.4, 3,
5, 10, 15 e 20 MHz para atender a necessidades de alocação
de espectro de diferentes tamanhos em diferentes faixas [8].
O eNodeB escolhe a técnica de modulação a ser usada em
função da estimação da qualidade de canal. A qualidade de
canal é informada através do CQI (channel quality indicator).
As técnicas de modulação disponı́veis são o DPSK, 16-QAM
e 64-QAM, que transmitem respectivamente 1, 4 e 6 bits por
sı́mbolo. Desta forma, dependendo da qualidade do canal a
taxa de transmissão máxima pode variar entre cerca de 12,5
Mbps e 75 Mbps em um sistema com uma antena.
O elemento central da RAN é a eNodeB, que permite
a conectividade entre os UEs. A eNodeB é semelhante às
estações rádio base (ERBs) do sistema Global System for
Mobile Communications (GSM), que no LTE executa diversas funções, incluindo gerenciamento de recursos de rádio,
controle de admissão, escalonamento de recursos, broadcast
de informações da célula, criptografia, compressão e descompressão de cabeçalhos de pacotes. Além de fazer a interface
com os UEs, a EnodeB hospeda as camadas PHYsical (PHY),
Radio Link Control (RLC), Medium Access Control (MAC),
Packet Data Control Protocol (PDCP) e a funcionalidade de
Radio Resource Control (RRC).
A. Alocação de recursos no LTE e outros escalonadores
A alocação de recursos no LTE é feita com base em uma
grade tempo-frequência. No domı́nio do tempo, são usados
quadros de 10 ms, que por sua vez são divididos em 10
subquadros de 1 ms. Cada subquadro é dividido em 2 slots
de 0,5 ms. Estes slots são divididos no domı́nio da frequência
em N partes de 180 KHz, chamadas de resource blocks (RB),
que constitui o elemento básico de alocação de recurso de
rádio no LTE. A unidade mı́nima de alocação de recurso
compreende um agrupamento de RBs no tempo, denominada
de RBG (resource block group). O tamanho da RGB depende
da largura de banda utilizada. Por exemplo, em sistema com
largura de banda de 5 MHz o RGB compreende 2 RBs e em
sistemas de 20 MHz, 4 RBs.
O escalonamento de recursos é feito pela eNodeB para todas
as UEs conectadas a ele, em intervalos de tempo denominados
Transmission Time Interval (TTI), sendo esse intervalo de
tempo o mesmo de um subquadro com duração de 1 ms [9].
No downlink a eNodeB analisa os endereços de destino dos
pacotes em seu buffer de entrada, que devem ser encaminhados
para as UEs na RAN. Com o conhecimento dos destinos,
a eNodeB aloca os RGBs a serem utilizados pelas UEs no
próximo TTI utilizando um algoritmo de escalonamento e
informa para todos os UEs utilizando um dos canais de
sinalização.
A seguir são descritos os principais algoritmos de escalonamento de recursos em uso no LTE:
1) Round Robin (RR): este escalonador atribui os RBGs de
forma sequencial às UEs sem levar em conta as condições do

canal. Este é um procedimento simples, que distribui a mesma
quantidade de RBGs para cada UE ativa, mas oferece um fraco
desempenho em termos de throughput [10].
2) Proportional Fair (PF): o algoritmo procura encontrar
um equilı́brio entre justiça e eficiência espectral, onde os
RBGs são distribuı́dos de tal forma a obter o mesmo throughput entre todos os UEs. Esse equilı́brio é fornecido utilizando
o throughput médio passado como um fator de ponderação da
taxa de dados esperada, o que resulta atribuir mais RBGs para
UEs com baixa qualidade de canal [11] [12].
3) Maximum Throughput (MT): o eNodeB atribui o RBG à
UE com a maior taxa de dados instantânea calculada pelo CQI,
visando maximizar o throughput total da RAN. Esta estratégia
pode deixar alguns usuários com poucos ou sem nenhum
recurso, pois prioriza a alocação de RBG para as UEs com
melhor condição de canal, levando a um compartilhamento de
recursos injusto [13].
4) Channel And Qos-Aware (CQA): utiliza para alocação
de recursos parâmetros de QoS como o atraso, perda e taxa
(Guaranteed Bit Rate, GBR). O algoritmo atende requisitos
de classes de tráfegos sensı́veis a atraso, como voz e vı́deo,
que podem sofrer de qualidade ruim mesmo que exigências de
GBR sejam satisfeitas. Dentro de um RBG, o CQA seleciona
dentre todos os UEs aqueles que não receberam a taxa
garantida e os agrupa pelo atraso HOL (Head of Line). Esse
agrupamento é usado para priorizar o alocação de RBGs para
os UEs mais urgentes, isto é, com maior valor de atraso HOL.
O CQA ainda realiza uma maximização da capacidade do
canal, atribuindo os recursos às UEs que podem utilizá-lo com
melhor eficiência a partir das técnicas PF e o desvanecimento
seletivo da frequência [14].
Kawser et al. [10] comparam o desempenho de dois escalonadores RR e PF, onde verificou-se que o PF apresentou
melhor desempenho em diversos parâmetros como a taxa de
transmissão, contudo o RR apresentou vantagem no atendimento de UEs que ficam mais distantes da eNodeB mesmo
estes não possuindo altas taxas de dados. Esse estudo mostrou
que o RR garante uma melhor justiça no atendimento dos UEs,
porém o PF mantém um equilı́brio entre justiça e throughput.
Um algoritmo com o objetivo de melhorar a justiça na
alocação de recursos e aumentar a eficiência espectral é
proposta por Nsiri et al. [15]. Resultados de simulações
mostram que o algoritmo proposto supera o desempenho dos
escalonadores PF, MT e RR. Mushtaq et al. [16] propõem um
escalonador com objetivo de preservar parâmetros de QoS e
ao mesmo tempo reduzir o consumo de energia nas UEs. Os
resultados mostram que o método proposto apresenta melhor
consumo de energia e ı́ndice de justiça se comparado ao PF,
RR e MT.
Um novo escalonador com o objetivo de atender aplicações
de multimı́dia em tempo real foi proposto por Piro et al. [17].
O escalonador foi implementado em dois nı́veis. A camada
superior utiliza uma abordagem baseada em teoria de controle
linear de tempo discreto e na camada inferior foi usada uma
variação do PF. Os resultados analı́ticos demonstram que o
método proposto é capaz de fornecer serviços de tempo real
e de melhor esforço. Simulações numéricas confirmaram os
resultados analı́ticos, incluindo uma comparação de desempe-
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nho entre diversos escalonadores considerando a qualidade de
experiência observada pelo usuário final.
Liu e Chen [18] apresentam um escalonador para melhorar
o desempenho de transmissão de vı́deo no LTE. O método
considera o atraso do pacote HOL, o tempo de transmissão
de pacote de vı́deo e a degradação da qualidade induzida
pela troca de estação rádio base (handoff ). Contudo, é muito
difı́cil implementar este método na prática porque a eNodeB
necessita decodificar o vı́deo para identificar a estrutura de
codificação de vı́deo dentro da carga útil dos pacotes IP.
Outro método de escalonamento para aplicações de tempo
real foi proposto por Lai e Tang [19]. O escalonador proposto
utiliza o domı́nio da frequência e do tempo. Os RBGs são
alocados às UEs no domı́nio da frequência de forma a atender
os requisitos de taxa de transmissão. No domı́nio do tempo,
os autores introduzem o conceito de fila virtual para prever o
comportamento futuro da fila baseado na ocupação atual. Com
esta previsão, a ordem de transmissão é alterada e os pacotes
que não tem chance de cumprir seu requisito de atraso são
descartados. Os resultados são comparados com o MT, PF
e EXP-PF, e os resultados simulados indicam que o método
proposto atinge melhor desempenho considerando o goodput
e o atraso médio.
Uma estratégia para prover uma melhor qualidade de experiência para usuários de vı́deo foi proposta por Essaili
et al. [20], considerando um streaming adaptativo dinâmico
sobre o Hypertext Transfer Protocol (DASH, dynamic adaptive
streaming over HTTP). A estratégia proposta é um playout
buffer dependente e que determina para cada cliente a taxa
de streaming considerando as condições da RAN e qualidade
de experiência (QoE, quality of experience) desejável. Os
resultados simulados indicam o aumento no QoE em 35% para
o pior caso, comparado com o original DASH.
A melhoria da QoE de vı́deo streaming é também o objetivo
do escalonador proposto por Ghalut et al. [21]. Neste caso,
os autores empregaram um framework usando algoritmos
genéticos e redes neurais. Resultados indicaram que o método
melhorou o desempenho em comparação com outros métodos.
O QoE é também utilizado por [22] no controle de usuários
satisfeitos de vı́deo streaming em LTE. Em [23] e [24] a
satisfação dos usuários são avaliadas sobre LTE.
O problema para melhorar a justiça no compartilhamento
de recursos entre UEs foi estudado por Regaleux et al. [25],
no que mostra que a alocação de recursos em LTE-B é do
tipo NP-completo e propõe o uso de algoritmos genéticos
para otimizar uma variedade de objetivos, como maximizar
a taxa de transmissão ou a justiça na distribuição de recursos. Resultados simulados mostram que o algoritmo proposto
melhora o desempenho se comparado aos escalonadores PF e
MT considerando a justiça e throughput máximo.
Para maiores detalhes, recomenda-se a leitura dos trabalhos
de Capozzi et al. [13], que apresenta uma boa descrição dos
algoritmos de escalonamento para downlink, e Najah et al.
[26], que mostra uma descrição dos escalonadores de uplink
em redes LTE. Contudo, nenhum dos trabalhos anteriores
tem o objetivo de mitigar os efeitos do congestionamento e
aumento do número de usuários satisfeitos de vı́deo streaming
em redes LTE. Este é o principal objetivo do escalonador

proposto.
III. U M N OVO E SCALONADOR
O escalonador proposto utiliza o CQI no escalonamento,
mas não realiza reserva de recursos para fluxos especı́ficos.
O procedimento de escalonamento é ilustrado no fuxograma
mostrado na Fig. 1. Primeiramente são alocados recursos para
retransmissão de pacotes perdidos (Hybrid Automatic Repeat
Request, HARQ) e para alocação semi-persistente (voz). A
seguir, para cada RBG livre, verifica-se no buffer de entrada
da eNodeB os UEs que devem receber dados no próximo TTI,
ordena-os por ordem de CQI e realiza a alocação para as UEs
com melhor qualidade de canal conforme a regra:
1) Se o throughput médio da UE não ultrapassou um certo
limite, o RBG é alocado para a UE.
2) Caso contrário, seleciona a próxima UE com melhor
qualidade de canal.
Início
Reserva RBGs para HARQ

TTI
RBGs livres?

Não

Sim

Requisição de
downlink para
alguma UE?

FIM

Não

Sim

Ordena os UE que desejam
transmitir por maior CQI
Verifica limite da taxa
reservada por UE
Aloca RBG para UE com maior
CQI que não atingiu limite

Fig. 1.

Fluxograma de alocação dos RBGs.

O ordenamento por CQI tem o objetivo de dar prioridade às
UEs que utilizam uma codificação mais eficiente, melhorando
assim o número de UEs atendidos satisfatoriamente, uma vez
que um UE com CQI baixo necessita de uma maior quantidade
de RBGs para ser atendido com o mesmo throughput de um
UE com CQI alto. O limite da taxa é definido previamente
pelo operador do sistema.
Para estimar o throughput médio das UEs foi utilizada uma
técnica de média móvel com alisamento exponencial simples,
que possui uma complexidade computacional baixa. A cada
TTI ou a cada alocação de RGB essa taxa é calculada a partir
da Equação 1 a seguir:
Ri = α.ri + (1 − α).Ri−1

(1)

onde, i representa o número da UE, Ri é o thoughput médio
suavizado, ri é o throughput instantâneo sendo alocado e α é
o coeficiente de alisamento exponencial entre 0 a 1.
Quando a taxa reservada suavizada de um UE atinge o limite
máximo definido ele deixa de receber recursos e a cada TTI
o valor Ri é atualizado. Neste caso, o valor de ri será zero e
a respectiva taxa suavizada Ri irá decair até estar abaixo do
limite e a UE se credenciar para receber recursos novamente.
Essa abordagem faz com que um maior número de usuários
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TABELA II
N ÚMERO DE USU ÁRIOS SATISFEITOS EM FUNÇ ÃO DA DIST ÂNCIA
CEN ÁRIO

IV. R ESULTADOS
No primeiro cenário de simulação as UEs foram posicionadas à uma mesma distância da eNodeB, tendo assim a mesma
qualidade no canal. A taxa requerida para transmissão de vı́deo
era de cerca de 2,35 Mbps, com vı́deo codificado com MPEG4
e qualidade 720p (HD). O limite de throughput foi configurado

4
4
6
6
8
8
10
0
12
0
8
3,6
6000 metros
2
4
4
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0,8 0,8

4
4
5
5
5
4,6

0
0
0
0
0
0

3
4
4
3
6
6
3
8
0
3
10
0
3
0
0
3
5,6
2
9000 metros
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0

Proposta

4
6
8
10
0
5,6

RR

4
6
8
10
12
8

PF

4
6
0
0
0
2

RR

4
6
8
10
12
Média

PF

3
3
3
3
3
3

MT

Valores utilizados
10MHz
50
3
100
2120 MHz
18100
1930 MHz
Piro (2011)
Friis
30 dBm
10 dBm
SISO
5 Mbps
0,2

4
6
8
10
12
8

CQA

Parâmetro
Largura de Banda
Número de RBs
RBs por RBG
downlink EARFCN
Frequência Portadora downlink
Uplink EARFCN
Frequência portadora de uplink
Modelo AMC e cálculo de CQI
Modelo de perdas
Potência de transmissão do eNodeB
Potência de transmissão dos UEs
Configuração das antenas
Taxa média servidor tráfego de fundo
Coeficiente de suavização (α)

4
6
8
10
12
Média

3000 metros
Proposta

TABELA I
PAR ÂMETROS UTILIZADOS .

PARA O

1.

150 metros
MT

Para validação do escalonador proposto, foi utilizado o
simulador de redes NS-3 (Network Simulation) com o módulo
do projeto LENA [27] para simulações com LTE. O escalonador foi implementado na linguagem de programação C++
como um módulo do NS-3.
A topologia de simulação consiste na transmissão de vı́deo
e tráfego de fundo para UEs em uma rede LTE. Um fluxo
de video streaming é enviado do servidor para os UEs e
um servidor de tráfego de fundo realiza a transmissão de
pacotes com intervalos exponencialmente distribuı́dos e uma
taxa média de 5 Mbps. Foram configurados dois cenários.
No cenário 1 as UEs são posicionadas sempre a uma mesma
distância da eNodeB e no cenário 2 as UEs são posicionadas de
forma uniforme dentro de um raio pré-definido. Os parâmetros
de simulação são sumarizados na Tabela I. A largura de banda
usada foi de 10 MHz. As potências da eNodeB e UE são as
de uso tı́pico na prática. O modelo de perda usado é o Friss,
onde a potência recebida decai proporcionalmente ao quadrado
da distância do transmissor, a uma taxa de 20dB/década em
relação à distância, e considera que há visada direta entre o
transmissor e receptor. Esse modelo não é o mais realista para
ambientes urbanos, mas isso não interfere na capacidade de
generalização dos resultados, pois o parâmetro para a tomada
de decisões é o valor do CQI. Desta forma, as distâncias
utilizadas foram maiores do que as distâncias normalmente
usadas em ambientes urbanos, com o objetivo de forçar uma
variação no CQI.

CQA

A. Avaliação de Desempenho

em 3 Mbps no escalonador desenvolvido. Foi considerado um
usuário satisfeito aquele possuir os requisitos mı́nimos para
receber o vı́deo: taxa média mı́nima de 2,350 Mbps, um atraso
médio máximo de 200ms e jitter médio menor que 50 ms
[28]. O número de UEs ativas na célula foi progressivamente
aumentado e os resultados foram anotados.
Neste primeiro cenário, como observado na Tabela II,
foram testados cinco diferentes combinações de quantidade
de UE (4, 6, 8, 10 e 12) utilizando diversos escalonadores e
comparando com o método proposto. É possı́vel identificar que
a uma distância de 150 metros o melhor número de usuários
satisfeitos foi obtido pelo método proposto, o CQA e o PF.
Para a distância de 3000 metros o método proposto apresentou
melhor número de usuários satisfeitos em relação a todos os
demais, seguido pelo CQA e PF. Nas distâncias de 6000 e 9000
metros, o método proposto se mostrou novamente superior
ao oferecer maior número de usuários atendidos em relação
ao demais escalonadores. Observa-se que o escalonador MT
tende a atender um número pequeno de usuários. Isso ocorre
devido a priorização de justiça no atendimento dos usuários
mais distantes do eNodeB. Devido à distribuição dos recursos,
os métodos RR e PF deixam de atender os requisitos exigidos
pelo vı́deo streaming quando em situações de maior congestionamento e pior qualidade do canal. Observa-se que o uso do
método proposto apresenta melhores resultados, considerando
o congestionamento e qualidade do canal.

Quant. UE

satisfeitos sejam atendidos, diferente dos demais escalonadores
que buscam atender outras métricas, como a maximização da
justiça na distribuição de recursos e do throughput geral ou a
atribuição de recursos de QoS.

4
6
8
8
8
6,8
2
3
3
4
4
3,2

Em um segundo cenário os UEs foram distribuı́dos uniformemente em um raio de 10 km da eNodeB, com uma
variação na quantidade de UEs entre 2 e 20. Foram realizados
18 rodadas de simulação com confiabilidade de 95%. Os resultados são apresentados na Tabela III. Pode ser observado que
o escalonador proposto apresentou desempenho superior aos
demais escalonadores, com aumento dos UEs atendidos com
qualidade suficiente para vı́deo streaming. No cenário com 2
e 4 UEs esse desempenho foi aproximadamente igual dentre
os métodos testados, contudo a partir de 6 UEs o método
proposto possui desempenho superior. O aumento das UEs
ativas representa o aumento do congestionamento do sistema.
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Observa-se que RR e o CQA praticamente deixam de atender
os requisitos para transmissão de vı́deo a partir de 6 UEs
ativas. O escalonador MT consegue ainda atender algumas
UEs com qualidade para transmissão de vı́deo em situações de
grande congestionamento. O escalonador proposto apresenta
desempenho superior aos demais, principalmente quando a
rede rádio atingiu maior congestionamento.
TABELA III
N ÚMERO DE USU ÁRIOS SATISFEITOS PARA O CEN ÁRIO 2.
UE
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

CQA
2±0
4±0
0,33±0,85
0±0
0±0
0±0
0±0
0±0
0±0
0±0

MT
2±0
2,05±0,14
2,11±0,19
2,22±0,25
2,44±0,3
2,66±0,35
2,77±0,39
2,88±0,35
3,05±0,48
3,11±0,54

PF
2±0
3,66±0,33
2,11±0,77
1,16±0,89
0,83±0,67
0,66±0,62
0,5±0,59
0±0
0±0
0±0

RR
2±0
3,83±0,23
0,55±0,42
0,77±0,53
0±0
0±0
0±0
0±0
0±0
0±0

Proposta
2±0
3,88±0,19
4,66±0,41
5,16±0,82
5,55±0,42
5,94±0,43
6±0,35
6,33±0,35
6,55±0,47
7±0,46

V. C ONCLUS ÕES
Com a nova proposta de escalonador de recursos em redes
LTE, foi possı́vel aumentar o número de usuários atendidos em
aplicações de vı́deo streaming, principalmente em situações de
congestionamento da rede. Foi considerado nesta abordagem a
distribuição dos recursos usando a qualidade de canal dos UE.
Através de simulações, foi observado o aumento no número
de UEs satisfeitos em diferentes cenários. Nos resultados, o
método proposto se mostrou mais eficiente em relação aos
algoritmos de escalonadores PF, RR, MT e CQA.
Como trabalho futuro é sugerido a avaliação da qualidade
de experiência do vı́deo recebido com a utilização de métodos
subjetivos de avaliação. Também é proposto o uso de algoritmos token bucket para o controle da transmissão de pacotes
de vı́deo, e que ajuste a transmissão de dados a partir do
comportamento da rede.
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Comunicações veiculares em cenários realı́sticos
usando diferentes traces de mobilidade
Tiago do Vale Saraiva e Carlos Alberto V. Campos

Resumo— Redes veiculares permitem a comunicação entre
automóveis através de tecnologias sem fio, suportando aplicações
como os Sistemas de Transporte Inteligentes. Em razão da
complexidade dessas redes, uma técnica bastante utilizada para
avaliar o seu desempenho é a simulação. Todavia, um desafio da
simulação é a representação dessas redes em cenários realı́sticos e
a correta identificação dos parâmetros que podem interferir nos
resultados analisados. Este artigo trata desse desafio e tem como
principal contribuição a avaliação de comunicações veiculares
em ambiente simulado com parâmetros realı́sticos de simulação,
considerando dois traces de mobilidade gerados com base em
cenários urbanos de diferentes cidades.
Palavras-Chave— Redes Sem Fio, Comunicações veiculares,
Dispositivos de Comunicação, Simulação, VANETs.
Abstract— Vehicular networks allow communication between
cars through wireless technologies, supporting applications such
as Intelligent Transport Systems. Due to the complexity of these
networks, a technique widely used to evaluate their performance
is simulation. However, a challenge of the simulation is the
representation of these networks in realistic scenarios and the
correct identification of the parameters that can interfere in the
analyzed results. This paper deals with this challenge and has as
main contribution the evaluation of vehicle communications in a
simulated environment with realistic parameters, considering two
mobility traces generated based on urban scenarios of different
cities.

fim de verificar a eficiência desses veı́culos como “mulas”que
podem prover comunicação para automação da cidade.
Dada a movimentação dos veı́culos, a topologia em uma
rede VANET geralmente é bastante dinâmica, com desconexões frequentes e mobilidade limitada pelas vias de trânsito.
A comunicação pode ser do tipo V2V (entre veı́culos), V2I
(entre veı́culos e infraestrutura) ou Hı́brida (combinação de
V2V e V2I) [2]. Outras caracterı́sticas gerais são a baixa
largura de banda e a transmissão sem fio em curtas distâncias.
Cada veı́culo em uma VANET possui uma unidade de
comunicação denominada On Board Unit (OBU) e, quando os
veı́culos estão se comunicando entre si, a transmissão/recepção
acontece entre essas OBUs. Quando a topologia é infraestruturada, há a presença da Roadside Unit (RSU) para interligar os
veı́culos com a infraestrutura fı́sica de comunicação da cidade.
A Figura 1 ilustra um cenário de VANET para os dois casos.
RSU
B
OBU
V2I

V2I
V2V

C

OBU

A

OBU

Keywords— Wireless Networks, Vehicular Communications,
Communication Devices, Simulation, VANETs

I. I NTRODUÇ ÃO

Fig. 1. Uma VANET e seus componentes, ilustrando tanto a abordagem V2I,
quanto a V2V.

Redes veiculares, também conhecidas como Vehicular Ad
Hoc Networks (VANETs), são redes formadas por veı́culos
em movimento equipados com dispositivos de comunicação
sem fio. As VANETs são um caso especial das Mobile Ad
Hoc Networks (MANETs), com a diferença de que a mobilidade dos nós (veı́culos) é restringida pelas estradas e caracterı́sticas de tráfego (engarrafamentos, limites de velocidade,
sinalização, etc.) em cada região.
Intelligent Transportation System (ITS) representa um novo
conceito que surge no contexto das cidades inteligentes, com
o objetivo de fornecer a todos os envolvidos em um sistema de
transporte melhores nı́veis de segurança, conforto e eficiência
em relação aos recursos utilizados.
As VANETs podem servir para suportar aplicações relacionadas a ITS e também prover infraestrutura de comunicação
para as cidades inteligentes. Como exemplo, o estudo feito em
[1] avalia a mobilidade de táxis na cidade de Roma (Itália), a

Na Figura 1, caso os veı́culos A e B entrassem em colisão,
uma mensagem poderia chegar até o veı́culo C, fazendo com
que o mesmo evite um congestionamento ou até mesmo se
envolva no acidente.
A arquitetura de referência das VANETs é denominada
WAVE e é definida pelos padrões IEEE 1609. O padrão
IEEE 1609.4 prevê operações multicanal utilizando IEEE
802.11p, que faz parte da iniciativa Dedicated Short Range
Communications (DSRC), na faixa de frequências de 5,9 GHz,
onde o espectro é dividido em 7 canais de 10 MHz, sendo três
de controle e taxa de dados entre 3 e 27 Mbps [4].
Em razão da complexidade logı́stica envolvida em experimentos reais com veı́culos, pesquisadores vêm recorrendo cada
vez mais a estratégias de simulação. O presente artigo tem por
objetivo tratar do desafio de representação das VANETs em
cenários realı́sticos no ambiente simulado. Nossa contribuição
consiste na avaliação de comunicações veiculares em ambiente
simulado, considerando dois traces de mobilidade com diferentes caracterı́sticas e parâmetros tanto da simulação quanto
da aplicação sendo executada nos veı́culos.

Tiago do Vale Saraiva e Carlos Alberto V. Campos. Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro-RJ, Brasil, E-mails:
tiago.saraiva@uniriotec.br, beto@uniriotec.br
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O restante do artigo está organizado da seguinte forma.
Na Seção II são apresentados conceitos de simulação e na
Seção III os trabalhos relacionados. Na Seção IV apresentamos os parâmetros utilizados nas simulações realizadas e as
caracterı́sticas dos traces de mobilidade adotados. Na Seção V
estão os resultados obtidos e a correspondente análise. Por fim,
a conclusão e os trabalhos futuros constam na Seção VI.
II. F UNDAMENTAÇ ÃO
Os principais aspectos que precisam ser modelados e simulados para pesquisa em VANETs são: (i) - restrições
de movimento (inı́cio e fim, topologias, faixas de trânsito,
sinalização); (ii) - dinâmica do tráfego (densidade de veı́culos,
direção, velocidade, mudança de pista, pedestres, paradas);
(iii) - cenários (acidentes, engarrafamento, violação de sinal,
situações de emergência) e; (iv) - canais de comunicação
(potência do canal, duração, nı́vel de recepção, perda de
pacotes, obstruções) [3]. Para tanto, existem os simuladores
de rede e os de mobilidade.
Dois simuladores de rede muito utilizados são o NS-3 e o
OMNET++, visto que possibilitam o uso de traces realı́sticos
de mobilidade, implementam o padrão IEEE 802.11p e imprimem realismo inclusive nas caracterı́sticas de propagação
do sinal eletromagnético de comunicação. Outro simulador de
rede muito utilizado é o NS-2, que tem uma longa trajetória
no meio acadêmico. Todavia, comparado com o NS-2, o NS-3
modela a rede com maior precisão e tem mais funcionalidades,
alcançando ainda melhores nı́veis de eficiência no uso de
recursos computacionais [15].
Quanto a mobilidade, em [16] são classificados os traces
disponı́veis na literatura em sintéticos ou reais. Os traces
sintéticos são construı́dos por ferramentas que consideram as
caracterı́sticas das cidades, como população, tipo de área (ex.
residencial, industrial) entre outros aspectos. Alguns dos traces
de mobilidade sintéticos mais conhecidos são os de Colônia
e Zurich [16]. Devido a alta granularidade desses traces em
termos de espaço e tempo, trazem grande realismo. Utilizamos
esses dois traces no presente trabalho.
Vale observar que traces sintéticos podem apresentar maior
capacidade de representação do que traces reais, visto que, a
depender de como o trace real é gerado, podem ficar lacunas
que levam a resultados inconsistentes [16].
Os modelos sintéticos podem ainda ser classificados em
macroscópicos e microscópicos. Os primeiros tratam de modelar a densidade de tráfego, os fluxos e a distribuição inicial
dos veı́culos. Já os microscópicos tratam da movimentação de
cada veı́culo, sua localização, velocidade, aceleração e outros
atributos do seu contexto, como as mudanças de faixa e os
veı́culos ao redor, sendo esses os modelos mais realı́sticos [15].
Em [5] são apresentados alguns modelos de mobilidade
probabilı́sticos, como o modelo Random Waypoint (RWP),
muito utilizado no passado devido sua simplicidade, porém
não é realı́stico. Outros modelos citados são: Constant Speed
and Uniform Speed, Manhattan Model, Krauss Mobility Model
e CA-Based Mobility Model.
Em [3] classificam-se as aplicações em VANETs entre
aquelas voltadas à segurança (Safety) e as não voltadas à

segurança. Nessa segunda categoria estão as aplicações de
eficiência, conforto e entretenimento. Cada aplicação têm seus
diversos parâmetros que podem impactar o desempenho da
rede e devem ser objeto de validação para estudo e implantação
de maneira adequada.
III. T RABALHOS RELACIONADOS
Existem diversos trabalhos acadêmicos tratando da questão
de simulação em VANETs. Em [13] e [9] os autores avaliaram apenas a questão dos modelos de propagação e não
utilizaram traces de mobilidade realı́sticos. Foi avaliado o
impacto no atraso médio fim a fim e na taxa de entrega de
pacotes da rede, em função dos modelos de propagação Friis,
TRG, Log-Normal e Nakagami, através do simulador de redes
OMNET++. A mobilidade foi gerada a partir do simulador
de mobilidade urbana SUMO, com um mapa da cidade de
Curitiba (1800 m x 2800 m) e 5 diferentes demandas: 10, 25,
50, 75 e 100 veı́culos com velocidade máxima em torno de
40 km/h.
Em [6] os autores avaliaram o impacto dos modelos de
propagação em simulações de MANETs e propuseram um
modelo de camada fı́sica mais realista. Para avaliação, foram
comparados os resultados da simulação com medições em
campo, no centro da cidade alemã de Stuttgart (1.5 km x 1.5
km). Esse trabalho focou em MANETs, em cenários entre
10 e 300 pedestres caminhando aleatoriamente e utilizou o
protocolo IEEE 802.11b.
Em [7] foi proposto um modelo analı́tico para avaliar as
camadas MAC e Aplicação em comunicações multi-canal em
VANETs e os resultados validados via simulação no NS-2. O
trabalho não considerou a mobilidade dos nós.
Em [8], os autores propuseram um modelo de canal
realı́stico para uso em simulação. Foram feitos testes no
OMNet++ e comparados os resultados. A mobilidade utilizada
não foi realı́stica, visto que utilizaram um único cenário,
composto de duas estradas de 4 Km com um total de 1.043
veı́culos.
Em [10] são utilizados dados reais da cidade de Shangai
para avaliar a proposta de redução de atraso para disseminação
de dados em VANETs. O trace utilizado é reconhecidamente
válido, todavia representa a mobilidade de táxis apenas. [1]
utilizou estratégia parecida, com a geração de traces reais,
onde foram coletados dados de mobilidade de 320 táxis
durante 6 meses na cidade de Roma.
No presente artigo, avaliamos o impacto na comunicação
das VANETs em função tanto dos modelos de propagação,
quanto de parâmetros da própria aplicação, como o intervalo
entre as transmissões de mensagens e o tamanho dos pacotes
de dados. Consideramos ainda o impacto em função de dois
diferentes traces realı́sticos de mobilidade veicular.
IV. M ETODOLOGIA
Apesar de tanto o OMNET++ quanto o NS-3 serem simuladores modernos compativeis com a simulação em VANETs,
o NS-3 foi escolhido nesse trabalho em função do script
apresentado em [11] e utilizado como referência. Foram feitas
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modificações nesse script para atender ao propósito deste
artigo.
Um dos dois traces de mobilidade utilizados foi obtido
através de um simulador de tráfego microscópico multi-agente,
capaz de simular tráfego sobre regiões de mapas da Suı́ça com
grande realismo e baseado em pessoas e seus movimentos, em
um perı́odo de 24 horas. Utilizamos uma parte que possui o
tráfego de 99 veı́culos, na região de Unterstrass (Zurique), em
um tempo de 300 segundos, numa área aproximada de 4650
m x 3000 m. O trace completo abrange uma área aproximada
de 50 Km x 260 Km e contém 260.000 veı́culos [12].
O segundo trace utilizado foi derivado da cidade de Colônia
(Alemanha), cobrindo uma região de 400 Km2 em um perı́odo
de 24 h de um dia tı́pico de trabalho, envolvendo mais de
700.000 viagens individuais de veı́culos. Foi gerado a partir
de dados de mapas do OpenStreetMap em conjunto com
o simulador de mobilidade SUMO e dados de pesquisas e
surveys. O trace completo é detalhado em [14]. Para esse
trabalho, derivamos uma parte de 300 segundos do trace,
envolvendo 1.547 veı́culos.
O script no NS-3 implementa em cada cenário avaliado
uma aplicação que executa em todos os veı́culos do trace
enviando mensagens do tipo Basic Safety Messages (BSM).
Essas mensagens são enviadas em broadcast nos intervalos
correspondentes aos canais de controle em uma aplicação
IEEE 1609, contendo informações do veı́culo como: posição,
velocidade e direção, de forma a suportar serviços relacionados
a segurança [7].
Variamos o modelo de propagação, o intervalo de transmissão entre as mensagens de brodcast enviadas pela aplicação
em cada veı́culo e o tamanho (em bytes) dessas mensagens.
Essas variações foram feitas utilizando o trace de Unterstrass.
Para um desses cenários, realizamos a simulação também com
o trace de Colônia, de modo a compararmos os resultados e
identificarmos a influência do trace na métrica avaliada.
Quanto aos modelos de propagação, temos na Equação 1 o
cálculo do modelo Friis, onde Pr é o nı́vel de potência que
chega ao receptor (em Watts), Pt é o nı́vel de potência transmitido e Gr e Gt são, respectivamente, os ganhos nas antenas
de recepção e transmissão, enquanto λ é o comprimento de
onda, L é a perda no sistema e d é a distância entre transmissor
e receptor.
Pr =

Pt Gt Gr λ2
(4π)2 d2 L

(1)

Vemos que esse modelo considera apenas a distância entre
origem e destino, a frequência (inversamente proporcional ao
comprimento de onda) e os ganhos de transmissão e recepção.
Na Equação 2 temos a fórmula do modelo Two Ray Ground
(TRG), o qual considera a altura das antenas de transmissão e
recepção, respectivamente ht e hr . Esse componente adicional
da altura das antenas é necessário para o cálculo dos efeitos
negativos na potência do sinal em função da reflexão do sinal
eletromagnético.
Pr = Pt Gt Gr

h2t h2r
d4 L

(2)

Na prática, o modelo TRG apresenta melhores resultados
de predição para longas distâncias, sendo que o modelo Friis
é mais indicado para curtas distâncias. Os dois modelos apresentam o mesmo nı́vel de perdas até uma distância dc, sendo
que para distâncias maiores as perdas são melhor representadas
. Com a operação
pelo modelo TRG. Na prática, dc = 4πhthr
λ
dos veı́culos na frequência de 5,9 GHz e a altura de 1,5m das
antenas, temos dc ≈ 556m.
Além desses modelos determinı́sticos, existem modelos
probabilı́sticos que podem ser empregados na simulação e
adicionam maior realismo e precisão, como os modelos LogNormal Shadowing (LNS) e o Nakagami (NAK).
De forma a prover maior realismo aos dados obtidos,
utilizamos o modelo Nakagami em conjunto tanto com o
modelo Friis, em um cenário, quanto com o modelo TRG,
em outro. Com o modelo Nakagami adicionamos os efeitos
de desvanecimento por múltiplos caminhos. Deixamos esse
modelo com sua configuração padrão, onde o parâmetro de
forma m para distância d < 80m ficou em m = 1, 5 e para
distância maiores m = 0, 75.
Neste trabalho, ranges Packet Delivery Rate (PDR) são
valores que determinam uma distância para o cálculo do PDR.
Por exemplo, se o PDR em um determinado cenário foi de
0,8 para um range de 200 m, isso significa que 80% das
mensagens transmitidas pelos veı́culos foram recebidas em
uma distância de até 200 metros dos transmissores.
Na Equação 3 é apresentada a fórmula da PDR, onde QPr
é a quantidade de pacotes recebidos em uma determinada área
e QPt é a quantidade de pacotes transmitidos naquela área.
P DR =

QPr
QPt

(3)

Apresentaremos na Seção V alguns gráficos com a PDR
calculada ao longo do tempo. Conforme a Equação 4, a PDR
em um momento t1 qualquer durante o perı́odo da simulação
será o somatório de todos os pacotes recebidos em determinada
distância divididos pela soma de todos os pacotes transmitidos
naquela distância.
Pt1

P DR(t1 ) = Pt=0
t1

t=0

QPr
QPt

(4)

Conforme [3], as VANETs foram padronizadas estabelecendo uma área de cobertura para comunicação de 30 m na
América do Norte, 15 a 20 m na Europa e 1 Km no Japão.
Assim, para comparação entre os resultados em função dos
parâmetros escolhidos, foi escolhida nesse trabalho uma PDR
média de 500 m.
Visto que em diferentes aplicações podem ser necessários
diferentes tamanhos de pacotes para transmitir as informações,
variamos o tamanho dos pacotes transmitidos pela aplicação
BSM, de modo a verificarmos como essa mudança impacta a
PDR.
Outro parâmetro da aplicação que foi variado nas
simulações foi o intervalo de transmissão entre os sucessivos
pacotes gerados e enviados em broadcast pela aplicação BSM
rodando em cada veı́culo. Existem diversos motivos pelos
quais pode-se variar o intervalo de transmissão de pacotes
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

V. R ESULTADOS
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Temos na Figura 4 os resultados para o trace da região
de Unterstrass com relação ao impacto dos modelos de
propagação. Apesar da distância de separação teórica entre
os modelos TRG e Friis ser de aproximadamente 556 m,
considerando a faixa que estamos operando (5,9 GHz) e a
altura das antenas dos veı́culos (1,5 m), podemos perceber
os modelos se comportarem como se estivessem além desse
limite, com as perdas decorrentes do modelo TRG sendo bem
mais acentuadas, visto considerar os efeitos da reflexão do
sinal. Vale observar que nos dois casos temos o efeito de
desvanecimento adicionado pelo modelo Nakagami (NGK).

150

tempo (s)

(b) Unterstrass

Diferentes PDRs para os dois traces analisados

Apesar de cada cenário ter um tempo de simulação de
300 segundos, os gráficos na Figura 2 mostram os resultados
até o tempo de 150s, visto que esse intervalo foi escolhido
por ser suficiente para representar adequadamente os efeitos
nas PDRs. Fica evidente que, apesar das simulações estarem
executando a mesma aplicação, os resultados são bastante
diferentes. Analisando-se apenas a quantidade de veı́culos,
poderia-se supor que o cenário de Colônia tivesse menores
PDRs, visto que seria maior o nı́vel de interferências e,
conforme mencionado em [15], a relação sinal ruı́do é dada
S
por SIN R = I+N
, sendo N o nı́vel de ruı́do, S o nı́vel de
sinal e I a potência acumulada dos sinais interferentes.
Todavia, ao analisarmos a densidade de veı́culos (dv) em
cada trace, que equivale a quantidade de veı́culos por Km2 ,
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Começamos os resultados pelo principal diferencial do
presente trabalho, que é a análise comparativa dos dois traces
realı́sticos de mobilidade veicular. Assim, temos na Figura
2 os resultados para 10 PDRs diferentes, em uma rodada
de simulação com os veı́culos transmitindo pacotes de 300
Bytes a cada 1 segundo, com uma modelagem de perdas por
progapação equivalente à Nakagami + TRG.

0

Unterstrass
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Valores
50,100,150,200,250,300,350,400,450 e 500 m
99 (trace Unterstrass), 1547 (trace Colônia)
2 traces realı́sticos (Unterstrass e Colônia)
Two Ray Ground e Friis (+ Nakagami)
5.9 GHz (modulação OFDM - 10 MHz canal)
6 Mbps
150, 300 e 600 Bytes
10 ms, 1 e 10 s
10 para cada cenário de simulação
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Parâmetros
Distâncias avaliadas
Quantidade veı́culos
Mobilidade
Modelos propagação
Frequência
Taxa de dados
Tamanho dos pacotes
Intervalo de transmissão
Número de rodadas

0.55

TABELA I
PAR ÂMETROS UTILIZADOS NAS SIMULAÇ ÕES

temos no trace de Colônia dv = 1547veiculos
→ dv = 3, 87
400km2
veı́culos/km2 . No trace de Unterstrass, a densidade equivale
a dv = 99veiculos
→ dv = 7, 1 veı́culos/km2 . Assim, o
4,65∗3
resultado está coerente com a teoria, visto que, apesar de ter o
menor número de veı́culos, o trace de Unterstrass possui quase
o dobro da densidade, resultando em maior probabilidade de
interferência e, consequentemente, menores PDRs.
Na Figura 3 apresentamos a PDR de 500 m calculada ao
longo do tempo de simulação para os 2 traces, junto com
as barras de erro. A discrepância continua evidente, visto que
temos uma PDR praticamente contı́nua para o trace de Colônia
e, para o de Unterstrass, uma PDR que se inicia próximo a
70% e vai reduzindo até 50% no final da simulação.

0.50

em uma aplicação. Um desses motivos é a economia de
energia, visto que mais tempo transmitindo resulta em um
maior consumo.
De forma sumarizada, os parâmetros utilizados na simulação
constam na Tabela I. Esses parâmetros podem ser subdivididos em parâmetros inerentes à aplicação BSM e parâmetros
inerentes à simulação. Mudanças em ambos irão gerar resultados diferentes nas métricas, todavia são independentes
entre si. Tamanho dos pacotes e intervalo de transmissão
são parâmetros inerentes à aplicação BSM, sendo os demais
parâmetros inerentes da simulação.
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Fig. 4.

Modelos de propagação TRG e Friis - Traces Unterstrass

Em relação ao tamanho dos pacotes, pela Figura 5 podese constatar que, quanto maior a quantidade de Bytes sendo
transmitidos, menores são as PDRs. Esse resultado está coerente com a teoria, visto que maiores pacotes exigem maior
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tempo transmitindo, o que pode acarretar em uma maior
probabilidade de interferência.
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estão relacionadas com segurança no trânsito, de forma que
devem ser verificadas em todos os cenários possı́veis. Constatamos que, em relação aos dois traces utilizados, a mesma
aplicação gerou resultados bem diferentes.
Assim, constata-se que esse trabalho evidenciou, através
dos resultados das simulações apresentadas, que parâmetros
inerentes à simulação ou à aplicação podem alterar a métrica
definida para análise da rede veicular, ficando claro que
para obter resultados realı́sticos os pesquisadores não podem
ignorar esses parâmetros ou avaliá-los em separado.
Como trabalhos futuros, pretendemos avaliar aplicações em
redes fazendo uso de algoritmos de roteamento para VANETs
e considerando métricas adicionais como latência, vazão e
tempo de recepção entre pacotes.
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Fig. 5.
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Diferentes tamanhos de pacotes transmitidos - trace Unterstrass
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O último parâmetro avaliado da aplicação foi o intervalo
de transmissão entre pacotes. A Figura 6 mostra os resultados
para as PDRs ao longo do tempo. Percebe-se PDRs ligeiramente maiores para o valor de 10 s, o que está coerente com
a teoria, visto que maiores intervalos sem transmitir reduzem
a probabilidade de interferência. Vale observar que como a
PDR é apurada a cada segundo, valores menores no intervalo
de transmissão entre pacotes pouco influenciam.
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Diferentes intervalos de transmissão - trace Unterstrass

VI. C ONCLUS ÃO E TRABALHOS FUTUROS
Verificou-se nesse trabalho como parâmetros de aplicação
(intervalo de transmissão e tamanho dos mensagens) e de
simulação (modelo de propagação e traces de mobilidade) podem afetar significativamente a métrica definida para avaliação
da comunicação em uma rede veicular.
Apesar da distância avaliada estar no limiar de operação
entre os modelos TRG e Friis, foram obtidos resultados
coerentes com a teoria relacionada, sendo possı́vel observar os
diferentes resultados em função de cada modelo. O tamanho
dos pacotes influenciou inversamente o valor da PDR, em
razão do aumento na probabilidade de interferências. Já o
intervalo de transmissão entre pacotes pouco influenciou nos
resultados, apesar de que a pequena influência observada foi
coerente com a teoria relacionada, comprovando o nı́vel de
representação realı́stica dos experimentos.
Por fim, comprovamos a necessidade de se avaliar diversos
traces de mobilidade veicular. Aplicações BSM, por exemplo,
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O Impacto do Ataque Hello no Protocolo de
Roteamento RPL
Estefânia Pianoski, Jeferson Cotrim e João Henrique Kleinschmidt

Resumo— A Internet das Coisas (IoT) tem atraı́do a atenção
nos últimos anos, tanto da área acadêmica quanto do mundo dos
negócios. Porém para o funcionamento da IoT foi necessário o
desenvolvimento de novos protocolos, dentre eles o protocolo de
roteamento RPL. Este protocolo atende as demandas das redes de
baixa potência e com perdas, sendo também, até o momento o
único protocolo de roteamento padronizado para IoT. Apesar
da grande aceitação do RPL, este ainda apresenta algumas
deficiências que precisam ser sanadas, dentre elas diversas
questões associadas à segurança da informação. O objetivo deste
trabalho é avaliar o impacto de um ataque Hello no desempenho
do RPL. Os testes foram realizados com o Contiki/Cooja e as
métricas avaliadas foram o consumo de energia dos nós, a taxa
de entrega e atraso de pacotes de dados. Com os resultados
obtidos foi possı́vel identificar que o ataque Hello no RPL pode
gerar uma negação de serviço, seja pelo esgotamento da energia
dos nós da rede ou pela diminuição da entrega de pacotes.
Palavras-Chave— Internet das Coisas, RPL, Ataque Hello,
Segurança da Informação.
Abstract— The Internet of Things (IoT) has attracted attention
in recent years, both in the academic area and in the business
world. However, for the operation of IoT, it was necessary to
develop new protocols, among them the RPL routing protocol.
This protocol meets the demands of low power and lossy networks
and is the only standardized routing protocol for IoT. Despite the
great acceptance of RPL, it still presents some deficiencies that
are needed to be solved, such as severall issues associated with
information security. The objective of this work is to evaluate the
impact of a Hello attack on RPL performance. The tests were
performed using Contiki/Cooja and the metrics evaluated were
the nodes energy consumption, the packet delivery rate and the
delay of data packets. With the obtained results it was possible
to identify that the Hello attack in the RPL can generate a denial
of service, either by the depletion of the energy of the nodes or
by the decrease of the packets delivery.
Keywords— Internet of Things, RPL, Hello Attack, Information
Security.

I.

INTRODUÇ ÃO

Com o surgimento da Internet das Coisas, IoT (do inglês
Internet of Things), pesquisas relatam que até o ano de 2020
o número de dispositivos conectados chegará a 50 bilhões [1].
A IoT tem possibilidades de avanços em diversas áreas, que
vão desde monitoramento e sensoriamento, transporte, saúde,
militar, até uso social. Pensando nesse novo cenário, e nas
limitações dos dispositivos que irão compor essas redes, diversos novos protocolos de comunicação foram desenvolvidos,
Estefânia Pianoski, Jeferson Rodrigues Cotrim e João Henrique
Kleinschmidt Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais
Aplicadas, Universidade Federal do ABC, Santo André - SP, Brasil, E-mails: estefania.pianoski@ufabc.edu.br, jeferson.cotrim@ufabc.edu.br,
joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br.

dentre eles o RPL (IPv6 Routing Protocol for Low-power and
Lossy Network). O RPL foi desenvolvido pelo IETF (Internet
Engineering Task Force), para fazer o roteamento em uma rede
de baixa potência e com perdas (LLNs, do inglês Low power
and Lossy Networks) [2] [3].
O RPL é um protocolo que poderá atender diversos cenários
IoT, com isso é importante estudar as questões de segurança
da informação para garantir a confidencialidade, integridade e
disponibilidade das informações. Se tratando da camada de roteamento um ataque pode causar diversos danos a informação,
entre eles uma negação de serviço, deixando as informações
indisponı́veis a quem é de direito. As caracterı́sticas intrı́nsecas
do RPL fazem com que protocolo apresente vulnerabilidades como, por exemplo, o ingresso de nós na rede sem
autenticação, possibilitando diferentes tipos de ataques na
camada de rede [4]. Diversos trabalhos estudam ataques ao
RPL, como ataques de rank, wormhole ou Sybil, mas não
fazem uma análise de ataques de inundação, como o ataque
Hello [4] [5] [6] [7] [8].
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é estudar o desempenho do RPL em um ataque Hello. Nesse tipo de ataque um nó
malicioso inunda a rede com o envio sucessivo de mensagens,
sejam estas mensagens de controle ou mesmo de dados [9].
No caso especı́fico do RPL, o ataque Hello é feito com a
utilização das mensagens de controle do protocolo[5]. As
simulações para o desenvolvimento deste trabalho foram feitas
no sistema operacional Contiki com a utilização do simulador
COOJA [10]. As métricas avaliadas foram o consumo de
energia dos nós, o atraso e a taxa de entrega de pacotes de
dados. Essas métricas permitem avaliar o efeito do ataque
no desempenho da rede, que por consequência permite o
entendimento dos efeitos do ataque no que diz respeito a
segurança da informação.
Este artigo está organizado da seguinte forma: na seção II
é feita a descrição do RPL. A seção III mostra os possı́veis
ataques e as vulnerabilidades em uma rede RPL. A seção IV
mostra os resultados dos testes realizados com ataque Hello e
a última seção faz as conclusões do artigo.
II. RPL
O RPL é um protocolo de vetor de distância, projetado para
redes de baixa potência e com perdas, baseado em teoria de
grafos acı́clicos direcionados formando uma DAG (Directed
Acyclic Graph), mais especificamente uma DAG orientada a
destino formando uma DODAG (Destinatin-Oriented Directed
Acyclic Graph). Dessa forma os dados são direcionados para
um nó especı́fico da rede conhecido como nó raiz. As men-
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sagens de controle utilizadas pelo RPL são descritas abaixo
[3]:
• DIO (DODAG Information Object): É utilizada para
definir e atualizar as rotas da rede. Esta mensagem carrega
os parâmetros de configuração da rede, incluindo o rank
e a OF, do inglês (do inglês Objective Function).
• DAO (Destination Advertisement Object): Esta mensagem é enviada para o nó raiz pelos demais nós da rede
com o objetivo de informar ao nó raiz a posição de
cada nó na rede. A mensagem DAO pode requisitar uma
confirmação de recebimento, o DAO-ACK.
• DIS (DOGAG Information Solicitation): Esta mensagem
é utilizada por um nó que deseja ingressar na rede. O
nó que recebe uma mensagem DIS responde a ela com
o DIO.
Para formar o DODAG, inicialmente o nó raiz envia uma
mensagem DIO aos demais nós da rede, a qual é composta
por diversas informação sendo as mais importantes o rank e a
OF que será utilizada nesta rede. A OF é um algoritmo que,
com base em métricas definidas pelo desenvolvedor da rede,
irá definir o rank de cada nó dentro da rede. O rank representa
a distância lógica entre um nó e o nó raiz, sendo assim o nó
raiz sempre terá o menor valor de rank da rede. Um nó recebe
diversas mensagens DIO dos seus vizinhos, e escolhe para si
um ”pai preferido”, que é o nó que informou o menor valor
de rank e que será utilizado para encaminhar os dados. Com
base no rank do pai preferido e a OF, o nó calcula para si
um valor de rank e difunde uma mensagem DIO [11]. Após
todos os nós terem recebido e enviado as mensagens DIO,
estes enviam para o nó raiz uma mensagem DAO, de modo
a informar ao nó raiz a posição de cada nó na rede [12].
O tempo de atualização da rede é controlado pelo algoritmo
Trickle Timer, que aumenta o intervalo entre mensagens de
controle caso não haja nenhum evento na rede [13]. Caso a
rede passe por alguma alteração o valor do Trickle Timer volta
para o mı́nimo.

as rotas estabelecidas entre os nós atacantes. Este ataque foi
analisado em [7], sendo proposta uma solução de autenticação
dos nós baseado em árvore Merkle.
Em [8] foi analisado o impacto de um ataque de rank, o
qual atribuiu aos nós maliciosos o maior valor de rank, em
seguida analisou o desempenho da rede. O desempenho da
rede foi prejudicado, sendo que o ataque é mais efetivo em
determinados pontos da rede. Estas caracterı́sticas de posição
do ataque foram utilizadas para propor soluções de segurança,
através de nı́veis de paramêtros e monitoramento da rede.
Ainda no ataque de rank, um nó malicioso pode receber o
menor valor de rank diante dos demais nós da rede, tornando
se o pai preferido dos demais nós, podendo então decidir se
envia ou não os pacotes transmitidos na rede. Logo, o ataque
de rank pode causar um buraco negro na rede deixando de
transmitir os pacotes que passam por um nó malicioso.
Os protocolos de roteamento podem usar uma mensagem de
Hello para anunciar um novo nó na rede, que é enviada aos
nós vizinhos [4] [9]. Um nó mal intencionado pode utilizar
essa mensagem Hello para ingressar, formar uma nova rota,
ou inundar a rede com mensagens. Esse ataque foi escolhido
como objeto de estudo por ser um ataque comum em redes
de sensores sem fio e IoT e não ter sido analisado para o
protocolo RPL. No ataque proposto, será utilizada a mensagem
DIO como o ataque Hello, em que um nó malicioso ingressa
na rede e começa a enviar mensagens DIO a todo momento.
O tempo de espera entre uma mensagem e outra é apenas
o tempo de processamento. A implementação do ataque faz
com que o nó malicioso mande mensagens DIO aos demais
nós vizinhos sem respeitar o algoritmo Trickle Timer. Sempre
que o nó malicioso enviar uma mensagem DIO irá receber
uma mensagem de resposta dos nós vizinhos, causando uma
sobrecarga de mensagens e inundando a rede. Isto pode causar
uma negação de serviço e comprometer o desempenho da rede,
aumentando o consumo de energia e diminuindo a taxa de
entrega de pacotes.

III. S EGURANCA NO RPL

IV. C EN ÁRIO DE TESTES

As caracterı́sticas do protocolo RPL o torna vulnerável a
ataques, seja de ataques já conhecidos em outros protocolos de
roteamento, como black hole, wormhole ou Sybil, até ataques
que exploram vulnerabilidades especı́ficas do protocolo, como
o ataque de rank [6] [4].
Ataques ao RPL podem gerar danos em uma rede, por
exemplo, interceptar os pacotes da rede, monitorar as ações
de um usuário e até gerar uma negação de serviço DoS (do
inglês Denial of Service), tornando a rede inacessı́vel. Em uma
ataque Sybil, um nó ingressa na rede com identidade falsa e
pode ser utilizado com outros ataques na mesma rede. Em [6]
esse ataque foi testado em uma rede RPL com mobilidade. O
nó malicioso se move na rede para analisar o impacto desse
ataque no desempenho da rede. Os resultados mostraram que
esse tipo de ataque pode facilmente derrubar a rede, assim
como aumentar o consumo de energia, reduzir a taxa de
entrega dos pacotes e aumentar as mensagens de controle.
Outro ataque que ocorre na camada de rede é o wormhole,
que faz com que uma grande quantidade de mensagens usem

Para a avaliação do ataque Hello foi escolhido um cenário
com os nós dispostos em forma de grade e espaçados em 40
metros, como pode ser visto na Fig 1. A rede é composta por
20 nós, mais um nó raiz posicionado no centro na topologia.
Inicialmente, em cada cenário de teste, um dos nós assume o
papel de nó malicioso. A escolha de qual nó seria o malicioso
se baseou no número de saltos deste nó em relação ao nó raiz.
Dessa maneira os nós escolhidos como nós maliciosos foram
o 1, 2, 3 e 7, que possuem entre 1 e 4 saltos em relação ao nó
raiz. Esses cenário com a presença de um único nó raiz tem
como principal função a verificação do impacto da posição do
nó malicioso no desempenho da rede. Posteriormente foram
testados mais três cenários com um número maior de nós
maliciosos. Dois cenários com dois nós maliciosos, sendo um
com os nós 1 e 20, e outro com os nós 7 e 14. E o terceiro
cenário com 5 nós maliciosos (1, 4, 9, 11 e 17).
As simulações foram feitas no COOJA, que é o simulador
presente no sistema operacional Contiki [10]. Cada teste tem
duração de 30 minutos e foi repetido 30 vezes. Os resultados

960
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são apresentados com um intervalo de confiança de 95%. A
taxa de transmissão dos nós é de um pacote de dados a cada
30 segundos e todos os nós enviam seus dados com destino
ao nó raiz. O mote utilizado foi Sky mote, com duty cycle de
8 Hz.
O nó malicioso foi configurado para iniciar como um nó
comum na rede e a partir de um determinado momento
começar a agir de forma maliciosa. Isso faz com que o nó
malicioso não interfira na criação do DODAG, mas somente
após a formação da rede. A partir do momento que o nó
malicioso inicia sua ação, o rádio deste fica ligado e ignora o
trickle timer, fazendo com que o nó malicioso inunde a rede
com menagens DIO.
V. A N ÁLISE DOS R ESULTADOS
A sessão de análise dos resultados será dividida pelas
métricas que foram avaliadas. Em cada métrica serão apresentados separadamente os resultados para os ataques na presença
de um nó malicioso e mais nós maliciosos. Serão apresentados
também os resultados para uma rede sem a presença de nós
maliciosos para comparação. Os resultados foram agrupados
de acordo com o número de saltos de cada nó em relação ao
nó raiz.

Fig. 2.
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PDR para um nó malicioso.

A Fig. 3 apresenta os resultados da PDR na presença de
mais nós maliciosos. Para o ataque com os nós maliciosos 1 e
20, nas extremidades da rede, a perda passou a ser significativa
a partir de 2 saltos com PDR de aproximadamente 65%. Os
nós que estão a 4 saltos do nó raiz apresentam os piores valores
de PDR com menos de 50% dos pacotes entregues, indicando
assim que sofreram maior impacto em relação ao ataque.
Quando o ataque é feito pelos nós 7 e 14, vizinhos ao nó
raiz, a PDR dos nós mais afastados do nó raiz é praticamente
nula, o que pode ser considerado um DoS. O aumento da
quantidade de nós maliciosos na rede, também pode afetar a
PDR, como foi visto com a presença de 5 nós maliciosos.
Neste caso, apenas os nós com 1 salto do nó raiz obtiveram
um valor satisfatório para a PDR, mas ainda sim muito baixo
(30%), o que pode prejudicar aplicações mais sensı́veis.
1
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0.9
0.8
0.7

É possı́vel observar pela Fig. 2 que sem a presença de nós
maliciosos a taxa de entrega de pacotes, PDR (do inglês Packet
Delivery Ratio), é de praticamente 100%. Conforme a posição
do nó malicioso se aproxima do nó raiz o ataque fica mais
eficiente, diminuindo a PDR dos nós mais afastados do nó raiz.
Tomando como referência os dados do nó 7 atuando como
malicioso, verifica-se que a PDR dos nós com mais de um
salto em relação ao nó raiz cai para valores de até 50%. O nó
malicioso impede que o nó atacado encaminhe as mensagens
de dados dos demais nós, e as suas próprias, isto por que
precisa processar as mensagens DIO enviadas pelo nó malicioso. Dessa forma, o nó malicioso tende a impedir o tráfego
de todo o ramo que dependa dele para o encaminhamento de
mensagens. Por conta da baixa PDR, a rede pode apresentar
indisponibilidade aos usuários, prejudicando a segurança da
informação. Além disso, as mensagens de controle também
não são entregues e dessa forma um nó pode não receber
resposta quando solicita seu ingresso na rede.
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B. Atraso
A Fig. 4 mostra o atraso dos pacotes de dados, na presença
de um nó malicioso. O resultado do cenário com nó malicioso,
comparado a um cenário sem nó malicioso, mostrou que
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a rede sofreu um atraso significativo, podendo levar a uma
indisponibilidade da informação. O atraso aumenta conforme
o nó malicioso está posicionado mais próximo ao nó raiz.
O nó malicioso impede que seus vizinhos encaminhem os
pacotes, já que estes precisam processar os pacotes DIO. Dessa
forma, os nós diretamente atacados mantém consigo os pacotes
de dados, aumentando assim o atraso. No pior cenário, o
atraso ultrapassou 2 segundos, o que pode ser significativo
para algumas aplicações.
2.5
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A Fig. 5 mostra que aumentar a quantidade de nós maliciosos na rede, com posições próximas ao nó raiz, faz que o
atraso aumente em até 10 vezes o seu valor em relação um
cenário normal. Quando comparado o aumento da quantidade
de nós maliciosos, com a posição que eles ocupam na rede, os
resultados mostraram que o ataque dos nós 7 e 14 maliciosos
afetam mais a rede do que o ataque com 5 nós maliciosos.
Como pode ser visto, para 4 saltos tem o cenário mais
crı́tico com um atraso maior que 10 segundos. Sendo assim
a posição dos nós maliciosos influencia mais no atraso da
rede do que a quantidade de nós maliciosos. Isto devido a
rota percorrida pelos pacotes de dados até o nó raiz, ou seja,
o nó malicioso associado ao nó raiz gera uma sobrecarga de
mensagem naquele ramo da rede, aumentando o atraso quando
comparado as outras posições ocupadas pelos nós maliciosos.
Assim como ocorre com a PDR, mostrado na Fig. 3.
C. Consumo de Energia
A Fig. 6 apresenta o consumo de energia dos nós na
presença de um nó malicioso. É possı́vel observar que o nó
malicioso faz com que seus vizinhos diretos consumam mais
energia. Esse comportamento pode ser observado, por exemplo, em nós com 2 saltos, que apresentam elevado consumo
de energia quando os nós maliciosos são o 2 e o 7. Apesar
de os dados apresentados no gráfico estarem agrupados pelo
número de saltos, o nó diretamente ligado ao nó malicioso
é o que consome mais energia. É importante dizer também
que a simples presença de um nó malicioso na rede eleva o
consumo de energia de todos os nós, isso por conta do aumento
do número de mensagens de controle trafegando na rede.

2
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Fig. 6.
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Consumo de Energia para um nó malicioso.

A Fig. 7 mostra que, de maneira geral, um número maior
de nós maliciosos na rede eleva o consumo de energia. Mas
quando comparado um ataque com 2 nós maliciosos, a um
ataque com 5 nós maliciosos, os resultados mostraram que 2
nós maliciosos em posições distintas para os casos com os nós
de 3 e 4 saltos o consumo de energia foi superior ao ataque
com 5 nós maliciosos.
D. Análise conjunta das métricas
TABELA I
TABELA COMPARATIVA ENTRE OS N ÓS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE
AFETADOS PELO N Ó MALICIOSO 7.
Métrica

Atraso (s)
PDR (%)
Energia (mW)

Nós
2
3.13
0.23
2.63

3
0.67
1.95
12.61

4
1.54
0.34
2.67

17
1.57
80.98
2.27

18
1.37
81.95
6.37

19
1.58
81.90
2.28

Para o ataque Hello os resultados mostram que o desempenho está diretamente relacionado a posição que o nó malicioso
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desempenho da rede aumentam. A inundação de pacotes DIO
na rede pode fazer com que nós fiquem sobrecarregados,
aumentando o atraso e diminuindo a entrega de pacotes. Além
disso, o ataque faz com que os nós consumam mais energia,
podendo levar a negação de serviço pelo esgotamento da
bateria dos nós.
Com trabalhos futuros podem ser propostas soluções para
minimizar os efeitos do ataque Hello, como mecanismos de
autenticação e sistemas de detecção de intrusão (IDS). A
autenticação pode ser usada para evitar que nós maliciosos
ingressem na rede e um IDS pode identificar as ações de
nós maliciosos, como a geração de tráfego acima de um
determinado limiar.
R EFER ÊNCIAS
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se encontra na topologia, como pode ser visto na Tabela I.
Quando o nó malicioso está associado ao nó raiz e os demais
nós o utilizam como rota para entrega dos pacotes, a PDR é
prejudicada naquele determinado ramo da rede, como pode ser
visto com os nós 2, 3 e 4, que utilizam o nó 7 malicioso como
rota até o nó raiz. A PDR apresenta valores próximos a zero,
causando assim um DoS, ou seja a sobrecarga das mensagens
faz que pacotes de dados sejam perdidos. Tanto o atraso quanto
o consumo de energia são em média maiores para o ramo
onde o nó malicioso atua, porém, o ramo sem a atuação
também é afetado, pois o nó raiz, neste caso, também está
recebendo as mensagens DIO do nó malicioso. Dessa forma,
o nó raiz está constantemente processando essas mensagens
DIO, o que impede o recebimento imediato de mensagens
dos demais nós. Isso aumenta o atraso e por consequência
o consumo de energia, dado que os nós precisam manter seus
rádios ligados mais tempo para que o nó raiz consiga receber
essas mensagens.
VI. C ONCLUS ÃO
Neste artigo foi analisado o ataque Hello que explora
algumas vulnerabilidades do protocolo RPL. Os resultados
apresentados mostram como esse ataque pode prejudicar o
desempenho da rede, podendo ser considerado um ataque
DoS. Com nós posicionados em locais próximos ao nó raiz
as chances de impactar de forma negativa as métricas de
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Rede IoT Colaborativa NovaGenesis
Vaner J. Magalhães, Gabriel Scarpioni e Antônio M. Alberti

Resumo— Este artigo apresenta uma aplicação do modelo
NovaGenesis de Internet do Futuro em uma Rede Colaborativa de
dispositivos IoT. Os dispositivos e o núcleo da rede NovaGenesis
foram emulados para permitir a coleta de mensagens. Analisando
as mensagens obtivemos uma visão de como é construı́da uma
rede de dispositivos IoT onde um nó pode ajudar um outro nó
na comunicação com o núcleo da rede, permitido a publicação
dos dados sensoriados de forma colaborativa. Mostramos que é
possı́vel aplicar as melhorias e novidades de Internet do Futuro
em aplicações de IoT reais e complexas.

de vários ingredientes contemporâneos. Utilizaremos este modelo em uma rede de Internet das Coisas (IoT - Internet of
Things) [4] para obtermos uma rede de dispositivos confiável,
dinâmica, escalável e cooperativa. A NovaGenesis provê melhorias em segurança, endereçamento baseado em nomes,
serviços baseados em contratos.

Abstract— This article presents an application of the NovaGenesis Future Internet model in a collaborative network for
Internet of Things devices. All devices and the NovaGenesis
network core were defined by software in order to collect all
exchanged messages. Analyzing the messages we obtained a vision
of how a network of IoT devices is built, where one node can
help another node in its communication with the network core,
allowing the publication of sensed data in a collaborative way. We
show that it is possible to apply the proposed improvements and
ideas of Future Internet in real and complex IoT applications.

NovaGenesis (NG) é um projeto de Internet do Futuro que
segue a abordagem revolucionária [3], [4], visando aplicar as
melhores tecnologias atuais para se obter uma nova Internet.
Todas as entidades que pertencem ao ecossistema NG são
nomeadas. Uma entidade pode ser qualquer coisa, por exemplo
um hardware, um código fonte, um nome de arquivo, uma
foto, um serviço, etc. Para facilitar a nomeação, a NG faz
uso de Nomes Autoverificáveis (SVN - Self-Verified Names),
que é um número binário (atualmente 32 bits) gerado pela
passagem de uma caracterı́stica da entidade por uma função
Hash. O processamento e a troca das informações são feitos
baseados nestes SVNes. Todas as entidades que pertencem
ao ecossistema são relacionadas através da ligação de seus
nomes, criando assim um grafo de nomes ligados. Estas
ligações são armazenadas em Tabelas Hash Distribuidas (DHT
- Distributed Hash Tables). A comunicação entre nós na rede
NG é feita através da troca de mensagens. Cada mensagem
é composta por diversas linhas de comando que seguem um
padrão exclusivo da NG. A transmissão de mensagens pode
ser feita por qualquer tecnologia da camada de enlace, necessitando somente de um cabeçalho de adaptação. O modelo
NG contém muitas outras caracterı́sticas e funcionalidades que
não serão abordadas neste artigo [3], [4]. Para criarmos a
rede colaborativa de dispositivos IoT focaremos somente na
Nomeação, nas Mensagens e na camada de adaptação da NG.

I. I NTRODUÇ ÃO
Nos dias de hoje a Internet é utilizada para conectar pessoas,
máquinas, prover entretenimento e notı́cias, etc. Além disso,
o número de dispositivos conectados está crescendo rapidamente, o que é chamado de Internet das Coisas. O modelo atual
sofre com limitações para atender estes dispositivos, que na
maior parte das vezes tem capacidades de memória, processamento e energia restritos, possuem mobilidade e comunicamse por rádio frequência.
Para satisfazer este novo perfil uso, a Internet atual
está passando por aplicação de medidas paliativas de expansão e adaptação, principalmente para prover melhorias em
segurança, endereçamento, uso das capacidades computacionais e de energia, mobilidade, escalabilidade, entre outros
fatores.
O termo Internet do Futuro foi criado devido a esta necessidade de mudança na Internet [1], [2]. Alguns pesquisadores
defendem uma nova Internet evolucionária, onde o modelo
atual é evoluı́do para atender as demandas futuras. Outros
pesquisadores clamam por um modelo revolucionário, onde
a Internet deve ser recriada do zero, utilizando as tecnologias
e conhecimentos atuais.
Neste artigo utilizaremos o modelo de Internet do Futuro
NovaGenesis [3], [4]. A NovaGenesis tem uma abordagem
revolucionária, redesenhando a Internet a partir da integração
V. J. Magalhães, G. Scarpioni e A. M. Alberti são membros do ICT
Lab., Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), CP 05, Santa Rita
do Sapucaı́, Minas Gerais, Brasil. E-mails: vaner, gabrield, alberti@inatel.br.
Este trabalho foi parcialmente financiado pela Finep, com recursos do
Funttel, contrato No 01.14.0231.00, sob o projeto Centro de Referência
em Radiocomunicações (CRR) do Instituto Nacional de Telecomunicações
– Inatel, Brasil. Os autores também gostariam de agradecer a FINATEL,
FAPEMIG, CNPq e CAPES.

II. M ODELO N OVAG ENESIS

A. Nomeação, Nomes Autoverificáveis e Resolução de Nomes
Nomes são uma forma de denotar existências. Eles podem ou não carregar significado. Chamamos de Nome em
Linguagem Natural (NLN) um nome que possui significado,
e.g. “Gato”. Os nomes que não possuem significado para
as pessoas são chamados Nomes Planos - Flat Names. Eles
podem ser gerados a partir da passagem de um NLN por
uma função Hash. Isso gera um SVN, uma vez que o NLN
é embaralhado. A NG utiliza o algoritmo de Hash chamado
MurMurHash3. A Figura 1a ilustra o procedimento de geração
de SVN. Uma vez que a NG engloba os dois tipos de nomes,
é capaz de fazer ligações que representam relações entre
entidades nomeadas. Uma Ligação de Nome (NB - name
binding) é um mapeamento entre dois ou mais nomes na
forma: < chave; valor(es) >. A Figura 1b ilustra um nó de IoT
onde “NXP” é o nome do hardware, “Event OS” é o nome
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Fig. 1. A geração de nomes autoverificáveis usando função hash é ilustrada em a). Em b), é apresentado um exemplo de nomeação para um nó de IoT. Em
c) ilustra-se uma mensagem NG. Já em d), é apresentada a estrutura geral de Linha de Comando, bem como de três parâmetros internos.

do Sistema Operacional (OS - Operating System) e “Processo
1”, “Processo 2”, “Processo 3” e “Processo 4” são nomes de
processos que estão rodando neste OS. Assim sendo, existe
uma relação entre estas entidades nomeadas, que pode ser
representada pelos seguintes NBs:
• < NXP, Event OS > - O Hardware “NXP”possui o
sistema “Event OS”.
• < Event OS, Processo 1 > - O “Event OS”possui um
processo chamado “Processo 1”.
Nestes exemplos, a ligação é feita entre NLN, mas poderia
ser feita utilizando SVN:
• < 7E3FFFA6, 027552A1 > - Onde 7E3FFFA6 é o SVN
do Identificador do Hardware “NXP” e 027552A1 é o
SVN do “Event OS”.
Em algum momento, o Hardware “NXP” pode estar relacionado com uma entidade que representa uma localização,
como por exemplo coordenadas GPS ou por um endereço
MAC: < 00:12:34:AB:CD:EF, NXP >. Neste exemplo, o NXP
está localizado no endereço MAC “00:12:34:AB:CD:EF”.
Se por algum motivo o NXP se movimentar e entrar em
outra rede, basta modificar esta única ligação de nome: <
EF:CD:AB:34:12:00, NXP >, sem necessidade de atualizar
outros nomes da rede. Desta forma, tem-se a independência
entre identificares e localizadores, o que é muito importante
quando se trata de IoT e dispositivos móveis [5].

indica a quantidade elementos que ele contém. Já o segundo
parâmetro indica qual é o tipo dos elementos. E por fim, tem-se
os elementos propriamente ditos. A Figura 1d ilustra o formato
de uma linha de comando NG. Uma Mensagem transporta
todos os comandos e dados necessários para a comunicação.
Assim como a Linha de Comando, a Mensagem é em formato
textual. A Mensagem pode ser dividida em duas partes: Linhas
de Comando e Dados (Payload). Cada Linha de Comando
ocupa uma linha da mensagem e utiliza o terminador padrão
Linux (carriage return), ou seja, o caractere ASCII ‘\n’ ou
0x0A. A segunda parte da mensagem é composta pelos dados
(payload) a serem transmitidos. Essa parte é opcional. Caso
exista, ela é separada dos comandos por um caractere de nova
linha, como descrito acima. A Figura 1c ilustra o formato de
uma mensagem NG.
C. Proxy/Gateway (PG) NovaGenesis

B. Linhas de Comando e Mensagens NovaGenesis
Este trabalho é baseado em um programa NG chamado
Serviço de Representação/Tradutor Embarcado (EPGS - Embedded Proxy/Gateway Service). Todas as tarefas executadas
pelo EPGS são compostas por um conjunto de Linhas de Comandos. A Linha de Comando é um texto, feito em uma única
linha, onde cada parâmetro é separado por um espaço. Ele
pode ser dividido em cabeçalho e argumentos. No cabeçalho
tem-se um identificador de arquitetura, o nome, as alternativas
e a versão do comando. Todo comando começa com os caracteres “ng” minúsculos, que identificam o comando como sendo
NovaGenesis. O próximo parâmetro do cabeçalho é o nome
do comando, precedido por um sinal de menos. Em seguida,
vem o parâmetro das alternativas do comando, precedido por
dois sinais de menos. E por fim, temos a versão. A segunda
parte do comando é composta pelos argumentos. Essa seção
é encapsulada por colchetes “[ ... ]”. Podem existir um ou
mais argumentos. Cada argumento é encapsulado por sinais de
menor e maior “< . . . >”. O primeiro parâmetro do argumento

Fig. 2.

Proxy/Gateway NovaGenesis.

O envio de mensagens é atribuı́do ao módulo
Proxy/Gateway do EPGS. Ele deve ser capaz de utilizar
diferentes instâncias de camada de enlace (stack), como
Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. O Gateway adapta e envia a
Mensagem por uma das camadas de enlace. Ele adiciona
campos de cabeçalho, informações de fragmentação e
tamanho da Mensagem NG. O Gateway envia a Mensagem
adaptada para o destinatário. A Figura 2 ilustra esse processo,
enquanto a Figura 3 ilustra uma mensagem pronta para ser
enviada.

Fig. 3. Mensagem da arquitetura Ethernet encapsulando uma mensagem NG.
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D. O Serviço de Proxy/Gateway Embarcado - EPGS
O EPGS é uma versão compacta e leve da NG para ser
instalada em dispositivos com capacidade limitada de processamento, memória e energia. Ele é capaz de criar SVNes,
receber e processar mensagens. Também recebe informações
do dispositivo onde está embarcado, trata essas informações
e cria mensagens que serão enviadas para serviços NG em
nuvem. A versão atual é capaz de enviar ou receber dados
via Ethernet ou Wi-Fi. A linguagem de programação C foi
escolhida devido ao maior suporte que esta linguagem tem nos
fabricantes de dispositivos. Todas as funções dependentes do
sistema operacional são encapsuladas para facilitar a adaptação
em diferentes dispositivos.
III. A R EDE I OT C OLABORATIVA COM EPGS
A proposta é expandir o alcance de uma rede de dispositivos
utilizando os próprios dispositivos como repetidores dos dados
transmitidos, a fim de que um dispositivo emissor localizado a
uma longa distância do receptor consiga manter a comunicação
mesmo sem visada e utilizando baixa potência.
A. O Estabelecimento da Rede Colaborativa
Primeiramente, o EPGS precisa endereçar e conhecer os
seus parceiros. Com isso, ele pode verificar um destinatário e
encaminhar mensagens corretamente, caso necessário.
1) O Endereçamento: Para a rede ser colaborativa, todos
os nós devem se conhecer e serem capazes de verificar se
uma mensagem recebida deve ser consumida, encaminhada
ou descartada. Uma linha de comando NG é responsável por
carregar as informações sobre o remetente e o destinatário da
mensagem. Ela é chamada de linha de comando de roteamento
e é mostrada na Figura 4. Ela é composta por três argumentos.
O primeiro informa o SVN do domı́nio a que pertence o
dispositivo remetente (15B239D1). O segundo argumento é
composto por quatro elementos que são os SVNes dos identificadores do Hardware, OS, Processo e Bloco, respectivamente,
do emissor da mensagem. O terceiro e último argumento
também é composto por quatro elementos com o mesmo
significado. Quando a mensagem não tem um destinatário
especı́fico (broadcast), é usado o nome “empty”. Analisando
o último argumento da linha de comando de roteamento, um
nó IoT é capaz de saber se a mensagem foi enviada para ele
ou não.

Fig. 4.

Linha de comando de roteamento

2) A Descoberta de Parceiros: É a fase mais importante,
onde todos os participantes da rede informam seus nomes e
endereços e também armazenam as tuplas que receberam dos
parceiros. Desta forma, quando receberem outras mensagens
poderão identificar quem é o destinatário e fazer o tratamento

correto. Quando um EPGS entra na rede, ele deve enviar uma
mensagem de Hello para todos os participantes (broadcast). Os
outros elementos, ao receberem o Hello, conseguem identificar
o novo parceiro. A Figura 5a exemplifica uma mensagem de
Hello. Os números em hexadecimal representam o cabeçalho
Ethernet (14 bytes), cabeçalho de fragmentação (8 bytes) e o
cabeçalho de tamanho de mensagem (8 bytes). O cabeçalho de
fragmentação NG possui 8 bytes: (i) 4 bytes para identificar a
mensagem (número aleatório); (ii) 4 bytes contendo o número
do fragmento, caso necessário. O último campo do cabeçalho
é composto por 8 bytes que representam o tamanho em bytes
da mensagem. Na Figura 5a, o tamanho da mensagem é
0x0000000000000119, que em decimal é 281 bytes.
Após o cabeçalho, vem a mensagem de Hello. Ela é
composta pela linha de comando de roteamento, onde o
destinatário é o endereço de broadcast e por isso seu terceiro
argumento é todo “empty”. A segunda linha de comando é o
Hello propriamente dito. Na versão 0.2, possui dois argumentos: (1) os dois primeiros elementos são sempre NULL e os
três últimos informam a arquitetura da camada de enlace, a
interface e o identificador do remetente; (2) só existe caso
o dispositivo já conheça o Serviço Publica/Assina (PSS Publish/Subscribe Service) do core da NG [3]. Neste caso, os
quatro elementos são os SVNes do PSS, que serão utilizados
para que o EPGS possa publicar um conteúdo aos demais
serviços NG na nuvem. Quando um EPGS recebe o Hello
de um parceiro, ele armazena na tabela hash de parceiros
os SVNes obtidos na linha de comando de roteamento e as
informações de endereço (arquitetura, interface e identificador)
obtidos na linha de comando de Hello.
3) Consumo, Encaminhamento ou Descarte de Mensagens:
O último passo para a Rede colaborativa ser formada é tratar
as novas mensagens recebidas analisando a linha de comando
de roteamento e buscando na tabela hash de parceiros. Ao
receber uma mensagem NG qualquer, o EPGS analisa a linha
de comando de roteamento e toma uma dentre três decisões
possı́veis: (i) Consumir; (ii) Encaminhar; e (iii) Descartar.
Caso o terceiro argumento da linha de comando de roteamento
contenha os SVNes dos identificadores do Hardware, do OS,
do Processo e do Bloco do dispositivo que está recebendo
a mensagem, o EPGS conclui que a mensagem foi enviada
para ele e deve ser consumida. Mas se os SVNes não são
do dispositivo que está recebendo, ele deve buscar por esses
SVNes na tabela hash de parceiros que foi preenchida durante
a fase de descoberta. Se o registro for encontrado, então
o EPGS pega tupla que identifica o destino e encaminha a
mensagem para a saı́da descoberta. Caso os SVNes não sejam
encontrados nos parceiros, a mensagem é descartada.
IV. O E XPERIMENTO
Visamos criar uma rede onde dispositivos IoT possam ofertar seus serviços de sensoriamento (temperatura e população
de uma sala) a possı́veis clientes assinantes. Além disso, um
dos nós sensores não possui visada para o cliente e precisará
da ajuda de um nó intermediário para realizar a comunicação.
Assim sendo, a rede utilizada (Figura 7) é composta por:
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Fig. 5. a) Mensagem de Hello enviada pelo PGCS para toda rede (broadcast); b) Mensagem de Hello enviada pelo M-EPGS para toda rede (broadcast); c)
Mensagem de Exposição de Recursos enviada pelo PGCS para o M-EPGS; d) Mensagem de Exposição de Recursos enviada pelo M-EPGS para o PGCS; e
e) Mensagem de Publicação de Dados enviada pelo M-EPGS para o PSS.

Fig. 6. a) Mensagem de Hello enviada pelo P-EPGS para toda rede (broadcast); b) Mensagem de Publicação de Dados enviada pelo P-EGPS para o M-EPGS,
mas com o PSS como destino; e c) Mensagem de Publicação de Dados do P-EGPS encaminhada pelo o M-EPGS para o PSS.

•

•
•

Computador Principal (MC) - Contém o núcleo NG
(PGCS e PSS) e também a aplicação cliente das medidas,
chamada de IoTTestApp.
EPGS Principal (M-EPGS) - Dispositivo IoT com sensor de temperatura, com EPGS e comunicação Wi-Fi.
EPGS Parceiro (P-EPGS) - Dispositivo IoT com controlador de acesso (número e o sexo das pessoas que
acessam uma sala) e EPGS para NG sobre Wi-Fi.

Fig. 7.

Cenário do Experimento realizado.

Para simular a cooperação, o P-EPGS foi posicionado sem
visada para o MC e, portanto, sem comunicação direta. O MEPGS foi posicionado para conseguir estabelecer comunicação
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tanto com o MC quanto com o P-EPGS.
A. Inicialização e Descoberta dos Dispositivos
O MC contém os processos do core NG, como o PGCS
(Proxy Gateway Controller Service) e o PSS (Publish Subscribe Service). Ao ser inicializado o PGCS envia periodicamente sua mensagem de Hello versão 0.2, como na Figura 5a.
A versão 0.2 do Hello contém a tupla que identifica o PSS
como segundo argumento.
O M-EPGS é capaz de medir temperatura. Ele está próximo
do MC e mantém comunicação direta. Ao receber o Hello da
Figura 5a, o M-EPGS armazena as informações recebidas do
MC em sua tabela hash de parceiros. Como o Hello recebido
é versão 0.2, o M-EPGS consegue saber quem é o PSS. Em
seguida começa a enviar suas mensagens de Hello versão 0.2
periódicas como na Figura 5b. Continuando, o MC recebe a
mensagem de Hello do M-EPGS e também armazena na sua
tabela hash. Esta fase é chamada de descoberta. Agora o MC
e o M-EPGS se conhecem e sabem seus endereços e nomes.
B. Exposição dos Recursos
Após a fase de descoberta os dispositivos informam uns
aos outros suas caracterı́sticas e funcionalidades. É a chamada
fase de exposição de recursos. A Figura 5c ilustra a mensagem
que o MC envia para o M-EPGS expondo seus recursos. Cada
linha de comando “ng -p -b” informa uma ligação entre nomes.
A segunda linha deste tipo indica que o MC é um PGCS.
Com isso o M-EPGS já sabe quem é o PGCS e utilizará esta
informação para fazer suas publicações. Depois é a vez do
M-EPGS publicar a exposição de seus recursos. A Figura 5d
mostra a mensagem enviada pelo M-EPGS para o PSS do MC
fazendo a exposição dos recursos. O M-EPGS informa que ele
é um EPGS, bem como um termômetro.
C. Publicação e Assinatura de Contrato de Serviço
O M-EPGS já sabe quem é o PGCS de saı́da que deve
ser usado para enviar mensagens de publicação do serviço
de termômetro. Também, o MC pode anunciar para possı́veis
clientes que o M-EPGS está disponı́vel. O M-EPGS publica
para o PSS sua oferta de serviço, informando quais são as
caracterı́sticas do seu sensor. Caso seja encontrado um cliente,
mensagens NG são trocadas entre o EPGS e o PGCS para
firmar um contrato de prestação de serviço [6].
D. Publicação dos Dados Sensoriados
Com o contrato feito, o M-EPGS pode começar a publicar
as temperaturas medidas para o cliente. Isso é mostrado na
Figura 5e, que contém um arquivo chamado Temperatura.json.
Esta mensagem é enviada periodicamente ou sempre que a
temperatura medida mudar.
E. A Descoberta de um Novo Dispositivo Parceiro
A publicação dos dados sensoriados finaliza o ciclo básico
do funcionamento de um nó sensor na rede NG. Agora será
introduzido um novo dispositivo na rede, o P-EPGS. Ele será

um sensor de presença em uma sala e não conseguirá ter
comunicação direta com o PGCS que está no MC. Ao ser
ligado, o P-EPGS enviará sua mensagem de Hello na versão
0.1 (sem dados do PSS), como mostrado na Figura 6a. O
único dispositivo que recebe esta mensagem é o M-EPGS,
que armazena endereço MAC (A1:B2:C3:D4:E5:F6) e SVNes
(ABCD5286-ED12F3ED-CE362E2E-NULL) do P-EPGS. Estes dados serão utilizados para encaminhar mensagens para
o P-EPGS. O M-EPGS então manda seu Hello na versão
0.2 (com dados do PSS), como na Figura 5b. O P-EPGS
armazena os dados do M-EPGS e também os SVNes do PSS.
Após a descoberta, ambos EPGSes fazem suas exposições de
recursos, como já foi mostrado na Figura 5d. Assim, o PEPGS descobre que o M-EPGS é um PG e pode ser utilizado
para encaminhar mensagens. Assim, o P-EPGS pode firmar
contratos e publicar suas medidas, pois suas mensagens para
o PSS são encaminhadas pelo M-EPGS.
V. C ONCLUS ÃO
Com este experimento demonstramos que o modelo revolucionário NovaGenesis pode ser aplicado para construção
de uma rede de dispositivos IoT, onde eles podem colaborar
uns com os outros para aumentar a cobertura da rede sem
aumentar a potência de transmissão e consequentemente economizando bateria. Além disso, a nomeação não vinculada a
localização permite que se movam sem o risco de perderem
a comunicação. O modelo de contrato permite que outros
dispositivos entrem na rede e disponibilizem suas capacidades
de forma muito prática e rápida. Todas estas caracterı́sticas
do modelo NG permitem que seja criada uma rede escalável,
econômica e rápida para a Internet das Coisas.
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On the Effects of Decoupling and Matching
Networks in Phase Array Radiation Patterns for
Radar Applications
Mariana Pralon, Reiner Thomä, Bruno Pompeo, Gabriel Beltrao, Leandro Pralon

Abstract— Phased array systems employ a set of properly chosen radiating elements, geometrically configured and strategically
excited in order to render a specific radiation pattern, best suited
for a given application. When the total antenna size emerges as
an application constraint, both size of the radiating elements as
well as the distance between them need to be optimized. If the
spacing between neighboring elements reduces to less than half
of the free-space wavelength, electromagnetic coupling becomes
stronger. The consequences are the following: the radiation patterns are distorted, the antenna ports become mismatched, and
the effective degrees of freedom (DoF) are reduced. To overcome
the degrading effects that strong electromagnetic coupling may
bring to phased array radars, transmission lines are designed
with the purpose of decoupling and matching the excitation
ports. Within this context, this paper investigates the effects of an
eigenmode based decoupling technique in phase array radiation
patterns for Radar applications.
Keywords— phased array, radar, decoupling, matching, compact antenna arrays, decoupling networks.

I. I NTRODUCTION
Many modern systems employ phased array antennas in
their configuration, e.g. radio stations, space probes, meteorological radars and modern military radar systems [1]. Since
each application requires an adequate design, the appropriate
choice of the radiating elements, the array geometry and the
optimum current distribution of each active antenna element
should be carefully studied in order to achieve maximum
performance. Whilst many works related to the latter have been
published in the literature [2], [3], [4], focused on achieving
lower sidelobes levels, electronic steering the radiation pattern
main lobe and generating nulls in specified directions, few
have addressed the radiation element design or the array
geometric characteristics, since these often have to meet more
restrict constraints.
The size of the device used for mobile communication based
applications is always one of the main concerns and, consequently research topics both in the academic community as
well as in industry. Miniaturization techniques are constantly
addressed to reduce such devices occupied volume, enhancing
their feasibility and reducing their cost. As a consequence,
it has become ever more desirable that the antennas used
for mobile communication systems are the more compact the

possible, giving rise to two possible outcomes. It is either
possible to miniaturize the antenna radiating element itself,
or it may be required that the radiating elements are placed
together more closely in the array. On the one hand, the former
introduces a high degree of complexity in the antenna element
design, that already has to meet central frequency, bandwidth,
gain and radiation pattern requirements. On the other, the latter
introduces undesired coupling effects between elements.
Within this context, this paper investigates compact antenna
arrays, with inter-element spacing smaller than half of the
free-space wavelength. It is well known that when designing
antenna arrays, the optimal distance between elements, which
ensures negligible mutual coupling while avoiding ambiguity,
is half of the wavelength in the free-space. If we reduce
this spacing, adverse effects such as radiated far-fields pattern
distortion, reduced bandwidth and polarization mismatch will
arise. To mitigate the effects that emerge from mutual coupling, it is widely proposed, in publications such as [5], [6],
techniques that are employed after the analog to digital conversion for the decoupling of array elements. However the digital
signal will be already distorted by noise, and the degrading
effects cannot be fully compensated. Alternatively, networks
based on distributed or concentrated elements are designed,
which are connected to the antenna array, for the decoupling
and matching of array elements [7], [8]. This approach ensures
the compensation of degrading effects brought by the strong
mutual coupling in compact arrays.
This paper is organized as follows: In Section II, a brief
overview on phased array antennas is performed. In Section
III we describe the microstrip patch antenna arrays and detail
the design of networks for the decoupling and matching of the
radiating elements. Section IV presents the simulation results,
and, finally, section V concludes and summarizes the work.
II. L INEAR PHASED ARRAY ANTENNA
A linear uniform phased array antenna consists of active
elements placed in a line and equally spaced by a distance dx.
Once dx and the kind of antenna for each element is defined,
the resulting pattern generated by the array follows 1
f (θ, φ) =

n
X

Ui w i e

−2jπRi cos(θ) sin(φ)
λ

(1)

i=1
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where Ui is the radiation pattern for each element i, wi is
the complex excitation of each element i, Ri is the distance
from a fixed point to each element i, φ is the elevation
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of a fixed point from the horizontal plane that crosses the
normal line to the antenna, θ is the azimuth of a fixed point
from the normal angle in respect to the antenna and λ is the
transmitted/received signal wavelength.
In the present work, the phase component related to φ can be
suppressed since, for horizontal plane arrays, this component
is the same to all the array elements. It is also considered that
the wave is traveling from a far point (Ri  λ) and so, can
be referred as planar.

Fig. 2: Six-element planar probe fed microstrip patch array.

B. Decoupling and Matching Network

III. C OMPACT A NTENNA A RRAY D ESIGN
A. Microstrip Patch Antenna Array
Microstrip antennas are one of the most utilised antennas
for several applications ranging from military to civilian.
Among some of its most remarkables advantages are the
low profile, simplicity, low cost, leightweight, conformability,
simple manufacturing and mechanical robustness. Moreover,
requirements such as dual-polarization or dual-frequency band
can be easily achieved.
A microstrip antenna consists of a metalized radiator printed
on a grounded dielectric slab as depicted in Figure 1. The size
of the metalic radiator defines the antenna resonance frequency
and due to element limited electrical size, the frequency
bandwidth of a microstrip antenna is usually very narrow.
The properties of the dielectric layer play an important role
to the radiation performance of the antenna. Thick layers are
usually prefered when the objective of frequency bandwidth
enhancement, although it will definitely comes with the cost of
higher losses within the substrate. The shape of the metalized
radiator, hereafter refered to as patch, also influences the
antenna efficiency. Rectangular and circular patch antennas are
the two most used configurations due to its simplicity although
fancier shapes may also be considered for the optimization of
the antenna performance.

Since solutions to compensate for mutual coupling in the
digital domain are not able to fully restore the degrading
effects, we need to employ a technique in the analog domain.
In [8], [9], a Decoupling and Matching Network (DMN)
comprised of distributed elements is designed based on a
decomposition of the antenna array radiation matrix into
fundamental modes of radiation. The DMN and the originally
coupled radiating elements exchange reactive energy, giving
rise to decoupled radiation patterns. The network together with
the radiating elements may thus be considered as a “new”
antenna array.
The eigenmode decomposition approach, first introduced by
Stein [10] and further detailed in [8], describes the antenna as
an array of ideally uncoupled ports and orthogonal radiation
patterns. Each of the antenna array fundamental modes of
radiation presents an efficiency that measures the amount of
power radiated to the far field, and defined as eigenefficiency.
The array eigenefficiencies complement the S-parameters for
the analysis of coupling within the array.
Let us start by defining the antenna array radiation matrix
H ∈ CM ×M of an antenna array.
I
1
(2)
AH
Hij =
i (ϑ, ϕ)Aj (ϑ, ϕ)dΩ
4π
where Ω is the solid angle. Since the matrix H is Hermitian,
it is possible to diagonalize it through the following transformation.

Metalized Patch
Ground

Λ = QH HQ

Probe Feeding
Dielectric Layer

Fig. 1: Six-element planar probe fed microstrip patch array.
The results presented in this publication considered a sixelement patch array as depicted in Figure 2. The array is
comprised of six microstrip patches, in planar arrangement.
The patches of width 40 mm and length 30 mm are printed
on a dielectric layer of relative permittivity r = 2.2 and
3.2 mm height. The patches are fed by probes located at
(xf , yf ) = (5 mm, 0). The patches dimensions are optimized
for the frequency of 2.35 GHz and the probe location may be
varied for impedance matching.

(3)

where Λ ∈ RM ×M is a diagonal matrix with each diagonal
element λm representing the m-th mode eigenefficiency and
Q ∈ CM ×M is the matrix comprised by the M eigenvectors
q m , the eigenmodes. The matrix Q characterizes the fundamental modes of radiation of an antenna array and the matrix
Λ comprises the correspondent modal radiation efficiencies,
the eigenefficiencies.
We observe that the Q guides into the design of the required
decoupling network. In order to decouple the antenna array,
the goal is to design a decoupling network that renders the
excitation given by the eigenvectors. Considering that the new
antenna array is comprised of a decoupling network connected
to the antenna array ports, the new array manifold for each
mode m, denoted by Ãm (ϑ, ϕ) is:

970

1
Ãm (ϑ, ϕ) = √ q T
A(ϑ, ϕ)
λm m

(4)
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where q m , ∈ CM ×1 is the m-th eigenvector, corresponding to
the m-th column of the matrix of eigenmodes Q.
The magnitude and phase of the eigenvectors thus define
the magnitude and relative phase of excitation at each port, for
effective decoupling. The goal of this paper is to investigate
the current distribution that is required at each of the DMN
input ports in order to steer the array beam pattern for high
performance phased array radars. The phased array antenna
is, in our case, not only comprised of radiating elements, but
also of the DMN.
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Fig. 3: Individual Radiation Patterns - Coupled Array.
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IV. S IMULATION R ESULTS
In this section, we present results on the simulation of the
six-element microstrip patch array, as detailed in Section IIIA, with inter-element spacing of 0.32 λ. Since the element
spacing is much smaller than half of the free space wavelength,
adverse effects caused by mutual coupling will arise. Please
note that we characterized the radiation patterns as fullpolarimetric, decomposing it into a vertical polarization component and a horizontal polarization component. However, it is
possible to observe, as expected, that the cross-polarization is
very small, due to the fact that the array elements are vertically
polarized.
With the aim of investigating the performance improvement
due to compensation for the degrading effects from coupling,
we simulated the behavior of the antenna array connected
to a DMN as detailed in Section III-B. Figure 3 depicts the
individual radiation patterns of each radiating element in the
array depicted in Figure 2, cut in ϕ = 0◦ . With the aim of
comparing the radiation characteristics of the decoupled array
with the originally coupled array, we present in Figure 4 the
radiation patterns of each eigenmode, cut in ϕ = 0◦ , which are
observed if we connect the original antenna to the proposed
DMN, giving rise to the already mentioned “new” decoupled
antenna array.
It is possible to observe from Figures 3 and 4 that the gain
of the individual radiation patterns for the decoupled array is
much higher than for the coupled array. Moreover, the pattern
is much wider for the decoupled array. By looking exclusively
at the radiation patterns, one would already expect that the
performance for phased array will be much higher for the
decoupled array, due to the higher individual gains and to the
wider beam pattern. At this point we remind the reader that
for phased arrays, the wider the individual beam patterns, the
more capable the array is to steer the beam in all possible
directions.
With the aim of investigating the proposed technique for
decoupling and matching the compact array depicted in Figure
2, with inter-element spacing of 0.32 λ, used in a phased
array, we worked on the amplitude and phase of the current
distribution at the ports of the “new” antenna array for beam
steering at specific directions in elevation, for a cut in ϕ = 0◦ .
Figure 5 depicts the output of the phased array, using the
originally coupled array, when we steer the beam in 0◦ , 30◦
and 45◦ in elevation. Figure 5 depicts the output of the phased
array, using the decoupled array.
It is possible to observe, from Figures 5 and 6 that the
output of the phased array for the decoupled array has a
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Fig. 4: Individual Radiation Patterns - Decoupled Array.
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We reviewed the design of Decoupling and Matching Networks (DMN) to be connected to an antenna array with interelement shorter than λ/2. Moreover, we detailed the antenna
array investigated, which is comprised of microstrip patches,
and presented the fundamentals of phased arrays.
We compared the radiation characteristics of a coupled
microstrip patch antenna array to the radiation characteristics
of the decoupled array, and concluded that the gains of the
individual radiators are higher if the elements are decoupled.
Moreover, the aperture is wider when the degrading effects of
electromagnetic coupling are restored with the use of DMN.
Finally, we proved that the performance of the phased array
is higher when we want to steer the beam in one specific
direction using a decoupled array in comparison with the
performance of the coupled array. Besides higher total gain, we
were able to observe lower side lobes, which is fundamental in
phased array radars, in order to avoid incorrect target detection.
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much higher gain. The total gain at the direction of the
maximum is around 2 dB for the coupled array, while the
total gain for the decoupled array is around 16dB. Moreover,
the decoupled array is able to steer the beam in the desired
direction with much lower side lobes. We are able to prove that
one is able to benefit from the use of the proposed technique
when employing compact antenna arrays with element spacing
shorter than λ/2 to compensate for electromagnetic mutual
coupling.
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V. C ONCLUSION
In this work we proposed a decoupling and matching
technique for compact antenna arrays, based on the modal
decomposition of the radiation matrix, for phased array radars.
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Filtro de ressonância de modo guiado feito de FSS
dielétrica: Caracterização e projeto.
Domingos Marcos Canga e Felipe Beltrán Mejía

eficiência computacional, o método RCWA é utilizado na
resolução da dispersão do campo elétrico de estruturas
tridimensionais (3D).
Este trabalho foi organizado em cinco seções: a Seção II
aborda o filtro de ressonância de modo guiado. A Seção III
apresenta o projeto do filtro e a Seção IV a análise de
tolerância. Os ajustes necessários são objeto da Seção V e na
Seção VI discutem-se as principais conclusões do trabalho.

Resumo — Neste trabalho apresentamos o desenvolvimento
de um filtro de ressonância monolítico. O filtro projetado
apresenta uma atenuação na ordem de 36 dB na frequência de
ressonância de 1.5 GHz e alta transmissão no resto da faixa de
frequência. Este filtro também apresenta um bom desempenho
quando submetido a potências elevadas. Além disso, o filtro pode
ser impresso a baixo custo usando impressoras 3D convencionais.
Palavras-Chave — Superfícies seletivas em frequência (FSS),
Filtro de ressonância de modo guiado, Projeto do filtro, Análise de
tolerância, Estruturas dielétricas.

II.

Abstract — In this paper we present the design of a
monolithic resonant filter. The proposed stop-band filter exhibits
a 36 dB attenuation peak for a 1.5 GHz resonance frequency and
high transmittance in the rest of the frequency band. Also, this
filter exhibits a good performance when exposed to high power
radiation. Furthermore, it is a cost-effective design that can be
printed using a conventional 3D printer.

A. Ressonância de modo guiado
Existem dois mecanismos dependentes que descrevem o
comportamento da ressonância de modo guiado [12]. O
primeiro consiste na difração de uma onda incidente sobre uma
grade conforme ilustrado na Fig. 1, onde a amplitude do campo
propagado possui as mesmas variações da grade. Portanto, a
partir das equações de Maxwell pode-se calcular a amplitude e
a fase de cada modo difratado, e a direção pode ser
determinada pela equação da grade [13],

Keywords — Frequency selective surfaces (FSSs), Guided mode
resonance filters, Filter design, Tolerance analisis, Periodic
structures.

I.

FILTRO DE RESSONÂNCIA DE MODO GUIADO

Os filtros de ressonância de modo guiado são estruturas
planares constituídos por uma grade e um guia de ondas. Estas
estruturas são altamente compactas, simples de serem
construídas através de materiais dielétricos de baixas perdas de
modo a garantir a alta performance [11].

INTRODUÇÃO

As superfícies seletivas em frequência (FSS) são estruturas
metálicas ou dielétricas compostas por elementos periódicos
com a finalidade de filtrar as ondas eletromagnéticas incidentes
sobre uma superfície [1, 2]. As FSS são utilizadas em uma
ampla margem do espectro eletromagnético, desde as microondas, ondas milimétricas e a faixa óptica. A sua aplicação tem
despertado grande interesse, por reduzir sinais interferentes na
filtragem ou bloqueio de ondas eletromagnéticas, tais como
divisores de feixes ópticos[3], sistemas de identificação por
radiofrequência (RFID) [4], lentes [5], construção de radomes
[6], sub-refletores para antena Cassegrain multibanda [7] e
proteção contra as interferências eletromagnéticas.
A maior parte das FSS são construídas com arranjos
metálicos periódicos ou matrizes de dipolos com o objetivo de
explorar as interações entre as ondas eletromagnéticas e os
metais [8]. Porém, as FSS metálicas apresentam alta absorção
quando submetidos a potências elevadas [9]. Para resolver este
problema, tem sido criado as FSS dielétricas construídas com
materiais de baixas perdas para garantir o seu bom
desempenho. Conforme será apresentado na seção seguinte, o
desenho de FSS sem o uso de materiais metálicos é baseado na
condição de ressonância de modo guiado [1].
Este artigo propõe o projeto do filtro de ressonância de
modo guiado, analisa a tolerância de parâmetros e estabelece o
ajuste da estrutura dielétrica usando o método de análise
rigorosa de ondas acopladas (RCWA) [10]. Devido à sua

λ
n g sin θ m = n1 sin θ inc − m 0 ,
Λ

(1)

onde ng é o índice de refração da grade, n1 é o índice de
refração no vácuo, θ inc é o ângulo da onda incidente, λ 0 é o
comprimento de onda no vácuo, Λ é o período da grade e θ m
é o ângulo que corresponde ao modo m difratado pela grade.

r
Fig. 1. Modos de difração de uma onda k inc que incide sobre uma grade de
difração, onde θ
e θ m são ângulos dos modos de reflexão e refração

respectivamente.
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Institi

973

ref

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

simulação no domínio da frequência. Os mais utilizados são
diferenças finitas no domínio da frequência (FDFD) [16] e a
análise rigorosa de ondas acoplada (RCWA) [10].
Neste trabalho foi utilizado o método RCWA devido à sua
eficiência computacional para estruturas tridimensionais (3D).
Este é um método semi-analítico que serve para resolver a
dispersão do campo elétrico nas estruturas dielétricas
periódicas. A estrutura do filtro foi simulada utilizando o
software ANSYS HFSS [17] que possui o método RCWA.

O segundo mecanismo é o guia de ondas, onde a luz se
propaga ao longo de um caminho confinado por reflexão total
interna [14]. Portanto, para que a onda seja guiada pelo guia, o
índice efetivo do modo guiado deve ser maior ao meio
circundante e inferior ao índice de refração do núcleo. Com
isto, pode se escrever uma condição para o guiamento das
ondas,
max[ n1 , n 2 ] ≤

βm
≤ ng ,
k0

(2)

III.

sendo β m a constante de propagação do modo m , n 2 é o
índice de refração do substrato e k 0 = 2 π / λ 0 . Neste contexto,
um modo guiado pode ser considerado como um raio de luz
que se propaga com o ângulo θ m [15], tal que,
βm
= n g sin θ m .
k0

Para desenvolver um filtro de ressonância de modo guiado
é necessário a escolha do tipo de material dielétrico e a
frequência de ressonância do filtro. A frequência escolhida foi
1.5 GHz por ser consideravelmente baixa para fabricação e
manipulação da estrutura. O material escolhido foi
Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS), porque é de baixo
custo, é fácil de conseguir no formato de filamento para
impressora 3D e possui um baixo coeficiente de absorção [18].
A constante dielétrica para este material é ε 2 = 2.8. Com estes
dados, o filtro foi implementado em três etapas.
Primeiro, foi modelada a transmissão de duas camadas
para obter a mínima reflexão na banda de interesse utilizando
o método da matriz de transferência [19]. Seguidamente, para
minimizar a reflexão da estrutura dielétrica, foram
determinados os parâmetros constante dielétrica efetiva ( ε 1 ), e
os parâmetros geométricos d 1 e d 2 usando o método de
otimização de mínimos quadrados. Após a aplicação do
método foram encontrados os seguintes valores: ε 1 = 1.44,
d 1 = 2.0 cm e d 2 = 5.50 cm.

(3)

A ressonância de modo guiado ocorre quando existe uma
ordem difratada com o mesmo ângulo de um modo guiado.
Portando, substituindo (3) em (1) tem-se uma nova equação
que é substituída em (2). Após isto, obtém-se uma
desigualdade que estima a região onde pode ocorrer a
ressonância de modo guiado,
λ
max[ n1 , n 2 ] ≤ n1 sin θ inc − m 0 ≤ n g .
Λ

PROJETO DO FILTRO

(4)

Com base em (4) foi gerada a Fig. 2, que ilustra as regiões
de ressonância em função do ângulo incidente e o
comprimento de onda normalizado ( λ 0 / Λ ), onde n1 = 1,
n 2 = 1.7 e n g = 2.0.

a)

b)

Fig. 3. Dimensões do filtro de ressonância de modo guiado: a) Estrutura com
as extremidades retas e b) Estrutura com as extremidades chanfradas.

Segundo, tendo ε 1 é possível determinar o fator de
preenchimento da grade a partir da teoria do meio efetivo [1],

ε −ε
f = 1 inc ,
ε 2 − εinc

Fig. 2. Região de ressonância do filtro de ressonância de modo guiado.

Os ângulos dos modos difratados dependem da ordem de
difração, tipo de material, comprimento de onda e o período da
grade [1]. À medida que o período da grade aumenta em
relação ao comprimento de onda, o número de ressonância
aumenta exponencialmente [12]. Com o auxílio da Fig. 2,
obteve-se a expressão que estima o período da grade inicial:
Λ = 0 .7 λ o ,

(6)

onde ε inc é a constante dielétrica do ar e f = L / Λ é o fator de
preenchimento da grade. Logo, o fator de preenchimento
encontrado foi de 24.4%.
Terceiro, o período da grade inicial foi determinado
utilizando (5). Para ajustar o período da grade na frequência de
1.5 GHz foi aplicado o método RCWA, obtendo Λ = 16.0 cm.

(5)
IV.

onde o valor encontrado foi Λ = 14.0 cm.

ANÁLISE DE TOLERÂNCIA

Nesta seção do artigo fez-se a comparação dos coeficientes
de transmissão e reflexão obtidos na Fig. 4, com os melhores
coeficientes encontrados depois de fazer uma variação
paramétrica para d 1 , f e Λ . Após simular a estrutura da
Fig. 3a, obteve-se os parâmetros S e suas respectivas fases em

B. Análise Rigorosa de Ondas Acoplada (RCWA)
A modelagem do comportamento óptico de dispositivos de
ressonância de modo guiado é obtida através de métodos de
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função da frequência. Os coeficientes de transmissão ( S 21 ),
reflexão ( S 11 ) e suas fases correspondentes são ilustrados na
Fig. 4 onde S 21 = - 7.9 dB e S 11 = - 2.3 dB para 1.56 GHz.
Estes resultados estão longe do esperado, porque o filtro está
ressoando fora da frequência desejada e está refletindo 58% da
potência incidente e apenas 42% é transmitida pela estrutura.
Quando se espera obter uma ressonância em 1.5 GHz e uma
boa transmissão no resto da faixa de frequência. Assim, para o
funcionamento adequado do filtro, o coeficiente de
transmissão ( S 21 ) deve estar abaixo de -10 dB e a reflexão
próxima de zero na frequência definida.

d 1′ = 3.0 cm. Na Fig. 6 tem-se a comparação entre as fases
destes coeficientes em função da frequência. É visível o
impacto que este parâmetro causa na magnitude do filtro,
mesmo tendo mantido todas as especificações iniciais do
filtro. Obteve-se uma melhoria considerável em relação ao
encontrado na Fig. 4.

S21( d 1 )
S11( d 1 )
S21( d 1′ )
S11( d 1′ )

Fig. 5. Comparação dos coeficientes de transmissão e reflexão vs frequência
para d 1 = 2.0 cm e d 1′ = 3.0 cm.

Fig. 4. Parâmetros S e as fases em função da frequência para uma grade com
d 1 = 2.0 cm, d 2 = 5.50 cm, f = 24.4% , Λ = 14.0 cm e L = 3.40 cm.

Na Fig. 3b trata-se de um cenário real onde as
extremidades da estrutura possuem vértices curvos, devido ao
processo de fusão por deposição de material (FDM) usado
pela impressora 3D. Os parâmetros de transmissão e reflexão
obtidos com esta
estrutura
são
respectivamente,
S 21 = - 12.3 dB e S 11 = - 2 dB. Houve melhoria nos
coeficientes encontrados em relação aos coeficientes obtidos
na Fig. 4. Porém, estes coeficientes tendem a piorar à medida
que as curvas das extremidades forem acentuadas, degradando
assim o campo elétrico transmitido. Por esta razão, resolveu-se
utilizar o modelo da Fig. 3a para análises posteriores.

Fig. 6. Comparação de fases vs frequência para d 1 = 2.0 cm e d 1′ = 3.0 cm.

B. Variação do parâmetro f
O fator de preenchimento foi variado no intervalo de 24%
a 40% com incremento de 1%. Intervalos maiores de fatores
de preenchimento provocam grandes variações na resposta em
frequência. No entanto, à medida que aumenta o fator de
preenchimento a frequência de ressonância diminui
gradativamente, permitindo o surgimento de novas
ressonâncias na estrutura. O melhor resultado obtido foi
S 21 = - 16.2 dB e S 11 = - 1.5 dB para f = 38% e 1.41 GHz. Na
Fig. 7 tem-se a comparação entre os coeficientes de
transmissão e reflexão com f = 24% e f ′ = 38%. Na Fig. 8
tem-se a comparação entre as fases destes coeficientes em
função da frequência. Percebe-se que com a variação deste
parâmetro, obtém-se uma ótima resposta de magnitude do
filtro em relação ao resultado encontrado na Fig. 4.

A. Variação do parâmetro d 1
A alteração deste parâmetro influi diretamente na resposta
em frequência da estrutura, onde a espessura da grade ( d 1 ) foi
variada no intervalo de 2.0 cm a 3.0 cm com passos de 1 mm.
Escolheu-se este intervalo, porque espessuras maiores
provocam grandes variações na resposta de magnitude do
filtro em função da frequência. Porém, observou-se que à
medida que varia a espessura da grade, a frequência de
ressonância mantém-se constante na faixa de frequência de 1 a
2 GHz. Os coeficientes de transmissão e reflexão variam
conforme o aumento da espessura da grade. Sendo que a
melhor variação ocorreu em d 1′ = 3.0 cm com os seguintes
coeficientes de transmissão e reflexão, S 21 = - 16.8 dB e
S 11 = - 1.2 dB. Na Fig. 5 tem-se a comparação entre os
coeficientes de transmissão e reflexão com d 1 = 2.0 cm e
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S21( f )

S21( Λ )

S11( f )
S21( f ′ )

S11( Λ )
S21( Λ ' )

S11( f ′ )

S11( Λ ' )

Fig. 7. Comparação dos coeficientes de transmissão e reflexão vs
frequência dos fatores de preenchimento: f = 24 % e f ′ = 38 %.

Fig. 9. Comparação dos coeficientes de transmissão e reflexão vs
frequência dos seguintes períodos da grade: Λ = 14.0 cm e Λ ′ = 16.10
cm.

Fig. 8. Comparação de fases vs frequência dos seguintes fatores de
preenchimento: f = 24 % e f ′ = 38 %.

Fig. 10. Comparação de fases vs frequência para Λ = 14.0 cm e
Λ′ = 16.10 cm.

C. Variação do parâmetro Λ
A variação deste parâmetro também afeta diretamente o
comprimento da grade, onde o período da grade ( Λ ) foi
variado no intervalo de 14.0 cm a 16.30 cm com passos de
1 mm. Para intervalos maiores de período da grade ocorrem
grandes variações na resposta em frequência. À medida que
aumenta o período da grade a frequência de ressonância
diminui linearmente e os coeficientes de transmissão e
reflexão melhoram em alguns pontos. Assim, a melhor
variação do período da grade ocorreu em Λ ′ = 16 . 10 cm.
Exatamente na frequência de ressonância de 1.5 GHz com os
seguintes coeficientes de transmissão e reflexão
respectivamente, S 21 = - 14.8 dB e S 11 = - 1.6 dB. Na Fig. 9
tem-se a comparação entre os coeficientes de transmissão e
reflexão com Λ = 14 . 0 cm e Λ ′ = 16 . 10 cm. Na Fig. 10 temse a comparação entre as fases destes coeficientes em função
da frequência. Com a variação deste parâmetro obtém-se uma
ótima resposta de magnitude do filtro em relação ao resultado
obtido na Fig. 4.

V.

AJUSTE DA ESTRUTURA DIELÉTRICA

Para se obter a ressonância na frequência de 1.5 GHz
manteve-se os valores de f e d 1 . Os valores ajustados foram
d 2 = 5.59 cm, Λ = 16.0 cm e L = 3.90 cm. Os coeficientes de
transmissão e reflexão podem ser encontrados na Fig. 11, com
os respectivos valores S 21 = - 36 dB e S11 = - 0.0011 dB . A
ressonância do filtro ocorreu na frequência de 1.5 GHz
conforme previsto no projeto, permitindo com que a potência
incidente seja totalmente refletida para fora da grade, e
transmitindo nas demais frequências.

976

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

[9]
[10]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
Fig. 11. Parâmetros S e suas fases em função da frequência, com o filtro
ressoando na frequência de 1.5 GHz com os seguintes parâmetros:
d 1 = 2.0 cm, d 2 = 5.59 cm, f = 24.4%, Λ = 16.0 cm e L = 3.90 cm.

VI.

[19]

CONCLUSÃO

O filtro de ressonância de modo guiado foi proposto e
desenvolvido numericamente. O design obtido, além de ser
uma excelente alternativa para substituir os materiais
metálicos, apresenta uma forte ressonância na frequência
projetada. O filtro apresentou uma atenuação na ordem de
36 dB na frequência de ressonância de 1.5 GHz. Ou seja, fora
da ressonância a maior parte da radiação será transmitida e só
será refletida a radiação com a frequência projetada, e essa
radiação ocorre na direção normal com a polarização TE. A
sua largura de banda é aceitável para o comportamento rejeitafaixa de banda estreita esperado. Este filtro pode ser utilizado
em sistemas de comunicações que exigem uma forte resposta
em frequência. O trabalho futuro será focado no
desenvolvimento de dispositivos operando com múltiplas
ressonâncias.
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Geometria de Aquisição Circular com Múltiplos
Sensores para Mapeamento Através de Paredes
utilizando Sinais de RF
Rafael Saraiva Campos, Lisandro Lovisolo e Marcello L. R. de Campos

Resumo— O mapeamento através de paredes (TWM) utilizando rádio-frequência (RF) emprega técnicas originalmente
aplicadas na tomografia computadorizada para reconstruir a
planta-baixa de uma construção e assim localizar obstáculos
estáticos que possam estar atrás de paredes. Na maioria das
estratégias para TWM, assume-se uma geometria de feixes de
raios paralelos, onde dois sensores móveis (um transmissor e
outro receptor) coletam as amostras de potência de RF recebida
através das paredes. Esse esquema não prioriza a rapidez de
aquisição, que é importante quando se considera aplicações de
RF TWM, como auxı́lio para resgates em prédios desmoronados
e intervenções de equipes táticas em situações com reféns. O
presente trabalho aborda essa questão, propondo uma geometria
de aquisição alternativa, a Geometria de Aquisição Circular com
Múltiplos Sensores. A validade da proposta é verificada utilizando
um modelo previamente definido pelos autores e construı́do com
o Método dos Elementos Finitos.
Palavras-Chave— Rádio-frequência, Mapeamento Através de
Paredes, Consciência Situacional, Reconstrução Algébrica,
Método dos Elementos Finitos
Abstract— Radiofrequency (RF) Through-the-Wall Mapping (TWM) employs techniques originally applied in Computerized Tomographic Imaging to reconstruct the floor blueprint and
therefore map static obstacles behind walls. Most TWM scenarios
assume a parallel-beam geometry, where two mobile sensors (one
transmitter and one receiver) obtain the RF received power
samples. Such scheme does not prioritize acquisition speed, which
is of paramount importance when one considers the intended RF
TWM applications, such as rescuing efforts in collapsed buildings
and tactical teams intervention in hostage situations. The current
work addresses this issue by proposing an alternative acquisition
geometry: Multi-Sensor Circular Acquisition Geometry. The
validity of the proposal is evaluated using a Finite Element
Method model, previously defined by the authors.
Keywords— Radiofrequency, Through-the-Wall Mapping, Situational Awareness, Algebraic Reconstruction, Finite Element
Method

I. I NTRODUÇ ÃO
O mapeamento através de paredes (TWM - Through-theWall Mapping) utilizando sinais de RF tem como objetivo
identificar a localização de obstáculos estáticos dentro de
construções sem sensoriamento direto. Portanto, destina-se a
prover um método não-invasivo para reconstruir uma plantabaixa de um andar utilizando sinais de RF [1]. A capacidade
de obter uma estimativa da planta-baixa, antes de entrar em
Rafael Saraiva Campos (PEE/COPPE/UFRJ, CEFET/RJ), Lisandro Lovisolo (PROSAICO/PEL/DETEL/UERJ), Marcello L. R. de Campos
(PEE/COPPE/UFRJ). E-mails: rafael.campos@cefet-rj.br, lisandro@uerj.br,
campos@smt.ufrj.br.

um andar ou sala, pode fornecer informações valiosas em
operações militares, tais como situações com reféns e combate
urbano [2], uma vez que em tais casos, o sensoriamento
dos obstáculos com equipamentos a bordo de robôs não é
uma opção, devido, por exemplo, à presença de forças hostis
no interior do prédio. Tecnologias de RF TWM também
podem ser aplicadas quando a área a ser mapeada encontrase inacessı́vel devido a restrições fı́sicas; por exemplo, em
prédios desmoronados. Em resumo, RF TWM pode aprimorar
a consciência situacional em nı́vel tático em situações crı́ticas
em áreas urbanas [3].
O presente trabalho propõe um geometria de aquisição
para RF TWM: a Geometria de Aquisição Circular com
Múltiplos Sensores (MCG - Multi-Sensor Circular Acquisition
Geometry). Esta proposta visa reduzir o tempo requerido para
obter amostras de RF em comparação com a usual geometria
de feixes de raios paralelos. A MCG é avaliada utilizando um
modelo de simulação previamente definido pelos autores [4]
e baseado no método dos elementos finitos (FEM - Finite
Element Method).
O restante deste trabalho está organizado como se segue: a
Seção II revê os conceitos-chave da geometria de aquisição por
feixes de raios paralelos; a Seção III aborda os fundamentos
da reconstrução algébrica; a Seção IV define os parâmetros da
MCG (a proposta deste trabalho); e a Seção V apresenta os
resultados da simulação conduzida com o modelo FEM. Por
fim, a Seção VI traz uma breve conclusão.
II. G EOMETRIA DE AQUISIÇ ÃO COM F EIXES DE R AIOS
PARALELOS
A maioria dos cenários de RF TWM emprega a geometria
de aquisição com feixes de raios paralelos, que era utilizada
na tomografia computadorizada (CTI - Computerized Tomographic Imaging) de primeira geração [5]. Essa geometria
requer apenas um transmissor e um receptor, que percorrem
trajetórias paralelas e cujas antenas diretivas devem estar sempre alinhadas entre si. A transformada de Radon e o teorema
de fatias de Fourier fornecem a fundamentação matemática
para as técnicas de reconstrução utilizando esta geometria [6].
Considere a reta r na Fig. 1a, definida por y = (tan γ) x+b,
onde (0, b) são as coordenadas do ponto B, que é a intersecção
entre r e o eixo y. Do triângulo OCA, obtém-se γ = θk +π/2,
assim, tan γ = −1/ tan θk . Do triângulo OCB, verifica-se que
b = ρj / sin θk . Portanto, y = −x/ tan θk + ρj / sin θk , que
pode ser reescrita como x cos θk + y sin θk = ρj . Um feixe
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de raios paralelos é definido por um conjunto de tais retas,
variando ρ para θ fixo, como ilustrado na Fig. 1b.

inverso discreto corrompido por ruı́do pode ser representado
pelo sistema linear
Ax̂ = b̃

(2)

onde x̂ = [xi ]i=1,...,N 2 é o vetor-coluna com os elementos
de fˆ(x, y), i.e., a imagem reconstruı́da; b̃ = [bi ]i=1,...,mn + n
é o vetor-coluna com os valores do sinograma G acrescidos
de ruı́do; e A = [ai,j ]i=1,...,mn;j=1,...,N 2 é a matriz de
coeficientes. Cada linha da matriz A corresponde a um raio na
geometria de feixes de raios paralelos. Como a Fig. 2 mostra,
o elemento ai,j informa a extensão do percurso do i-ésimo
raio através do j-ésimo pixel. Portanto, tem-se
2

bi = g(ρu , θv ) =

(a)

N
X

ai,j x̂j

(3)

j=1

(b)

Fig. 1. (a) Reta representando a trajetória de propagação; (b) Feixe de raios
paralelos em θ = θk .

Assume-se que cada raio no feixe paralelo representa o
percurso da energia eletromagnética propagando-se entre o
transmissor e receptor, ambos movendo-se ao longo de caminhos paralelos de L metros, indicados pelas linhas pontilhadas
na Fig. 1b. Se o raio atravessa um objeto ao longo do
caminho percorrido, parte de sua energia será absorvida pelo
objeto. Assim, no receptor obtém-se uma projeção na qual
as caracterı́sticas de absorção do objeto estão implicitamente
contidas. Se a potência transmitida é conhecida, a absorção
ao longo da trajetória definida por θk e ρj pode ser inferida
a partir da energia recebida. Esta absorção é fornecida pela
integral de linha
Z +∞ Z +∞

onde g(ρu , θv ) é a transformada de Radon ao longo do raio
definido por (ρu , θv ), u = 1, . . . , m, v = 1, . . . , n e i =
1, . . . , mn.

Fig. 2.

Exemplo de matriz de coeficientes 3 × 3.

f (x, y)δ(x cos θk + y sin θk − ρj )dxdy

g(ρj , θk ) =

−∞

−∞

(1)

onde f (x, y) é a atenuação especı́fica (atenuação por unidade
de comprimento) da seção reta do objeto nas coordenadas
(x, y). A função impulso resulta na integração ao longo da reta
x cos θk +y sin θk = ρj . Esta integral de linha é a transformada
de Radon da funçãof no plano xy ao longo da direção definida
por θk e ρj [6]. A projeção g(ρ, θk ) é obtida aplicando a
equação (1) para todo ρ ∈ [−L/2; L/2]. Após calcular as
projeções para todos θ ∈ [0; π), obtém-se o sinograma da
imagem original. O sinograma é empregado para reconstruir
a planta-baixa da construção, a imagem desejada.
III. T ÉCNICA DE R ECONSTRUÇ ÃO I TERATIVA
S IMULT ÂNEA (SIRT)
O processo de reconstrução da planta-baixa a partir do
sinograma pode aplicar diferentes técnicas. Essas técnicas
podem ser agrupadas genericamente em duas classes: (i) projetivas, que empregam o teorema de fatias de Fourier e
projeções de Radon, como a reconstrução por retroprojeção
com filtragem (FBR-Filtered Backprojection Reconstruction e
a reconstrução direta de Fourier (DFR - Direct Fourier Reconstruction; (ii) algébricas, que adotam técnicas iterativas para a
solução de sistemas lineares representando o problema inverso,
como o método ART (Algebraic Reconstruction Technique) e
o SIRT (Simultaneous Iterative Reconstruction Technique) [5],
[7].
Na reconstrução algébrica, a planta-baixa do andar f (x, y) é
tratada como uma matriz N ×N de incógnitas. Esse problema

Em problemas tı́picos de reconstrução em TWM a matriz
A é enorme, e a equação (2) representa um problema discreto
mal-posto, uma vez que o número de condicionamento de A
é muito grande [7], [8]. Em tais casos, alguma técnica de
regularização é necessária, para impedir que o ruı́do em b
cause flutuações significativas na solução. Além disso, apenas
uma pequena fração dos elementos de A é não-nula, uma
vez que cada raio passa por apenas uma reduzida percentagem do conjunto de pixels que compõem toda a plantabaixa. Considerando o alto grau de esparsidade de A e a
necessidade de obter uma solução menos susceptı́vel ao ruı́do
presente na entrada, métodos iterativos de regularização para
problemas mal-postos tornam-se a alternativa preferencial para
a reconstrução [8]. Entre tais métodos, encontram-se o de
Kaczmarz (ou ART) e Landweber (ou SIRT).
O algoritmo iterativo de Landweber realiza estimativas
sucessivas de x através de


 b − Ax̂K−1 
x̂K = x̂K−1 + δAT 
2 
AAT

(4)

2

onde δ é o parâmetro de relaxação. Enquanto a solução
ART é atualizada a cada linha do sistema linear definido pela
equação (2), no método SIRT todas as linhas do sistema são
consideradas simultaneamente, i.e., a cada iteração [9]. Com
isso, o método SIRT provê melhor regularização que o método
ART, resultando em imagens reconstruı́das de melhor qualidade (i.e., mais semelhantes à imagem original). Entretanto,
isso é obtido às custas de convergência mais lenta [6], [8].
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IV. G EOMETRIA DE AQUISIÇ ÃO C IRCULAR COM
M ÚLTIPLOS S ENSORES
Na geometria de aquisição de feixes de raios paralelos, dois
sensores movem-se ao redor da área a ser mapeada coletando
amostras de RF. Quaisquer alterações do layout ocorridas durante o deslocamento (tais como portas sendo barricadas ou colapsando) passarão despercebidas. Em nossa proposta (MCG),
múltiplos sensores são dispostos circularmente ao redor da
área de interesse. Uma vez posicionados, eles permanecerão
estáticos pela duração do processo de mapeamento, coletando
amostras de RF. Tal esquema possibilita uma reconstrução
muito mais rápida, bem como a detecção de modificações
dinâmicas do layout da área sendo mapeada.
Na MCG, N sensores igualmente espaçados são posicionados ao longo de um cı́rculo ao redor da área a ser mapeada,
que é representada na Fig. 3 por um quadrado de D × D m2 .
As antenas diretivas de todos os sensores são apontadas para
o centro, localizado nas coordenadas (x0 , y0 ). A separação
angular entre sensores adjacentes é definida por ∆ξ = 2π
N .
As componentes do vetor posição ~si = (xi , yi ) do i-ésimo
sensor são dadas por xi = x0 + R sin ξi e yi = y0 − R cos ξi ,
onde ξi é o ângulo entre o semi-eixo y negativo e a semireta conectando o i-ésimo sensor à origem, i = 1, . . . , N e R
é o raio da MCG. O parâmetro R é definido em função do
tamanho da área a ser mapeada (D) acrescida de um valor
δ para levar em conta o tamanho dos refletores das antenas,
prevenindo assim que os mesmos fiquem demasiadamente
próximos das paredes externas (o que poderia resultar em
alterações significativas de seus diagramas
de irradiação).
√
Assim, o raio da MCG é R = D2 2 + δ. O parâmetro δ
deve ser definido em função do tamanho do refletor da antena
e do comprimento de onda do sinal de RF. De modo geral,
antenas mais diretivas (i.e., refletores maiores) e frequências
mais baixas (maiores comprimentos de onda) demandam um
δ maior.
A trajetória do raio ri,j transmitido pelo i-ésimo sensor e
recebido pelo j-ésimo sensor é definida por uma equação linear
de coeficientes [ai,j bi,j ]T . Os coeficientes angular e linear de
ri,j (i = 1, . . . , (N − 1) e j = i + 1, . . . , N ) são dados por,
respectivamente,
ai,j

bi,j =

(cos xi − cos xj )
=
(sin xj − sin xi )

(5)

(y0 − R cos xj ) (sin xj − sin xi ) − (y0 + R sin xj ) (cos xi − cos xj )
(sin xj − sin xi )
(6)

Apenas os raios atravessando a área a ser mapeada são
de interesse para o TWM. Na Fig. 3, essa área é delimitada
pelos vértices P1 , P2 , P3 e P4 . Apenas os raios interceptando
os lados deste quadrado são selecionados, i.e., os raios ri,j
pertencentes ao conjunto A definido por

A=

i, j | ∃k ∈ {1, 2, 3, 4} , ri,j ∩ Pv(k) Pv(k+1) 6= ⊘, v = [1 2 3 4 1]
(7)

A Fig. 4 ilustra os raios válidos em uma MCG com N = 18
e R = 6.8 m.
Ao contrário da geometria de feixes de raios paralelos, na
qual as antenas dos dois sensores estão sempre alinhadas entre
si, na MCG todas as antenas estão apontadas para o centro

(x0 , y0 ). Assim, para obter a potência isotrópica efetivamente
irradiada pelo i-ésimo sensor na direção do j-ésimo sensor, o
diagrama de irradiação horizontal da antena transmissora deve
ser considerado. Para tal, o ângulo entre o raio e a direção de
máximo ganho da antena transmissora deve ser calculado. Da
Fig. 3 tem-se que tal ângulo para o raio ri,j é definido por
θi,j = arccos

Fig. 3.

~si · (~sj − ~si )
k~si k k~sj − ~si k

(8)

Definição dos parâmetros da MCG.

Fig. 4. Raios válidos em uma MCG com 18 sensores; D = 9.2 m e δ = 30
cm.

De modo geral, para qualquer método de reconstrução,
preservando inalterados todos os outros parâmetros sistêmicos,
o aumento do número de raios por pixel melhora a qualidade da imagem reconstruı́da. A Fig. 5 indica que em uma
configuração com aproximadamente 2000 raios válidos, o
número médio de raios por pixel é aproximadamente 3.4
vezes maior na geometria de feixes de raios paralelos (44
raios/pixel), em comparação com a MCG (13 raios/pixel).
Todavia, a MCG não se propõe a melhorar a qualidade da
reconstrução em relação ao método tradicional. Em vez disso,
seu objetivo é reduzir o tempo de aquisição de amostras de
RF e possibilitar a detecção dinâmica de modificações da
planta-baixa. Assim, desde que uma reconstrução de qualidade
aceitável seja alcançada, a utilidade da MCG estará estabelecida.
Contudo, se comparada ao esquema de aquisição com
múltiplos sensores proposto em [10], a MCG obtém um
número médio de raios por pixel aproximadamente 20%
superior. Como a função de distribuição acumulada (CDF -
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Fig. 5. Número de raios por pixel em uma geometria de aquisição de feixes
de raios paralelos (vermelho) e em uma MCG (azul). Em ambos os casos
há aproximadamente 2000 raios (i.e., amostras) e a resolução das imagens
reconstruı́das é 32 × 32 pixels.

Cumulative Distribution Function) (CDF) na Fig. 6b indica,
enquanto praticamente nenhum pixel na geometria proposta
em [10] é percorrido por 13 raios, na MCG 50% dos pixels
são atravessados por mais de 13 raios 1 .
(a)

20

(b)

1
0.9

18
0.8

múltiplos percursos e sombreamento [13]. Até onde pudemos
verificar na literatura consultada, [14] foi a primeira tentativa
de utilização de FEM em um problema de RF TWM. Em [4],
otimizou-se os parâmetros do modelo FEM, particularmente da
sua discretização (meshing), permitindo significativa redução
do custo computacional das simulações. Para a construção do
modelo FEM, empregamos a plataforma de software comercial
COMSOL Multiphysics R .
Nas simulações a seguir, empregamos a mesma
configuração do modelo FEM especificado em [4]. Porém,
em vez de utilizar somente dois sensores cujo deslocamento
era simulado durante o parametric sweep no COMSOL, 78
sensores fixos e concêntricos foram posicionados ao redor da
área a ser mapeada. Devido à limitações para a simulação
de transmissão simultânea por vários sensores, a fonte de
campo (densidade superficial de corrente senoidal com
frequência angular 2π × 109 rad/s) é ativada sobre o elemento
irradiante de cada antena de modo cı́clico (round-robin).
Na geometria representando a planta-baixa do andar no
modelo FEM, um portão é acrescido para simular a obstrução
da passagem central. A Fig. 7 exibe-o em azul, junto com
a planta-baixa e os refletores das antenas diretivas (8.5 dBi).
Assume-se que o portão é feito de aço inoxidável, com σ =
4.032×106 S/m, µr = 1 e ǫr = 1 na frequência de 1 GHz [15].
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Fig. 6. (a) Número de raios por pixel; (b) CDF do número de raios por
pixel para duas geometrias de aquisição com 78 sensores: MCG (azul) e a
proposta em [10] (vermelho).
Fig. 7. MCG com 78 sensores com antenas diretivas e planta-baixa do
andar (com paredes de concreto não-reforçado com 50 cm de espessura)
definidas no COMSOL.

V. S IMULAÇ ÃO UTILIZANDO M ÉTODO DOS E LEMENTOS
F INITOS
A. O Modelo FEM
O método dos elementos finitos (FEM - Finite Element
Method) é uma ferramenta numérica para a solução de problemas de campo, como elasticidade, fluxo de fluidos, transferência de calor e propagação de ondas eletromagnéticas [11],
[12]. Em [14] definiu-se um modelo FEM 2-D para possibilitar simulações acuradas e rápidas da reconstrução de
diferentes plantas-baixas em TWM utilizando sinais não modulados (CW - Continuous Wave) na faixa de UHF (UltraHigh Frequency). O modelo FEM, permite capturar mais
precisamente a complexidade subjacente ao problema fı́sico
sendo descrito (propagação de ondas eletromagnéticas), em
comparação com modelos de simulação mais usuais, como
equações de perda de propagação (path loss) acrescidas
de componente randômica para contabilizar recepção em

A Fig. 8(a-d) traz as plantas-baixas obtidas com MCG
SIRT utilizando 39 e 78 sensores, após a equalização de
histograma e filtragem de mediana 2 . A resolução das imagens
reconstruı́das é 32 × 32 pixels. Nas Figs. 8(b,d) o sinal de
referência (a planta-baixa original) é sobreposto às imagens
reconstruı́das para melhor comparação. Embora seriamente
corrompida por undersampling, a reconstrução MCG SIRT
com 39 sensores provê uma planta-baixa onde tanto as paredes
externas quanto a passagem central interna são discernı́veis. A
qualidade da reconstrução melhora significativamente quando
o número de sensores aumenta de 39 para 78. A qualidade
é inferior àquela obtida como a geometria tradicional [4],

1 Para a comparação, considerou-se que N = 78 e que o comprimento do
√
lado da cadeia quadrangular de sensores em [10] é 2R/ 2, onde R é o raio
da MCG.

2 Antes da reconstrução, um filtro passa-baixa (mediana) é aplicado no
sinograma para mitigar os efeitos da recepção em múltiplos percursos, que
apareceriam na imagem reconstruı́da como ruı́do de alta frequência [4], [14].

B. Resultados da simulação
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porém as reconstruções apresentam claramente as principais
caracterı́sticas das plantas-baixas originais.
Uma vez posicionada, a cadeia de sensores MCG pode mapear a área de interesse sem necessidade de reconfiguração e
assim detectar alterações dinâmicas. Para ilustrar essa função,
o portão definido na Seção V-A é inserido na passagem central.
Fig. 9(a,b) exibem as imagem reconstruı́das, sem e com o
portão de aço, respectivamente. Fig. 9c ilustra a diferença
absoluta entre as Figs. 9(a,b). Devido à grande intensidade
das componentes refletidas na superfı́cie altamente condutora
da barricada, o mapa diferencial exibe nı́veis elevados de
luminância não apenas na posição do portão, mas também
nas paredes diretamente opostas ao mesmo. A Fig. 9d traz
a imagem binária obtida após a aplicação de um filtro de
limiar à Fig. 9c, com nı́vel de corte 3 dB abaixo do valor
máximo, e a subsequente erosão utilizando um elemento
estruturante circular com raio 2. A obstrução na passagem
central é claramente percebida, principalmente devido à alta
condutividade do material constituinte.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 9. Detecção de alterações no layout do andar utilizando MCG SIRT
com o modelo FEM com 78 sensores. A resolução da imagem reconstruı́da
é 32 × 32 pixels. Reconstrução SIRT do mapa do andar (a) sem e (b) com
o portão de aço; (c) imagem diferencial de (b) e (a); (d) imagem obtida após
aplicar um filtro de limiar em (c).

R EFER ÊNCIAS

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 8. Reconstrução MCG SIRT utilizando o modelo FEM com (a,b) 39
sensores; (c,d) 78 sensores. A planta-baixa do andar é sobreposta ao sinal
reconstruı́do em (b,d) para melhor comparação.

VI. C ONCLUS ÕES
Este trabalho definiu uma geometria circular de aquisição
com múltiplos sensores (MCG) com o objetivo de acelerar
a coleta de amostras de RF para TWM em comparação
com a geometria usual de feixes de raios paralelos. A MCG
emprega um conjunto de sensores concêntricos, que, uma vez
posicionados, permanecem estáticos, o que permite a detecção
de alterações dinâmicas do layout da área sendo mapeada. A
proposta foi avaliada utilizando um modelo FEM previamente
definido pelos autores. Os resultados obtidos sugerem a validade do esquema de aquisição proposto.
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Estimação DOA usando SEAD e Nelder-Mead Simplex
Lucas Rodrigues Ferreira e Rodrigo Pinto Lemos
Resumo— Antenas inteligentes são fundamentais nos sistemas
móveis de última geração, pois conseguem mitigar interferências e
rastrear usuários pela estimação das direções das frentes de onda
incidentes. O estimador MODEX é muito difundido mas tem seu
desempenho degradado em baixas relações sinal-ruído, devido a
empregar a função objetivo de máxima verossimilhança. O SEAD
utiliza a mesma função objetivo mas alcança melhor desempenho
de estimação pois se baseia no espectro diferencial que é menos
susceptível ao ruído. Assim, este trabalho propõe uma nova
função objetivo baseada exclusivamente no espectro diferencial
para melhorar o desempenho do SEAD em baixas relações sinalruído.
Palavras-Chave—DOA, ED, Nelder-Mead, SEAD.
Abstract— Smart antennas are fundamental in nextgeneration mobile systems because they can mitigate interference
and track users by estimating the directions of arrival of signal
wavefronts. MODEX is a widespread estimator but shows
severely degraded performance at low signal-to-noise ratio
scenarios due to the use of the maximum likelihood objective
function. SEAD uses the same objective function but achieves
better estimation performance since it is based on the differential
spectrum, which is less susceptible to noise. Thus, this work
proposes a new objective function based exclusively on the
differential spectrum to improve the performance of SEAD at low
signal-to-noise ratio scenarios.

Na busca de um método mais robusto, foi criado o SEAD
(SEArch of direction by Differential spectrum) [4] 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 [5] 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.
Assim, buscando melhorar o desempenho da estimação
DOA em baixas SNR, neste trabalho se propõe um método
alternativo que minimiza uma função objetivo baseada
exclusivamente no ED em vez da função objetivo de ML [5].
Este trabalho está assim dividido: na seção II descreve-se o
modelo de sinal e na seção III o método SEAD; o método
proposto é descrito na seção IV e na seção V ele é avaliado.
Finalmente, as conclusões serão apresentadas na seção VI.
II.

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 [2]:

Keywords—DOA, ED, Nelder-Mead, SEAD.

I.

INTRODUÇÃO

Os arranjos de “antenas inteligentes” têm experimentado
uso crescente em comunicações móveis por serem capazes de
aumentar a eficiência do sistema, expandir a área de cobertura e
aumentar a capacidade de atendimento a usuários simultâneos.
Isso é possível através da conformação dos diagramas de
radiação do arranjo (beamforming) de tal forma a incrementar
sua diretividade nas direções de incidência dos sinais de
interesse, inserindo nulos nas direções dos sinais interferentes
ou dos múltiplos percursos de reflexão do sinais. Neste sentido,
a correta estimação dos ângulos de incidência das frentes de
onda (DOA – Direction Of Arrival) torna-se de fundamental
importância [1].
Muitos métodos de estimação DOA baseiam-se no critério
de máxima verossimilhança (ML – Maximum Likelihood), que
minimiza uma função objetivo não-linear e multimodal [2].
Dentre os métodos ML-DOA iterativos de alta resolução mais
conhecidos, destacam-se o MODE (Method Of Direction
Estimation) [3] que reparametriza o problema ML numa
otimização quadrática; o MODEX (MODE with eXtra roots)
[3], originário do MODE mas empregando raízes extras cujas
combinações geram estimativas de DOA, selecionando-se a
melhor através de um procedimento de ML. Apesar do
desempenho de estimação do MODEX ser melhor do que o do
MODE, a função objetivo de ML mostra-se muito sensível ao
ruído, tornando-o menos confiável com a diminuição da relação
sinal-ruído (SNR – signal-to-noise ratio) [3].

MODELO DE SINAL

𝐲 𝑛 = 𝐀𝐬 𝑛 + 𝐞 𝑛 ,

(1)

𝐑 = {𝐲 𝑛 𝐲 H 𝑛 } = 𝐀𝐏𝐀𝐻 + 𝜎 𝐈,

(2)

onde 𝐀 = [𝐚 𝜔 … 𝐚 𝜔𝑚 ] é uma matriz K×M de
Vandermonde composta por vetores diretores K×1 𝐚 𝜔𝑚 =
[ − 𝜔𝑚 … − 𝐾− 𝜔𝑚 ]𝑇 para cada fonte m, sendo 𝜔𝑚 =
𝑠 𝑛 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 [4]. A matriz de covariância
espacial é obtida a partir do vetor de saída 𝒚 𝑛 como [4]:
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
𝐏 =
representam a correlação entre as fontes i e j [2].
III.

MÉTODO SEAD

No método SEAD [4], utiliza-se a diferença entre os dois
valores singulares principais de uma matriz de covariância
̃ 𝜔 para gerar o ED. 𝐑
̃ 𝜔 resulta da
espacial aumentada 𝐑
̆
adição a R de uma matriz de teste 𝐑 𝜔 para cada ângulo
elétrico ω em (–π, π), correspondente a θ em (–90°, 90°) [4]:
̃ 𝜔 =𝐑+𝐑
̆ 𝜔 ,
𝐑

(3)

̅̅̅̅̅̅𝐚 𝜔 𝐚𝐻 𝜔 e 𝜎
̅̅̅̅̅̅ corresponde à potência
̆ 𝜔 =𝜎
onde 𝐑
𝐷𝑂𝐴
𝐷𝑂𝐴
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As diferenças entre os dois maiores valores singulares de
̃ 𝜔 produzem os valores do ED para cada ω em (–π, π) [4]:
𝐑

dB a 2 dB. Porém, acima de 0 dB, o REQM estabilizou-se
entre 0,3° e 0,4°, devido à resolução adotada no ED.

cujos picos de maior potência, selecionados após a aplicação
de um limiar de amplitude, posicionam-se na vizinhança dos
DOA. O Improved SEAD [5] contorna a baixa resolução do ED
utilizando o critério de ML para determinar quantas fontes
cada pico representa e gerar razoáveis estimativas iniciais dos
DOA. Em seguida, essas estimativas são refinadas
iterativamente pela minimização da função objetivo de ML
através do algoritmo branch-and-bound.

A otimização baseada exclusivamente no espectro
diferencial melhorou significativamente a precisão do SEAD
para estimação DOA em cenários com SNR muito baixas. Em
cenários com SNR altas, a precisão da estimação ficou limitada
à resolução do espectro, podendo ser ajustada àquela exigida
por aplicações práticas, tais como em comunicações móveis.
Pretende-se futuramente desvincular a otimização da resolução
espectral.

𝜔 =𝜆 𝜔 −𝜆 𝜔 ,

IV.

(4)

V.

CONCLUSÕES

MÉTODO PROPOSTO

Considerando que a função objetivo de ML, por ser muito
sensível ao ruído, compromete a qualidade das estimativas
com a diminuição da SNR [5], este trabalho propõe empregar
uma função objetivo baseada exclusivamente no ED para
incrementar a acurácia da estimação DOA.
̂ = [𝜔
Neste sentido, dado o vetor 𝝎
̂ 𝑂𝐴, 𝜔
̂ 𝑂𝐴, ⋯ 𝜔
̂ 𝑂𝐴,𝑀 ]
de estimativas iniciais do SEAD, para cada um dos ângulos
𝜔
̂𝐷𝑂𝐴, , i = 1, ... , M, calcula-se a expressão analítica do ED
para um única fonte, obtida em [5]:
̂ 𝜔 = {𝐾 +

𝐾−

∑ 𝑘 cos[ 𝐾 − 𝑝 (𝜔
̂𝐷𝑂𝐴, − 𝜔)]} .

(5)
Fig. 1: Espectros diferenciais original (linha contínua) e sintético (linha
tracejada) para fontes descorrelacionadas em 10º e 15°, SNR = –15 dB.

=

Os ̂ 𝜔 são então somados uns aos outros e normalizados
para produzir um ED sintético que é então comparado ao ED
original através do Erro Quadrático Médio (EQM):
̂ =
𝑄𝑀 𝛚

𝜋

∫ [
−𝜋

𝑀

𝜔 −∑ ̂ 𝜔 ]
=

𝜔.

(6)

A Fig. 1 mostra a sobreposição do ED original na SNR de
dB (linha contínua) à sua aproximação pelo ED sintético (linha
tracejada) para duas fontes posicionadas em 10º e 15º.
Como as estimativas iniciais do método SEAD se mostram
razoavelmente próximas do mínimo global, empregou-se o
algoritmo de Nelder-Mead (instrução fminsearch no Matlab®),
̂ , selecionando-se
para iterativamente gerar novos vetores 𝛚
como vetor ótimo de estimativas DOA aquele que minimiza o
EQM em (6). O 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].
Para avaliar o desempenho da estimação DOA em relação à
SNR utilizou-se a Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM). A
Fig. 2 mostra as curvas de REQM do MODE, MODEX,
Improved SEAD e do método proposto neste trabalho, para
duas fontes descorrelacionadas em 10º e 15º, calculadas sobre
1000 simulações em Matlab® para cada SNR de –15dB e 10dB
a passos de 1 dB indicados pelas posições dos marcadores
utilizados nas curvas, tomando-se 100 snapshots de 10
sensores espaçados de meio comprimento de onda entre si.
Embora tanto o desempenho do Improved SEAD quanto do
método proposto sofram severa degradação para SNR menor
que –10 dB, observa-se que a proposta conseguiu melhorar
significativamente a acurácia da estimação para SNR de –12

Fig. 2: Curvas de desempenho para fontes descorrelacionadas em 10º e 15°.
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Fall Monitor: Detector de Quedas para Dispositivos
Móveis para Cuidado à Pessoas com Mobilidade
Debilitada
Lukas M. Torquato, André Felipe Monteiro, 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 acometem a
mobilidade do indivíduo. Portanto, cuidado e monitoramento
remoto é uma maneira efetiva de evitar o agravamento destas
sequelas. Tendo esta motivação, foi iniciado o desenvolvimento de
uma ferramenta para smartphones que auxilie o cuidado descrito,
capaz de detectar quedas de um paciente com uma enfermidade, o
aplicativo alerta um cuidador e facilita a chegada de ajuda para
socorrer o usuário monitorado de uma forma mais rápida e eficaz.

faz com que o smartphone seja o alvo mais indicado para
desenvolver a ferramenta, devido a sua acessibilidade.
Na área de monitoramento de quedas, há diversas
abordagens para este problema, incluindo propostas que apenas
analisam se houve algum tipo de impacto com o usuário; outras,
como [2], analisam o “pós-queda” para observar se houve
algum tipo de recuperação do paciente.
Uma das alternativas é utilizar câmeras espalhadas pelo
ambiente [3], porém é uma alternativa com alto custo
financeiro. Outra opção é utilizar dispositivos vestíveis [4] que
são uma tendência atual, porém essa opção, tendo como base o
mercado atual, é bastante cara, com pequena acessibilidade e
possui o desconforto de ter um aparelho fixado ao corpo.
A grande maioria dos trabalhos na área tem como objetivo
principal diferenciar uma queda de outras atividades físicas do
dia-a-dia, geralmente chamadas de ADL - Activities of Daily
Living, e assim gerando falsos-positivo. Certas atividades
dificultam esta tarefa devido ao fato delas se assimilarem à uma
queda na perspectiva do sensor utilizado, por exemplo, correr
pode gerar um falso-positivo de uma queda utilizando um
acelerômetro como sensor. Um dos nossos objetivos é tentar
mitigar os falsos-positivos.

Palavras-Chave—Detecção de queda, Android, Smartphone.
Abstract—Elderly, patients who suffered from strokes,
neurological, articular, cardiovascular illness and other diseases
like muscular dystrophies are examples of cases which affects an
individual’s mobility. Thus, remote monitoring and care is an
effective way to avoid the worsening of these sequels. With this
question in mind, the development of a tool for smartphones to
assist the caretaking, capable of detecting a injured patient’s fall,
was initiated, which alerts a caregiver and makes easier the arrival
of help to rescue the monitored user in a quicker and more
effective manner.
Keywords—Fall detection, Android, Smartphone.

I.

II.

INTRODUÇÃO

FERRAMENTA PROPOSTA

No campo dos smartphones, ainda há soluções limitadas e
grande parte possui apenas à detecção de queda propriamente
dita, não fazendo nenhum tipo de comunicação externa com
outro usuário que queira monitorar o paciente utilizando a
aplicação [2]. Neste projeto, desenvolvemos uma ferramenta
voltada para os smartphones com sistema operacional Android,
que tem por objetivo identificar quedas, utilizando o
acelerômetro do aparelho, de um paciente monitorado, e caso a
identifique, o aplicativo irá enviar uma notificação Push para
outro usuário que está monitorando este paciente a fim de
alertá-lo. Esta notificação possui a habilidade de persistir, não
sendo perdida caso o cuidador não esteja ativo no momento.
O algoritmo utilizado no Fall Monitor faz o uso de duas fases
principais. A primeira consiste em identificar uma possível
queda, que é representada por um certo comportamento
específico do acelerômetro. O acelerômetro em smartphones
funciona medindo a aceleração nos 3 eixos e retorna o valor da
aceleração de cada eixo individualmente, porém precisamos da
aceleração resultante desses 3 eixos. Quando o aparelho está
imóvel, a resultante tende ao valor da gravidade da terra, ou
seja, 1G (G = 9,81m/s²). Desse modo, conseguiremos obter a

Doenças cerebrovasculares, neurológicas, articulares,
cardiovasculares e distrofias musculares são enfermidades que
por vezes comprometem a mobilidade de um indivíduo. Sabese também que os idosos são os mais vulneráveis a quedas
devido a alterações anatômicas e fisiológicas próprias do
envelhecimento, conhecida também como a Síndrome do
Desequilíbrio do Idoso [1].
Todavia, o abandono do uso dos membros inferiores afetados
pela idade ou pelas doenças supracitadas é muito prejudicial
física
e
psicologicamente
para
um
indivíduo.
Consequentemente, o mais indicado é a fisioterapia para que
possa haver alguma tentativa de recuperação, mesmo que
parcial, dos membros. Desse modo, a recuperação destes
enfermos e a segurança dos idosos perante suas dificuldades
motoras nos motivou a desenvolver uma ferramenta que
facilitasse esse cuidado, seja para um parente ou para um
enfermeiro profissional, que chamaremos de cuidador.
Não obstante, podemos observar que os smartphones
compõem uma grande presença no mercado brasileiro; são
aproximadamente 168 milhões de dispositivos em uso, o que

Lukas Magalhães Torquato, André Felipe Monteiro e Felipe da Rocha Henriques¸
Coordenação de Engenharia de Computação, CEFET/RJ – Campus, Petrópolis-RJ,
Brasil,
E-mails:
lukasmtorquato@gmail.com,
andre.monteiro@cefet-rj.br,
felipe.henriques@cefet-rj.br.
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resultante, sendo x, y e z os 3 eixos do acelerômetro, da seguinte
forma:
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = √𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 .
(1)
Após obter a resultante, iremos verificar se este valor
ultrapassa 2 limites em um curto período de tempo. O primeiro
é um limite inferior que representa o momento em que o
aparelho está em queda livre, e o seu valor é de 0,5G; o segundo,
um limite superior, este representa o impacto sofrido pelo
aparelho ao se encontrar com o chão, e seu valor é de 3G. Os
valores desses limites foram baseados em [2]. Entretanto, tal
comportamento do acelerômetro é presente em outras
atividades físicas como correr, pular, entre outras, e para tratar
isto, utilizamos a segunda fase do algoritmo.
A segunda fase do algoritmo consiste em identificar se o
usuário parou de se movimentar por um curto período de tempo
seguinte ao acontecimento da queda, dando a entender que o
paciente se machucou e não consegue se levantar sozinho. Este
procedimento é feito analisando se a aceleração resultante se
mantém dentro de valores próximos a 1G, que demonstra que o
aparelho e/ou paciente não está se movimentando. Isto elimina
grande parte dos casos de falso-positivo de ADLs. Desta forma,
o algoritmo pode ser sintetizado conforme descrito a seguir:
1.
2.
3.
4.

TABELA I.

ACURÁCIA DA APLICAÇÃO PARA AS RESPECTIVAS ADLS
ANALISADAS

Verifica se o limite inferior de 0,5G foi ultrapassado;
Dentro de 1 segundo, verifica se o limite superior de
3G foi ultrapassado;
Verifica se o valor da aceleração resultante se mantém
dentro do intervalo [0.97;1.03]G durante 5 segundos;
Envia notificação Push alertando o cuidador
responsável pelo paciente.
III.

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Nos testes realizados para avaliar o algoritmo e sua
implementação, executamos 30 testes para cada cenário de
ADL, utilizando o smartphone na altura da coxa (em um bolso)
de uma pessoa que simula o paciente a ser monitorado. Para o
cenário Queda, uma queda da própria altura, de diferentes
maneiras é realizada pelo paciente, e a acurácia de 100% indica
que a ferramenta foi capaz de detectar a queda em todos os 30
casos de teste. Para os demais cenários, houve de fato uma
queda, enquanto o paciente realiza a atividade correspondente,
entre 6 e 8 casos de teste. Nos 22 a 24 casos de teste restantes o
paciente realiza o movimento indicado no cenário (Andar,
Correr, Pular, etc.). Assim, a acurácia indica os casos de
acerto, ou seja, quedas detectadas quando de fato houve uma
queda, e quedas não detectadas quando não houve uma queda,
e sim o movimento indicado em cada cenário. Conforme
indicado na Tabela 1 a ferramenta proposta obteve uma taxa
média de acerto de 75,23%, em comparação com a literatura
que possui uma média de 81% como visto em [2], tendo
maiores dificuldades em cenários onde o paciente se
movimenta com uma velocidade acima da média, como Correr
ou Pular. Entretanto esses movimentos são raros em pacientes
com a mobilidade debilitada e dificuldade de locomoção.
Na Figura 1 podemos ver algumas telas das principais do Fall
Monitor, à esquerda apresentamos a tela inicial do aplicativo
onde podemos iniciar o monitoramento de quedas e gerenciar
algumas configurações da ferramenta, à direita temos a tela que
será apresentada ao cuidador após o mesmo tocar na notificação
de queda recebida por meio da ferramenta. Deste modo, o
cuidador, poderá fazer contato com o paciente ou com um
serviço de emergência médica.

Fig. 1.

Tela inicial e tela do cuidador após notificação de queda.

IV.

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O Fall Monitor é uma aplicação voltada a plataforma
Android, que complementa, com sua detecção de queda, uma
funcionalidade pouco explorada na gama de aplicativos
voltados para Home Care. Utilizar o acelerômetro nos
smartphones traz vantagens sobre outros sensores devido a sua
acessibilidade.
Após conseguirmos finalizar a proposta desejada (Detecção
de queda) com uma boa eficiência, pretendemos desenvolver
outras funcionalidades na ferramenta, como monitoramento de
Batimentos Cardíacos, Pressão Arterial entre outros, deste
modo, consolidando várias funcionalidades relevante do Home
Care em uma única ferramenta.
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Um Estudo sobre Separação Cega de Fontes e Análise
de Componentes Independentes
Marcelo Ramos Romano e Romis Attux

Resumo—Este trabalho apresenta um estudo de uma técnica
de Separação Cega de Fontes chamada Análise de Componentes
Independentes (ICA, do inglês Independent Component Analysis).
Nesse artigo, serão apresentados alguns dos principais métodos
de ICA: maximização da curtose, negentropia e verossimilhança
e minimização da informação mútua. Esses métodos serão
implementados e validados para sinais sintéticos no software
MATLAB, sendo que também será feito um ensaio para sinais de
áudio reais.

II.

A partir da equação (1) dada acima, pode-se observar que o
vetor de fontes estimadas y é dado pela equação abaixo:
𝐲 = 𝐖𝐕𝐱 = 𝐖𝐕𝐀𝐬

(2)

Na equação acima, V é uma matriz de branqueamento. Essa
matriz transforma o vetor x em um vetor branco z, facilitando
os métodos de ICA, pois a matriz inversa de mistura, W, tornase ortogonal.

Palavras-Chave—Separação Cega de Fontes, Análise de
Componentes Independentes, Processamento de Sinais.

A partir da equação (2) acima, podemos observar que,
idealmente, cada componente do vetor y será uma combinação
linear das componentes do vetor s. O que queremos é que
apenas uma componente do vetor s seja capturada
separadamente. Pelo Teorema Central do Limite, a soma de
variáveis aleatórias independentes é sempre mais gaussiana do
que elas isoladas [2]. Portanto, podemos recuperar as
componentes independentes ao maximizar a não-gaussianidade
do vetor y. Uma grandeza que indica o grau de gaussianidade
de uma variável aleatória é a curtose, definida para sinais reais
como:

Abstract—This work is a study of a technique of Blind Source
Separation called Independent Component Analysis (ICA). Some
of the most important ICA methods will be presented:
maximization of kurtosis, negentropy and likelihood and
minimization of mutual information. These methods will be
implemented and validated for synthetic signals within the
software MATLAB. A test with real audio signals will also be
carried out.
Keywords—Blind Source Separation, Independent Component
Analysis, Signal Processing.

kurt(y) = E{y 4 } − 3(E{y 2 })2

I.
INTRODUÇÃO
O problema de Separação Cega de Fontes pode ser descrito
da seguinte forma: um vetor de sinais aleatórios, aqui
denominamos fontes, s[n], é aplicado à entrada de um sistema
de múltiplas entradas e saídas (MIMO), gerando, como saída
desse sistema, um novo vetor, dito de misturas, x[n].
Desejamos conhecer o vetor de fontes s, entretanto, só
conhecemos o vetor de misturas x. Portanto, o problema de
Separação Cega de Fontes consiste em estimar o vetor de
fontes s a partir do vetor de misturas x, sem um conhecimento
prévio do sistema.

(3)

Se essa grandeza for zero, a variável considerada é
usualmente gaussiana, se for menor ou maior que zero, ela
será, respectivamente, subgaussiana ou supergaussiana.
Como estimaremos uma componente de cada vez,
podemos usar medidas escalares de não-gaussianidade. Ao
maximizar o módulo da curtose, maximizamos a nãogaussianidade da componente do vetor y considerada. Portanto,
o algoritmo consistirá em encontrar cada linha w da matriz W,
incrementando-a na direção do gradiente do módulo da
equação (3) acima [3]:
∇kurt = 4sign(kurt)[E{𝐳(𝐰 T 𝐳)3 } − 3𝐰‖𝐰‖2 ]

Uma técnica que possibilita obter a separação das misturas
é a Análise de Componentes Independentes (ICA, do inglês
Independent Component Analysis). Para utilizarmos essa
técnica, é necessário supor que todas as componentes do vetor
s são independentes entre si. Além disso, é usual supor que as
misturas são lineares e instantâneas, de tal forma que a relação
entre os vetores s e x pode ser dada pela equação abaixo:
𝐱 = 𝐀𝐬

METODOLOGIA

T

3}

𝚫𝐰 ∝ sign(kurt)[E{𝐳(𝐰 𝐳)

− 3𝐰]

(4)
(5)

𝐰 = 𝐰 + 𝚫𝐰

(6)

𝐰 = 𝐰⁄‖𝐰‖

(7)

Outra grandeza que maximiza a não-gaussianidade é a
negentropia, definida como a diferença entre a entropia de uma
variável gaussiana e a entropia da variável aleatória
considerada, tendo ambas a mesma variância. No entanto, será
necessário estimar essa grandeza:

(1)

.Dessa forma, os métodos de ICA buscarão encontrar uma
matriz inversa de mistura W que estime o vetor de fontes s.
Nesse artigo serão apresentados os métodos de maximização da
curtose, negentropia e verossimilhança. Também será
apresentado um algoritmo evolutivo de minimização da
informação mútua.

J(y) ∝ [E{G(y)} − E{G(ν)}]2

(8)

Na equação acima, G(.) é uma função arbitrária par e ν é
uma variável gaussiana de média nula e variância unitária.
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Tomamos G(.) como sendo log(cosh(.)). Tomando o gradiente
da equação acima, temos:
T

T

J(𝐰 𝐳) ∝ [E{G(y)} − E{G(ν)}]E{𝐳g(𝐰 𝐳)}

A Fig. 2 ilustra o algoritmo evolutivo de minimização da
informação mútua, mostrando a evolução do fitness médio e do
fitness máximo. O fitness médio oscila, pois, a cada 50
iterações, suprimimos algumas células e inserimos outras
aleatórias no lugar das antigas. O erro quadrático médio final
foi da ordem de 10-8.

(9)

em que g(.) é a derivada da função G(.). Dessa forma, teríamos
que incrementar w na direção do gradiente, de modo similar ao
algoritmo da curtose.
O algoritmo de máxima verossimilhança consiste em
encontrar a matriz de mistura mais verossímil de ter gerado
cada uma das amostras do vetor de misturas, maximizando a
probabilidade condicional dada pela equação abaixo:
N

L(𝐖) = p(𝐱[1], 𝐱[2], … , 𝐱[N] | 𝐖) = ∏ p(𝐱[k] | 𝐖)

(10)

k=1

Com isso, constrói-se um algoritmo que incrementa a
matriz W na direção do gradiente da verossimilhança, que
também será estimado, dado pela equação (11) abaixo.
Comumente utiliza-se a função g(.) como sendo tanh(.),
havendo variações para variáveis supergaussianas ou
subgaussianas.

Figura 2 – Evolução do Fitness Máximo e do Fitness Médio

Com relação à simulação para sinais de áudio reais, a Fig. 3
(esquerda) ilustra os sinais fontes e a da direita os sinais de
mistura. Os sinais fontes utilizados foram um sinal de voz e um
sinal de palmas.

1
∇ log L = E{𝐠(𝐖𝐱)𝐱 T } + [𝐖 T]−1
(11)
N
Por fim, desenvolveu-s um algoritmo evolutivo, que buscou
minimizar a informação mútua entre as fontes estimadas: o
CLONALG [1]. Esse algoritmo realiza uma busca estocástica e
populacional, baseada na aplicação de (12) a um conjunto de
clones de cada solução W, com subsequente seleção
determinística. Em (12), N(0,1) representa uma matriz de
valores gaussianos de média zero e variância unitária e f é o
valor do fitness (custo) de cada indivíduo, sendo este um
mapeamento inverso da informação mútua dada em (13).

Figura 3 – Fontes e Misturas

Na Fig. 4, encontram-se as comparações entre os sinais
estimados e os sinais fontes:

Pode-se notar que, em (12), a mutação é menor conforme o
fitness da célula for maior. O parâmetro β é arbitrário e sua
finalidade é controlar a amplitude da mutação. Em (13), a
função H(.) é a entropia de um vetor ou variável aleatória.
𝐖 ′ = 𝐖 + ⍺𝐍(0,1); ⍺ = β−1 exp(−f ∗ )

(12)

Figura 4 – Fontes e Sinais Estimados

n

I(y1 , y2 , … , yn ) = ∑ H(yi ) − H(𝐱) − log|det 𝐖|

IV. CONCLUSÕES
Diante dos resultados apresentados, podemos observar que
as técnicas de ICA se mostraram eficientes, até mesmo para
sinais reais. Com isso, podemos também concluir que as
hipóteses apresentadas de independência e linearidade se
mostraram razoáveis.

(13)

i=1

III.

RESULTADOS

Os algoritmos descritos na seção anterior foram
implementados no software MATLAB. As figuras abaixo
apresentam a simulação dos algoritmos baseados no gradiente,
com passo unitário, mostrando a evolução do erro quadrático
médio entre o sinal de fontes e o sinal estimado de fontes. Na
Fig. 1, a figura da esquerda utilizou um vetor de fontes
subgaussianas e a figura da direita, supergaussianas.
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Emulation of 4G/5G Network Using
OpenAirInterface
Cleverson Nahum, José Soares, Pedro Batista and Aldebaro Klautau

Abstract— Sophisticated communication technologies are developed using simulators, emulators and prototypes. In many
situations emulators represent a good tradeoff in terms of
flexibility and realism. OpenAirInterface (OAI) is an open-source
emulation platform of 4G/5G networks that implements EPC,
access network and user equipment (E-ULTRAN). This work
describes a testbed created with OAI modules and OAISIM
(OpenAirInterface System Emulation) to emulate a LTE network.
The system proved to be effective on creating a functional 4G/5G
network that achieves realistic results to facilitate research.
Keywords— OpenAirInterface, OAISIM, Emulation, LTE.

I. I NTRODUCTION
According to [1] global data traffic grew 63% in 2016,
reaching 7.2 exabytes per month in the end of 2016. To
support the increase of mobile data traffic systems and other
applications, technologies such as LTE (Long Term Evolution)
and SDN (Software Defined Networking) are evolving, and the
fifth generation of mobile networks (5G) is being designed.
To develop new features for technologies such as LTE
and 5G, extensive experiments, tests and debugging must be
conducted. Many times networks simulators are used, but they
may be not enough and rigorous real-world evaluation are
required [2]. Another option is to do real-world evaluations
over testbeds using commercial LTE equipments, however,
this scenario present many restrictions such as: commercial
equipments does not have flexible deployment, have a restrict
configuration capabilities due the commercial considerations
made by operators and vendors [2].
To solve some of these issues, OpenAirInterface (OAI)
was created as an open-source alternative to emulate 4G/5G
networks [3]. OAI offers modules that emulate the User Equipment (UE), eNodeB and Evolved Packet Core (EPC). OAI
can be used to implement a network by itself or can be used
together with commercial modules. This paper describes the
created 4G/5G network using OAI, emphasizing the required
steps that complement OAI’s documentation, and it will also
demonstrate the testbed efficiency.

to build and customize LTE networks on personal computers
and connect them to commercial UEs, like smartphones, or
connect to software-based UEs. Besides, it can incorporate
new 5G features.
Using OpenAirInterface, it is possible to monitor the entire
network, including mobile devices, in real-time. It is also
possible to easily configure the network making simple the
deployment of tests. OAI runs on X86 64 computers with
considerable high minimum requirements, because of kernel
requirements the EPC has to be in different computers than the
UE and eNodeB. The system can be used with a transceiver
to create a real physical interface or using OAISIM (OpenAirInterface System Emulation) to emulate part of the network.
According to [5], OAISIM allows for simulation and emulation of an LTE network using OAI. It provides either
simulation with full physical layer (PHY) and synthetic radio
channels, or using PHY abstraction. The OpenAirInterface has
an advanced development environment with many tools such
as highly emulation modes, soft monitoring, debugging tools
and configurable logging for all layers and channels [3].
OAI EPC is composed of Home Subscriber Server (HSS),
Packet Data Network Gateway and Serving Gateway (S-PGW)
and Mobility Management Entity (MME). It is important to
emphasize that OAI implements the functionality of the Packet
Data Network Gateway and Serving Gateway in one module:
the S-PGW, and it must have the GPRS Tunneling Protocol
(GTP) Linux kernel module to work correctly. Figure 1 shows
the modules and interfaces of the OAI.

II. O PENA IR I NTERFACE
OpenAirInterface is an open-source platform that is compliant with the 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
standards. OAI is being developed by EURECOM and offers
the possibility of operating with closed-source equipment in
any portion of the network [4]. Using the platform it is possible
Cleverson Nahum, José Soares, Pedro Batista and Aldebaro Klautau,
LASSE - 5G & IoT Research Group, Federal University of Pará (UFPA),
Belém-PA, Brazil, E-mails: cleversonahum@ufpa.br, jose.soares@itec.ufpa.br,
pedro@ufpa.br, aldebaro@ufpa.br.

Fig. 1.

OAI modules and their interfaces.

III. I MPLEMENTATION OAI USING OAISIM
A LTE network was created following OAI tutorial in [6]. It
was used one computer 7th generation Intel Core i5 processor
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

with 8 GB of RAM memory and a virtual machine (VM).
The components of the core network were installed in a
VM that is an Ubuntu 14.04, kernel 4.7.7 with module GTP
activated and project openair-cn [7]. A FQDN (Fully Qualified
Domain Name) was set to the machine to communicate with
EPC. The modules HSS, MME and S-PGW were compiled
and configured with specified configurations of interfaces and
address used. Then, the pieces of information about the SIM
were filled in the HSS database to enable authentication.
For installing the OAI eNodeB, it was used a host machine with Ubuntu 14.04, kernel 3.19 low-latency and project
openairinterface5G [8]. Many configurations were needed to
run the eNodeB, such as disable C-States, P-States, hyperthreading, CPU frequency control and options related to power
managements in Linux System. After thaat, the modules
needed to run OAISIM, eNodeB and UE were built and all
configurations of files to connect to EPC were provided.
Due to outdated OAI documentation some extra commands
were needed, which were not part of the install scripts. The
default route of network was changed manually using Linux
command IP route to allow the data flow to go into OAI interface as default. Although OAI recommends old branches [6],
it was used develop branches to both EPC and EnodeB+UE
because of some incompatibilities with available Linux packets
and old packages required by the recommended branches.
To connect and create the LTE network it was used a script
of OAI that runs the OAISIM, UE and eNodeB in the host
computer with E-UTRAN and connects them to OAI EPC
and HSS which was executed in the virtual machine running
the scripts which start HSS, MME and S-PGW.
IV. R ESULTS
As described, the OpenAirInterface was used to create a
LTE network and the network interface was made in the
computer with E-ULTRAN to interact with OAI UE. It is then
possible to make tests of new features in experimental 4G/5G
networks using a computer to run it, obtaining reproducible
results that are typically more realistic than simulations, and
without the need to have all structures of a LTE network or
to use commercial EPC, eNodeB or UE modules.
The code below shows the interface created in the computer
with E-ULTRAN to interact with UE. Through this interface
it is possible to send and receive data in UE.
1
2
3
4
5
6
7

o i p 1 L i n k e n c a p : AMPR NET /ROM HWaddr
i n e t a d d r : 1 0 . 1 6 . 0 . 2 B c a s t : 1 0 . 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 Mask
: 255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST MTU: 1 5 0 0
METRIC : 1
RX p a c k e t s : 2 1 0 0 e r r o r s : 0 d r o p p e d : 0 o v e r r u n s : 0
frame :0
TX p a c k e t s : 3 1 1 3 e r r o r s : 0 d r o p p e d : 0 o v e r r u n s : 0
c a r r i e r :0
c o l l i s i o n s :0 txqueuelen :100
RX b y t e s : 199680 ( 1 9 9 . 6 KB) TX b y t e s : 290936
( 2 9 0 . 9 KB)

plane packets arrive in the UE interface, they are forwarded
to EnodeB and after to S-PGW through a GTP tunnel. The
data path between UE interface until S-PGW cannot be seen
by the user that made requests because it is a hidden process
to the user.
TABLE I
T RACEROUTE INFORMATIONS OF THE UE
Host
10.16.0.1
172.31.0.14
10.200.3.6
host-200-239-9.ufpa.br
pa-peerpa.bkb.rnp.br
as53016.belem.pa.ix.br

Loss(%)
0.0%
2.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Last(ms)
24.6
224.6
147.58
83.31
154.3
107.1

INTERFACE .

Avg(ms)
73.1
162.3
102.8
109.2
110.8
124.5

Best(ms)
15.8
21.5
16.9
16.8
17.0
16.7

V. C ONCLUSIONS
This paper presented a testbed for 4G/5G networks using
the OpenAirInterface. The work aims to provide a realistic
wireless network experimental setup using this open-source
tool instead of commercial modules to eNodeB, UE and EPC.
It also has some advantages over simulators, specially with
respect to the capability of providing more realistic results
because it uses real computacional resources to implement
network. The testbed was validated by communication requests
to Web sites.
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A traceroute tool was used to see packets of a requisition
to ”www.prodepa.pa.gov” sent through UE interface called
”oip1”. Table I shows the packet going out of UE using the
IP address 10.16.0.1 and passing through all hosts. When data
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Análise de Desempenho de Filtros Detectores em
Sistemas GFDM
Brena Kelly S. Lima e C. Alexandre R. Fernandes

Resumo— Multiplexação por Divisão de Frequência Generalizada (GFDM) é um esquema não-ortogonal de modulação digital
em multiportadoras que vem sendo apontado como um dos principais candidatos para o 5G. A transmissão no sistema GFDM
é baseada em blocos, onde cada subportadora é filtrada por um
formatador de pulsos circular e o prefixo cı́clico não precisa
ser anexado a cada sı́mbolo modulado. Este artigo apresenta
uma análise realizada através de simulações computacionais da
aplicação dos filtros detectores MF (Matched Filter), ZF (Zero
Forcing) e MMSE (Minimum Mean Square Error) no receptor
GFDM.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma
análise, realizada através de simulações computacionais, da
aplicação dos filtros detectores MF, ZF e MMSE no processo
de recepção em sistemas GFDM. Uma descrição geral do
sistema GFDM é apresentada na Seção II. As três técnicas
para recuperar o sinal transmitido são apresentadas na Seção
III. Na Seção IV, a performance dos filtros é analisada em
termos de taxa de erro de sı́mbolo (SER – Symbol Error Rate).
As conclusões são apresentadas na Seção V.

Palavras-Chave— GFDM, formatador de pulso, filtros detectores, taxa de erro de sı́mbolo.
Abstract— Generalized Frequency Division Multiplexing
(GFDM) is a non-orthogonal digital multicarrier transmission
scheme that is being pointed as a of the main candidates for
the 5G. The transmission in the GFDM system is block-based,
where individual sub-carriers are filtered by a circular pulse
shaping and the cyclic prefix doesn’t need be appended to each
modulated symbol. This article presents an analysis performed
through computational simulations of the application of MF, ZF
and MMSE filters in the GFDM receiver.

II. M ODELO DO SISTEMA GFDM

Keywords— GFDM, pulse shaping, detector filters, symbol
error rate.

Seja d = [dT0 , . . . , dTKM −1 ]T ∈ C M K×1 o vetor que
contém os sı́mbolos modulados usando uma constelação JQAM (Quadrature Amplitude Modulation) [3]. Organizando
d em uma matriz D = {dk,m }K×M , onde as linhas e colunas
representam os sı́mbolos transmitidos na k-ésima subportadora
e no m-ésimo slot de tempo, respectivamente. Cada sı́mbolo
dk,m da matriz D é sobreamostrado resultando em dk,m [n],
sendo N o fator de amostragem.
O sinal transmitido no GFDM [5] pode ser descrito como
x[n] =

I. I NTRODUÇ ÃO
O GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing)
foi inicialmente proposto em 2009 por G. Fettweis em [1]
como uma técnica flexı́vel de modulação, capaz de minimizar
algumas desvatagens que o sistema de Multiplexação por
Divisão de Frequência Ortogonal (OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 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 [1], [2],
[3].
O GFDM transmite os sı́mbolos baseados em uma estrutura
que consiste em K subportadoras e M slots de tempo, 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 [4], 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 [2], [5].
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

M
−1 K−1
X
X

dk,m [n]gm [n]pk [n]

(1)

m=0 k=0

com n = 0, . . . , M N − 1, em que pk [n] = exp(−j2π kn
N )
representa as múltiplas subportadoras complexas que são filtradas individualmente pelo filtro gm [n] = g̃[((n + M N/2)
mod M N/2) − M N/2], onde 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 [4].
A expressão (1) pode ser reformulada como
x = Ad,

(2)

em que A = (gm [n] ⊗ pk [n])T é uma matriz de dimensão
N M × KM , com ⊗ denotando o produto de Khatri–Rao,
e x é um vetor coluna contendo as amostras transmitidas
correspondentes ao bloco de dados d. Em x, é adicionado
um PC de amostras para produzir o sinal a ser transmitido,
xpc [n] [5].
A Fig. 1 apresenta um diagrama em blocos de um receptor GFDM. O sinal recebido é convertido para banda base,
resultando em um sinal discreto ypc [n]. Neste artigo, será
considerado um canal invariante no tempo com resposta ao
impulso h[n].
A transmissão através de um canal sem fio pode ser modelada como ypc [n] = h[n] ∗ xpc [n] + w[n], onde ypc [n] é o
sinal recebido, w[n] é um ruı́do gaussiano, branco e aditivo,
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Fig. 1.

Diagrama em blocos receptor GFDM.

com média nula e variância σ 2 , e ∗ denota a operação de
convolução linear. Em seguida, o PC é removido e o sinal
resultante deve ser equalizado para compensar a influência do
canal. Na forma vetorial, com a remoção do PC, a expressão
(2) resulta no sinal recebido
y = HAd + w,

(3)

em que y e w são os vetores do sinal recebido e do ruı́do,
respectivamente, e H é uma matriz circulante dada em termos
de h[n] [2]. O sinal é equalizado na frequência via equalizador de um coeficiente [4]. O sinal equalizado pode ser
recuperado com o uso de um detector, depois são demapeados
produzindo estimativas dos bits transmitidos. A expressão (2)
é uma importante representação do sinal GFDM, pois permite
implementar detectores de baixa complexidade no processo de
recepção utilizando A. Na próxima seção, serão apresentadas
três técnicas de detecção.
III. F ILTROS DETECTORES
Em [2], são apresentadas as operações matriciais em A e
H para o processo de detecção do sinal equalizado utilizando
os seguintes filtros:
1) MF: Pode ser visto como K receptores de portadora
única em paralelo, processando o sinal equalizado yeq [n]. O
processo de recepção do MF é dado por dM F = AH yeq , onde
dM F é o vetor de dados recebidos utilizando o MF, e AH
denota a versão hermitiana de A. Esse tipo de filtro maximiza
a taxa de razão sinal ruı́do (SNR – Signal-to-Noise Rate) por
subportadora, mas introduz os efeitos da interferência entre as
portadoras quando um formatador de pulso não ortogonal é
utilizado no transmissor.
2) ZF: Para recuperar o vetor de dados é feito dZF =
(HA)+ y, onde dZF é o vetor de sı́mbolos recuperados, e
(HA)+ = (AH HH HA)−1 AH HH é a pseudo-inversa da
matriz HA [2]. O ZF é capaz de remover as interferências
resultantes da não-ortogonalidade entre as portadoras. Porém,
esta técnica apresenta a desvantagem de amplificar o ruı́do no
sistema por somente inverter a matriz A.
3) MMSE: A ideia principal dessa técnica é diminuir a
amplificação do ruı́do causada pela técnica ZF. O vetor de
sı́mbolos recebidos é, então, dado por dM M SE = A† y com
σ2
2
é a variância
A† = ( σw2 I + AH HH HA)−1 AH HH , onde σw
d
2
do ruı́do e σd a variância do sinal transmitido.

Fig. 2. SER versus SNR - Comparação entre os filtros detectores MF, ZF e
MMSE.

(roll-off ) α = 0.75. A SER é apresentada para uma média de
104 amostras de Monte Carlo.
A Fig. 2 mostra a SER em função da SNR média para
os casos em que os filtros detectores MF, ZF e MMSE são
aplicados no receptor GFDM.
Analisando o desempenho de cada filtro, o MF apresentou
pior performance quando α = 0.75 pois valores altos de α
resultam em uma maior interferência entre as portadoras. O
filtro MF não elimina a interferência entre sı́mbolos nem entre
portadoras, dependendo fortemente da escolha do formatador
de pulso no transmissor. O filtro ZF apresentou melhor desempenho que o MF devido à sua capacidade de remover os
efeitos da interferência, visto que estas são não-ortogonais,
entretanto amplifica os efeitos do ruı́do. Usando o filtro MMSE
é possı́vel diminuir a interferência entre as portadoras sem
amplificar o ruı́do no sistema, resultando melhor desempenho
em termos de SER. Isto é possı́vel através de maior esforço
computacional porque A† precisa ser calculado toda vez que
2
muda, enquanto A+ e AH são independentes do ruı́do.
σw
Analisando a influência do fator α, acrescentamos um α = 0.1
para o MF, comprovando que ele depende fortemente do filtro
formatador de pulso, apresentando pior desempenho quando
altos valores de α em filtros não-ortogonais são utilizados na
transmissão.
V. C ONCLUS ÕES
Neste artigo foi analisada em termos de taxa de erro de
sı́mbolo a aplicação de filtros detectores no receptor do sistema
GFDM. Pelos resultados obtidos, o filtro MMSE se mostrou
mais eficaz devido à capacidade de reduzir a interferência entre
as portadoras sem amplificar o ruı́do.
R EFER ÊNCIAS

IV. R ESULTADOS DE S IMULAÇ ÃO
Nesta seção serão apresentados os resultados de simulação
do trabalho. Foi considerado que o sistema possui K = 64
subportadoras, M = 5 slots de tempo e N = 80. Os sı́mbolos
são modulados utilizando 16-QAM. O filtro formatador de
pulso não-ortogonal Raiz de Cosseno Levantado (RCL) foi utilizado na transmissão, considerando os fatores de decaimento

992

[1] Gerhard Fettweis, Marco Krondorf, and Steffen Bittner. “GFDM Generalized Frequency Division Multiplexing.” In VTC Spring 2009
- IEEE 69th Vehicular Technology Conference, pages 1-4, April 2009.
[2] Michailow, N.; Matthe, M.; Gaspar, I.; Caldevilla, A., M.; FETTWEIS,G.; “Generalized Frequency Division Multiplexing for 5th Generation Cellular Networks” in IEEE, VOL. 62, No 9, September 2014.
[3] Farhang-Boroujeny, B,; Moradi, H. “Derivation of GFDM Based on
OFDM Principles,” in IEEE International Conference on Communication, London, June 2015.
[4] Alves, B.; Mendes, L.; Guimaraes, D.; Gaspar, I.; “Performace of GFDM
over Frequency-Seletive Channels,” in Revista Telecomunicações, VOL.
15, No 02, October 2013.
[5] I. Gaspar et al., “Low Complexity GFDM Receiver Based On Sparse
Frequency Domain Processing,” in IEEE 77th Vehicular Technology
Conference (VTC Spring), June 2013
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Forwarding Strategies in ICN networking with a 5G
Application
Ivanildo Ramos, Ivanes Araújo and Aldebaro Klautau

Abstract— The recent growth of Internet traffic and the forecast of new applications on context of fifth generation of network
technology (5G) leads to changes in the communication paradigm
of future Internet. The Information Centric Networking (ICN) is
a new architecture that can cope with the emerging pattern of
communication based on named-data instead of their locations.
In ICN architecture, Forwarding Strategies (FS) are a relevant
feature to improve the network performance. Therefore, this
article examines forwarding strategies for an ICN scenario with
new 5G applications such as smart grids networking. The results
are performed in the ndnSIM simulator and show that the delaybased forwarding strategy was the most suitable for low latency
application.
Keywords— Information Centric Networking, Named Data
Networking, 5G Applications, Smart Grid Network.

I. I NTRODUCTION
There is a need to support a growing demand for faster and
massive content delivery for 5G applications, such as vehicleto-vehicle, virtual and augmented reality services, industrial
automation, smart homes and smart grids, each of these
applications have different requirements, latency, peak data
throughput and connection density, that often can not be
achieved by current networks [1][2].
Information Centric Networking (ICN) is a promising candidate for future Internet architecture, that can improve the
communication for 5G scenarios, with native features such as
content aggregation, dynamic forwarding and distributed network cache [3][4]. Currently, there are many research efforts in
Forwarding Strategies (FS) direction for ICN. Therefore, this
paper aims to investigate three different forwarding strategies
widely used for a scenario with a 5G application and evaluate
its performance in terms of delay and throughput.
II. F ORWARDING S TRATEGIES
In ICN the data delivery process occurs in a pull-based
fashion through the exchange of two kinds of packets, interest
and data. Both types of packets carry a name that identifies
the chunk of data that is requested, the interests are sent by a
consumer and driven through forwarding strategies to a copy
of the requested item. Once the interest reaches a node that
has the requested data in cache, the node will return a data
packet which carries both the name and the content by the
reverse path [3][4].
Ivanildo Ramos, Ivanes Araújo and Aldebaro Klautau, Institute of Technology, Federal University of Pará (UFPA), Belém-PA, Brazil, E-mails:
ivanildo.ramos@itec.ufpa.br, {ivanes,aldebaro}@ufpa.br. This work was partially supported by LASSE - 5G & IoT Research Group.

The FS are responsible to provide the intelligence to make a
decision for each interest packet on which outgoing interface
it will be forwarded. Because ICN is named-based, this can
be done in a more aware fashion than current protocols over
end-to-end networks [5]. In this paper different FS will be
employed, that are explained below.
a) Multicast: The Multicast strategy is based on overload, increasing the link redundancies that can contribute
to improve the delivery reliability. Therefore, it sends every
interest to all interfaces (except downstream) [5].
b) Best-Routing: This strategy forwards a new interest to
the lowest-cost link (except downstream). If a retransmission
of an interest is received, it is forwarded to the lowest-cost
interface that was not previously used [5].
c) NCC: This strategy uses the lowest delay interface to
forward packets and, in timeout case, sends interests to others
routes to discover upstreams with lowest delay. The timeout
is initialized between 8 and 12 milliseconds. If the forwarding
strategy get a response within the timeout, it is decreased by
1/128, otherwise, it is increased by 1/8 [5].
III. S CENARIO
The goal of this scenario is to implement a network with
ICN architecture and a 5G application, in order to evaluate the
performance of each forwarding strategy for low latency applications. This scenario will be implemented in the Named-Data
Networking Simulator (ndnSIM), it allows create scenarios for
ICN networks and ensures that the simulations are maximally
realistic and can be reproduced in real environments with
virtually no changes.
a) Traffic Demand: In smart grids application, the most
critical requirement is the latency that must be responsive to
altered system conditions that may occur at a remote distance
to avoid cascading failures and damage in equipments [2].
The traffic requirements are provide by IEC 61850 standard
for communication between substation in a power grid, considering an average throughput of 150 Kbps with data chunks
size of 200 bytes, and a latency lower than 8 ms. In order to
compete with smart grids traffic, a background traffic will be
also implemented, to model the web remaining traffic, with a
data size of 1024 bytes, a data rate exponentially distributed
with mean equal to 10 Mbps and with a popularity model Zipf
(α = 0.7) [6], some others simulation parameters are available
in Table I.
b) Network topology: The network topology used as
ICN network, depicted in Figure 1, is a typical down-scaled
model of a mobile network backhaul topology [7]. In the
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TABLE I
S IMULATION PARAMETERS .
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Value
10.000 packets
8
0.5 ms
20,30,40 Mbps
100 packets
12,25,32,49,77,91,128
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Number of contents
Number of users
Link latency
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Fig. 2.

Users delay performance
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network edge are the gateways and base stations, the users are
equally divided between smart grid and background clients, the
network link capacities are the same for links on the same level
in the tree topology and the cache replacement policy is Least
Recently Used (LRU) with a capacity about one percent of
total contents in the network, in this paper the cache resource
is not employed for smart grid traffic to evaluate exclusively
FS performance.
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Users throughput performance

V. C ONCLUSIONS
Fig. 1.

ICN network topology

IV. R ESULTS AND DISCUSSIONS
The results are divided into two parts, delay and throughput,
which are shown respectively in Figures 2 and 3, this graphics
were obtained with different seeds values. Different FS were
used for the smart grid users (Multicast, Best-Routing, NCC),
while users with background applications are forwarded via
multicast, to generate the most stressed scenario for the network, the goal of the simulations is to verify which strategies
are best suited for applications with low latency requirements.
The Figure 2 shows the delay values for the distinct strategies over time, from which can be observed that all results
are below 8 ms. The Best-Routing strategy have achieved
the lowest delay results, however, there is some stress points
near the 8 ms limit, otherwise, the delay-based strategy NCC
have performed more steadily to drive low latency applications
because it sends the packets by the lower delay path.
In Figure 3 it can be observed which forwarding strategy
offer the best performance in terms of throughput. The results
for Best-Routing and NCC were similar, and outperformed
Multicast results, given the higher amount of interest transmission implied in Multicast strategy, leading to increase in
network congestion.

This paper discusses an emerging 5G application and its
requirements and how they can be addressed by ICN networks
through FS. We first identify the current main FS and quantify
their results through network simulation. The analysis reveals
that the Best-Routing achieved good results, however, with
some large delay variations not suitable for delay sensitive
applications. Thus, the NCC was the most suitable for low
latency applications.
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Rede de Sensores sem Fio para aplicações em
Agricultura Familiar
Cleiton S. Marinho,Gleidson I. Barbosa, Jorge F. M. C. Silva, José W. M. Menezes

culturas ou algumas regiões. A AP visa o gerenciamento de
todos os processos envolvidos na produção, podendo fazer uso
de sistemas como o GNSS (Global Navigation Satelite System)
ou SIG (Sistema de Informações Geográficas), instrumentos ou
sensores para detecção ou medida de parâmetros ou de alvos de
interesse[2].

Resumo—Este trabalho apresenta um protótipo de rede de
sensores sem fio para aplicação na agricultura familiar. A rede é
formada por quatro nós, três nós finais e um coordenador, que
fazem a leitura de quatro sensores. A visualização é feita por
meio de uma interface Web, bem como o armazenamento das
informações em banco de dados. Assim, espera-se que decisões
mais precisas sobre os parâmetros agrícolas e prover inclusão
tecnológica no campo da agricultura familiar.

Embora seja um tema amplamente conhecido, a AP tem sua
adoção de forma muito lenta de acordo com o próprio Comitê
Brasileiro de Agricultura de Precisão. Ressalta-se ainda que
embora a Agricultura familiar responda por 25% da área total
produtiva, correspondendo a 74% do total de ocupações e ainda
respondendo por cerca de 70% de todo alimento que chega nas
mesas dos brasileiros, estes possuem poucos recursos
tecnológicos disponíveis [3].

Palavras-Chave—Rede de Sensores sem Fio, Telemetria,
Agricultura Familiar.
Abstract— This work presents a prototype wireless sensor
network for application in family agriculture. The network
consists of four nodes, three end nodes and a coordinator, which
read four sensors. The visualization is done by means of a web
interface, as well as the storage of information in database. Thus,
it is expected that more precise decisions on the agricultural
parameters and provide technological inclusion in the field of
family agriculture.

Nesse contexto, este artigo propõe o desenvolvimento de
uma RSSF em laboratório para monitoramento de parâmetros
ambientais voltados à agricultura de precisão, visando a
implementação desta metodologia no âmbito da agricultura
familiar.

Keywords— Wireless Sensor Network, Telemetry, Family
Agriculture.

II.
I.

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E METODOS

A RSSF proposta é constituída de três nós sensores remotos
que ficarão espalhados pelo laboratório e um nó coordenador.
Os nós sensores remotos são os responsáveis por realizar a
mediação dos parâmetros ambientais sendo eles, a temperatura
ambiente, umidade relativa do ar, umidade do solo, pressão
barométrica além de detecção de presença de chuva.

O desenvolvimento das comunicações sem fio e da
eletrônica, trouxeram a visão de Redes Sensores Sem Fio
(RSSF) a uma realidade na qual tem-se aumentado, cada vez
mais, a busca pelo baixo custo e baixo consumo de energia.
Fenômenos naturais tais como, temperatura, luz, som e pressão
são capturados no mundo real e convertidos em sinais por
dispositivos denominados sensores e, em seguida, transmitidos
para serem mensurados e analisados [1]. Assim, uma RSSF é
formada por um número variado de nós, sendo cada um desses
nós constituído, basicamente, de um microcontrolador, de uma
fonte de alimentação, transceptor e dispositivo sensor.

Os dados coletados por estes nós sensores são enviados ao
nó coordenador através da comunicação sem fio, usando o
protocolo ZigBee, além de serem armazenados no próprio nó
em um cartão de memória removível do tipo SD. O nó
Coordenador, processa as informações recebidas dos nós
sensores remotos, armazena esses dados no banco de dados
local além de atualizar a interface do usuário. Um modelo
conceitual da Rede Sensor Sem Fio pode ser visto na Figura 1
que apresenta uma topologia em estrela.).

O microcontrolador é usado para executar tarefas de
processamento de dados e ajudar nas funcionalidades de outros
componentes do nó sensor. Já a fonte de alimentação é
responsável por fornecer a energia necessária ao
funcionamento dos diversos componentes do nó, enquanto o
transceptor atua na combinação de transmitir e receber dados e
informações, além do dispositivo sensor responsável por
capturar o fenômeno ou evento desejado. As RSSF’s tendo
sido amplamente utilizadas e aplicadas em monitoramento
médico, militar, ambiental e industrial.
Agricultura de Precisão ou AP é um sistema de
gerenciamento de informações e tecnologias que juntas visam
aumentar a produtividade e reduzir os custos a partir da
variabilidade de espaço e tempo, não se limitando à algumas

Fig. 1. RSSF com três nós remotos e um nó coordenador gerada a partir do
software X-CTU, utilizando a topologia estrela.
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Os Nós Sensores Remotos, Figura 3, são constituídos de
seis unidades básicas: Unidade de Controle, Unidade de
Armazenamento, Unidade de Temporização, Unidade de RF,
Unidade Sensor e Unidade de Energia, confeccionadas em uma
única PCI (Placa de Circuito Impressa), encapsulada em caixa
moldada, com os conectores para os sensores a serem
utilizados. A Figura 2 ilustra o diagrama de blocos do nó
sensor remoto.

Fig. 4. Esta figura é apenas um exemplo.

Outro ponto importante é a interface de visualização dos
dados, Figura 5, que ficou bastante intuitiva para qualquer
pessoa ver e trabalhar em cima dos dados sensoriados.

Fig. 2. Diagrama de blocos do nó sensor remoto.

Fig. 5. Interface de visualização dos dados, vista parcial.

IV.

Ao final do trabalho, a equipe conseguiu criar uma base
dados com cerca mil leituras de cada sensor, bem como
armazenar tais informações no banco de dados MySQL. Como
trabalhos futuros, pretende-se trabalhar com mais nós na rede e
fazer um estudo de industrialização do protótipo, ver a
viabilidade econômica para o ambiente da agricultura familiar.
Além disso, almeja-se realizar mais testes em campo de
aplicação para detalhamento dos paramêtros fundamentais nas
redes, como: troughtput, delay end-to-end e número de saltos.

Fig. 3. Protótipo montado e em teste na jardinagem do campus.

O nó Coordenador é constituído de uma Unidade de
Controle composta por uma Raspberry Pi modelo 3 rodando o
Sistema Operacional Linux, nesta unidade estão os códigos
para tratamento e recepção dos dados dos sensores remotos,
banco de dados da aplicação onde estes dados são armazenados
e interface de visualização.
Por fim, os nós são alimentados por bateria do tipo
recarregável 9V e 240 mAh e uma fonte modelo Power MB V2
da YWRobot responsável por prover as tensões responsáveis
pelo correto funcionamento dos diversos módulos e seus
componentes. Opcionalmente, pode-se utilizar um painel solar
com características semelhantes às da bateria utilizada.
III.

CONCLUSÕES
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Rede de sensores sem fio para monitoramento
ambiental com nós autônomos alimentados por
energia solar
Pedro Augusto Amaral Batista
II.

Resumo—O trabalho propõe uma estratégia para monitorar
grandezas de um ambiente externo com intuito de proporcionar a
melhora tanto de nossa qualidade de vida, quanto a preservação.
Neste sistema as medições e controle são realizados por uma rede de
sensor sem fio (RSSF). Como resultado foi obtido um nó sensor
autônomo e não invasivo, capaz de monitorar grandezas como
temperatura e umidade, entre outras. O sistema é alimentado por
uma bateria e recarregado por painéis fotovoltaicos, permitindo
operar por um longo período. Este será controlado remotamente por
um gateway e conectado à internet das coisas através de um sistema
supervisório. Palavras-Chave—Nó sensor autônomo, não invasivo,
monitoramento ambiental, RSSF, Painel fotovoltaico.

A- Radiuino
O Radiuino é uma plataforma livre para criação de rede de
sensores sem fio (RSSF), contemplando hardware, firmware e
software, e baseado na plataforma Arduino ele é estruturado em
uma pilha de protocolos com 5 camadas: Física, MAC, Rede,
Transporte e Aplicação, esta estrutura é conceitualmente
equivalente à pilha TCP/IP. O hardware nada mais é do que um
Arduino integrado a um transceptor CC1101 da Texas
Instruments e controlado por um Microcontrolador ATMEGA
328 da Atmel, ele utiliza o mesmo ambiente de programação do
Arduino (Arduino, 2015) e o IDE (Integrate Development
Environment) do Arduino é baseado no Wiring, estrutura de
programação de código aberto para micro controladores
(Wiring, 2015). Para o funcionamento do sensor é necessário
que exista uma base ligada ao computador que irá interagir com
os demais sensores. Todo o processo de comunicação acontece
através da transmissão de pacotes de 52 bytes entre a base e o
sensor e vice-versa que são comandados pelo software Python,
este gera um mapa de pacotes, que são alterados para atender as
solicitações de medição das grandezas ou de controle dos
dispositivos. A conexão do sistema é realizada através de um
dispositivo que servirá tanto como seu programador do
Radiuino, via cabo USB, quanto como a base de comunicação,
para com o sensor (Figura 1). Esse dispositivo é uma base
programadora (UartSBee), que quando conectada a um rádio de
comunicação BE900 (Radiuino) através de comandos do
computador poderá transmitir os pacotes de controle para os nós
sensores.

Abstract—This paper proposes a strategy to monitor the
magnitudes of an external environment in order to improve both our
quality of life and the preservation. In this system measurements and
control are performed by a wireless sensor network (WSN). The
result was an autonomous and non-invasive sensor node, able to
monitor quantities such as temperature and humidity, among others.
The system is powered by a battery and recharged by photovoltaic
panels, allowing operate for a long period of time. This will be
controlled remotely by a gateway and connected to the internet of
things through an supervisory system. Keywords—Sensor node
autonomous, non-invasive, environmental monitoring, RSSF,
Photovoltaic panel.

I.

MATERIAS E METODOS

INTRODUÇÃO

O projeto propõe a implementação de uma Rede de Sensores
sem Fio (RSSF) de baixo custo para supervisão de grandezas
ambientais, colaborando com as tomadas de decisão e evitando
maiores danos ao ambiente. Tratando-se de um ambiente hostil
para uma rede de sensores, um dos pontos de investigação são
as condições de propagação, onde são investigadas questões
como: eficiência da rede, as técnicas de controle de acesso ao
meio e roteamento e também a alimentação do sensor
[RAPPAPORT]. Uma alternativa que vem sendo adotada para
alimentar os nós sensores é através de baterias recarregadas
através de Painéis Fotovoltaicos (PV). Esta alternativa parece
viável uma vez que em ambientes externos não é possível a
alimentação direta da rede [ISA 100].
O objetivo é investigar e monitoras as grandezas importantes
para o ambiente e a necessidade da frequência de coleta. Na
formação da RSSF serão investigadas as técnicas de controle de
acesso ao meio e roteamento para atender as questões
relacionadas com a economia de energia. O resultado esperado
é um nó sensor remoto ou uma rede de nós sensores remotos
alimentados por painéis fotovoltaicos, capazes de coletar as
grandezas e apresenta-las em uma interface IOT com o objetivo
de analisar a condição ambiental e correlacionar com as
condições do clima.

Fig. 1.
Base programadora UartSBee e rádio BE900
(Radiuino, 2016).

O nó sensor é responsável por receber os comandos da base para
aferição das grandezas, realizá-las e retornar um pacote com os
valores aferidos. Para essa tarefa, utilizaram-se o rádio BE900,
uma placa de aplicação desenvolvida especialmente para o
projeto e os transceptores DHT22 e VH400 (vegtronix).
A placa de aplicação serviu para o controle da alimentação do
rádio e dos sensores, e como circuito de comunicação entre a
saída digital de cada sensor e quatro portas digitais do rádio.
Inicialmente a placa analisada foi a Xbee Carrier
[SEEEDSTUDIO], ela foi escolhida pois já possuía o regulador
de tensão, e o controlador de carga necessários. Com intuito de
reduzir o consumo da placa foram extraídos alguns
componentes, como led’s desnecessários e o FTDI, componente
responsável para realizar a inserção do firmware no rádio. No
caso ele se torna desnecessário pois, por se tratar de um sensor
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não é necessário reprograma-lo durante o sensoriamento, caso
necessário, o mesmo pode ser reprogramado com auxílio de
uma Usuart bee. A retirada dos componentes desnecessários
disponibilizou portas digitais e analógicas. Para utilizar essas
portas foi confeccionada uma placa de circuito impresso e
adicionada a tecnologia Grove, que engloba de sensores e de
fácil conexão.
Fig. 4.

B- Firmware
O firmware é por definição um software embarcado dentro do
micro controlador, ele é estruturado em camadas, sendo que
cada camada possui a sua funcionalidade (Radiuino, 2016),
para facilitar o desenvolvimento de rede de sensores sem fio. O
Firmware deve estar atrelado ao Hardware de forma a fazer a
ligação dos pinos físicos do BE900 com os pinos lógicos
utilizados e estes devem ser mapeados no pacote do Radiuino
que já estão previamente definidos.

Fig. 2.

O sensor foi alimentado por uma bateria de Li-ion(Litio) que
possui tensão de 3,7V e 0,5Ah, ou energia especifica de 6,66kJ.
O consumo do rádio foi calculado através da estratégia de sleep
desenvolvida que se resume no tempo do ciclo e nos consumos
de cada estado. O ciclo é dividido em 3 estados: transmissão,
recepção e sleep, seus tempos de operação foram definidos
respectivamente em 31,31ms, 513ms e 60000ms e seus
consumos são respectivamente 30mA, 28mA e 120uA.
Levando em consideração as perdas no regulador de tensão e o
consumo do rádio, se dividirmos a energia especifica da bateria
pela energia consumida em um ciclo de operação, podemos
concluir que a bateria poderia alimentar o nó sensor durante
81920 ciclos ou 57 dias. O painel fotovoltaico escolhido foi
uma célula (55x70 0,5W), o critério utilizado foi que nossa
colhedora deve, em um dia, reabastecer a bateria. Usando a
informação sobre a eficiência e o tamanho da célula e a
incidência de energia solar no local em 1m² foi possível
concluir que 0,89 células de (55x70 0,5W) já seriam suficientes
para recarregar a bateria. A conexão com o supervisório de IOT
foi realizada através da plataforma TAGO.IO.

Camadas da base e do Sensor (Radiuino, 2016).

IIIRESULTADOS
Em [YE] é apresentada uma solução para monitoramento
através de uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF). Em geral as
grandezas monitoradas possuem características de variação
temporal lenta, não necessitando uma monitoração frequente. O
sleep mode é um dos modos de funcionamento do modulo de
rádio, ele pode ser utilizado visando a eficiência energética do
sistema. Entretanto o sistema simples de dormência no radio
não é adequado a função visada. Para aumentar a eficácia dessa
estratégia foram feitas alterações na camada MAC ou camada
de acesso ao meio. Inicialmente a estratégia é a mesma, o
gateway envia o pacote solicitando as grandezas monitoradas,
a base transmite a requisição para o nó sensor, que responde
com os valores e dorme. Ao acordar o sensor permanece ligado
em modo recepção esperando por uma comunicação por um
tempo (T2) determinado, caso ele não receba uma
comunicação, ao invés de ficar naquele estado, o mesmo entra
em modo sleep por um tempo (T3) também determinado, e após
isso ele retorna ao estado de espera determinado pelo tempo T2.
Ataves desta estratégia o consumo foi reduzido, entretanto mais
medidas foram tomadas para melhorar e eficiência do sistema.

BE900
Sleep
BE900 TX
BE900 RX
Fig. 3.

Protótipo do sensor Solar

IVCONCLUSÃO
As medidas tomadas para diminuir o consumo dos sistema se
mostraram eficientes, entretanto não é possível afirmar a
sobrevivência do nó sensor durante os 54 dias previstos, o
sistema foi monitorado e se manteve de maneira autônoma
durante 30 dias porem ambientes externos estão suscetíveis a
fatores como alta umidade, poeira, sujeira, condensação, entre
outros que podem danificar equipamentos, sensores, atrapalhar
na transmissão ou coleta dos dados e também na tomada de
alguma decisão[AKYILDIZ]. O sistema de medição se mostrou
de baixo custo e não destrutivo ao ambiente, e de fácil acesso,
uma vez que os valores podem ser visualizados pela internet.
Os dados podem ser mais concretos caso realize-se as medições
não apenas em uma planta e, sim, de um grupo delas, obtendose amostragem representativa do processo.
V[1]

26uA
32mA
22mA

[2]
[3]
[4]
[5]

Protótipo do sensor Solar

Visto que os sensores estavam consumindo corrente em todos
estados de funcionamento do nó sensor, ou seja, consumindo
corrente mesmo quando não foram solicitadas as medições, eles
tiveram sua alimentação feita através de um pino digital, desta
forma o mesmo tem de ser acionado via programação para
fornecer energia aos sensores. Desta forma conseguimos
manter o sensor funcionando de forma autônoma por mais de
uma semana.

[6]
[7]
[8]
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Wireless Physical-layer Security Using Precoding
and an Active Eavesdropper
Pedro Ivo da Cruz, Ricardo Suyama and Murilo Bellezoni Loiola

Most of the security techniques in use nowadays relies on
encryption techniques that requires a shared key. Algorithms
like the Data Encryption Standard (DES) [4], needs that the
legitimate nodes have the knowledge of the key and, therefore,
it needs to be generated at one node and then transmitted
through a secure channel. However, this channel is not always
feasible, and therefore, asymmetric encryption algorithms, such
as the RSA [5] are the most used. In this algorithm, private
and public keys are generated at one node. The private key
is used to decrypt the message, while the public key has the
Keywords— wireless physical-layer security, channel estimation, ability to encrypt it only, and not decrypt it. Then, the public
precoding, blind equalization
key is shared to the network, and the nodes that need to send
information use the public key to encrypt their messages, and
I. I NTRODUCTION
only the node with the private key will be able to decrypt
Wireless networks have become an essential part of everyday them.
However, these algorithms rely on the assumption that the
life, interconnecting an increasing number of devices - such
keys
are long enough and that it is computationally inefficient
as smartphones, tablets and mobile computers. In addition
to
find
the private keys, which is not necessarily true. They also
to that, a variety of new services is being provided through
require
a high computational power to generate the keys [1],
such networks: for example, a large amount of people now
which
may
be unfeasible to some type of networks, such as
utilizes these devices to access personal data and bank accounts.
sensor
networks,
where the devices have limited processing
However, even though these services provide access to sensible
capabilities.
data, wireless networks are still very vulnerable, mainly due
Instead of using the secure channel or asymmetric encrypto the nature of its transmission medium, to attacks such as
tion
techniques, the physical layer security methods can be
eavesdropping [1].
employed
here to generate the secret keys and support the
Although it is a very important issue today, the security over
upper
layer
security algorithms, making it more difficult for
communications channels is not new topic. In 1949, Shannon
published one of the first works on this topic [2]. In this eavesdroppers to obtain the exchanged information. There are
work, he proposed a way of transmitting a coded version of basically two categories of physical layer security techniques:
the message in a way that the eavesdropper could not detect the ones that support upper layer encryption algorithms by
the original message, even though it can obtain the error-free generating encryption keys, and the ones that operate only at
version of the coded message. The coded message is obtained the physical layer level.
In order to use the channel as a mechanism to provide
by the sum in the binary field between the bits from the original
security,
it must meet some requirements: reciprocity and spatial
message and a key, which the eavesdropper does not have the
decorrelation.
The reciprocity means that the channel from a
knowledge. Also, Shannon obtained the maximum achievable
node
A
to
node
B is the same from node B to node A if they are
rate region in which the message can be transmitted in a secure
transmitting
at
the same frequency. The spatial decorrelation
way.
means
that
if
a
node
changes its position in space, the channel
In 1975, Wyner extended Shannon’s work, defining what
changes
significantly.
This is important to guarantee that an
he called the wiretap channel [3]. In this work, Wyner
eavesdropper
in
a
different
position will not have the same
considered that the eavesdropper obtains a degraded version
channel
than
the
legitimate
nodes.
on the transmitted message, defining the equivocal rate: the
The first work suggesting the wireless channel as a random
rate at which the eavesdropper can not obtain the correct
source
mechanism to generate the keys at the legitimate nodes
message. Furthermore, he derived the mathematical region of
was
presented
in [6]. In this work were proposed some methods
the equivocal rate, also proposing a code to maximize it.
to provide security at physical layer, and one of them made use
Pedro Ivo da Cruz, Ricardo Suyama and Murilo Bellezoni Loiola are of a signal containing some carriers at different frequencies that
with the Engineering, Modeling and Applied Social Sciences Center, Federal are exchanged between two legitimate users. As the channel
University of ABC, Santo André, SP, Brazil, E-mails: pedro.cruz@ufabc.edu.br,
ricardo.suyama@ufabc.edu.br, murilo.loiola@ufabc.edu.br. This work was is considered reciprocal, both nodes obtain the same set of
partially supported by CAPES and by FAPESP (2013/25977-7).
phase differences between the original signal and the received
Abstract— The wireless physical layer security can assist traditional encryption mechanisms by generating the keys, for
instance. However, some techniques allow hiding information
directly in the physical layer, such as performing precoding at
the legitimate user using information about the channel, such as
the received signal strength or the phase response. Most works
on this kind of precoding also considers a passive eavesdropper.
This work considers an active eavesdropper and proposes the use
of a precoder based on the full channel impulse response. The
results show the effectiveness of the proposed technique to secure
the information transmission.
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signal. This set of phase differences is then used to generate an
h
encryption key through a block code scheme. This proposition
Alice
Bob
is evaluated through computer simulations in [7].
There are also works that use other information related to
the communication channel, as the received signal strength
g
(RSS), to generate the encryption keys [8]. The work in [9]
Eve
makes a comparison between the RSS and the methods based
on the channel phase information.
The work in [10] proposes a scheme without using an upper- Fig. 1. Eavesdropping scheme over fading channels.
layer encryption mechanism. The technique consists in sending
a set of carriers with different frequencies and phases from one
legitimate node to another, which then obtains the channel phase containing the samples of additive white Gaussian noise
2
response. This node precodes the confidential message using (AWGN) with zero means and variance σw received by Alice.
Alice, then, estimates h to perform precoding at the confithe channel phase information. When the signal containing the
compensated message is received at the first legitimate node, dential message by obtaining an filter w(n) from the estimated
the phase effects will be already mitigated due to the channel channel ĥ(n), as will be shown in section III-B. Considering
reciprocity. As the eavesdropper channel is different, it will the confidential message being m(n), the precoded signal is
given by the convolution m(n) ∗ w(n). Letting Xp be the
not be able to decode the message.
Most of the works using the channel as a mechanism to keep convolution matrix containing the samples from the precoded
2
information secure, uses only the RSS or the channel phase confidential message, and wB the received AWGN (N (0, σw )),
the
received
signal
at
Bob
is
given
by:
response to generate the keys or precode the message. In this
work it is intended to use the full channel impulse response
y B = Xp h + wB .
(2)
(CIR), adopting a precoding mechanism, also considering the
assumptions of reciprocal channel and spatial decorrelation.
The signal received by Eve can be written as:
Furthermore, the majority of the works consider a passive
eavesdropper, i.e, it will not apply any method or algorithm
y E = Xp g + wE ,
(3)
to try to overpass the security schemes, trying to detect
the confidential message directly from the received signal where g is the vector containing the taps of the channel between
considering its channel as authentic.
2
Alice and Eve, and wE is AWGN (N (0, σw
)) received by Eve.
In this work it is considered a scheme that uses the full CIR to
In this work, the channels are considered to have complex
perform precoding at the legitimate transmitter, and additionally, Gaussian distribution with L independent taps, each with zero
that the eavesdropper will try to detect the confidential message mean and variance σ 2 .
using blind equalization.
In summary, the steps followed by Alice and Bob in this
This paper is organized as follows. Section II presents
technique is shown in figure 2. First, Bob send a training
the protocol and the signals involved in the security model
sequence to Alice. Second, Alice estimates the channel and
proposed in this work. The channel estimation, precoding and
performs precoding at the confidential message. Last, Alice
blind equalization techniques used to implement the model are
broadcasts the precoded message, that will be received by Bob
presented in section III, while the simulations and the obtained
and Eve.
results are shown in section IV. Finally, conclusions are made
The security of this scheme is based on the assumption
at section V.
that g is different from h due to the spatial decorrelation,
and therefore, Eve will not be able to recover the confidential
II. S ECURITY M ODEL
message sent by Alice without trying to discover h or applying
The model used in this work is based on the traditional some other technique. In this work, it is considered that Eve
eavesdropping scheme shown in figure 1. In this scheme, Alice applies blind equalization to recover the message.
wants to send confidential information to Bob in the presence
of an eavesdropper, called Eve. The channel h is assumed to
III. C HANNEL E STIMATION , P RECODING AND B LIND
be reciprocal, i.e, the channel from Alice to Bob has the same
E QUALIZATION
CIR as the one from Bob to Alice.
To perform the secure transmission, Bob will send a training
In general terms, in order to implement the scheme presented
sequence of N binary phase-shift keying (BPSK) symbols in the previous section, it is necessary to estimate the channel
T
x = [x0 x1 · · · xN −1 ] to Alice. The received signal obtained impulse response, hence obtaining ĥ. Then, the precorder filter,
by Alice can be written as:
w, can be estimated based on different approaches, such as the
yA = Xh + wA ,

(1)

where X is a convolution matrix containing the training
sequence x, h = [h0 h1 · · · hL−1 ] is a vector containing the
taps of the channel h of length L, and wA is the vector

ZF and MMSE equalizer, such that Bob receives a distortionless
version of the information. At Eve side, since the channel is
not the same, a blind equalization algorithm can be applied in
order to unveil the message transmitted to Bob. The techniques
used in this work are discussed in the following.
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Using the MMSE criterion, the precoder filter weights is
given by [13]:
Bob

Alice

2 −1
wM M SE = dHH (HHH + σw
I) .

(7)

C. Blind Equalization
Channel
Estimation and
Precoding

For equalization at Eve, it is used the constant modulus
algorithm (CMA), an adaptive equalizer [14]. Considering
f = [f0 f1 · · · fM −1 ] to be the equalizer tap-weight vector of
length M at the iteration n, the equalizer output can be written
as:
y(n) = f H (n)u(n),
(8)

Precoded Message

T

Bob

where u(n) = [yE (n) yE (n − 1) · · · yE (n − M + 1)] is the
tap-input vector. The CMA error is then given by:

Alice

2

e(n) = |y| − 1,
and the tap-weight adaptation equation is given by:

Eve

f (n + 1) = f (n) + µu∗ (n)y(n)e(n).
Fig. 2.

(9)

Steps followed by Alice and Bob to secure the message.

(10)

Hence, Eve will apply this algorithm in order to recover the
message precoded by Alice, and distorted by g, even though g
is different than h, which is supposed to provide the security
of this scheme.

A. Channel Estimation
This work considers two main supervised channel estimation
techniques that can be found in the literature: the least squares
(LS) and the Linear Minimum Mean Squared Error (LMMSE)
estimators.
For the LS estimator, the channel estimate at Alice side is
given by [11]:
ĥ = (XH X)−1 XH yA .
(4)

IV. S IMULATIONS AND R ESULTS

The security mechanism is evaluated by computer simulations in term bit error rate (BER) for different signal-to-noise
ratios (SNR). A BPSK modulation is used for transmission, so
the relationship Eb /N0 is equal to the SNR. For each Eb /N0
value, were performed 103 channel realizations, each of which
3
7
On the other hand, the LMMSE estimator is obtained by with 10 transmitted symbols. Thus, a total of 10 bits were
considering the channel and noise covariance matrices (Rhh transmitted to compute the BER for each Eb /N0 value.
In each realization, the channels have their taps generated
and Rww , respectively) known by Alice, and then computed
randomly.
The taps are independent, with complex Gaussian
as [11]:
distribution with zero mean and unit variance. Thus, the
ĥ = Rhh XH (XRhh XH + Rww )−1 yA ,
(5) magnitude of the channels will follow a Rayleigh distribution
and the phases will follow an uniform distribution between
 H


2
where Rhh = E hh = σ 2 I and Rww = E wwH = σw
I. 0 and 2π. In this work, it was considered both channels, h
and g channel with 3 taps, and the precoder with 15 taps. The
training sequence used contains 100 BPSK symbols for all
B. Precoding
cases. The precoder filters in this work have 15 taps, and the
Precoding is a technique that weights the information CMA equalizer has 45 taps, and adaptation step of µ = 0.0001.
stream in order to compensate for the channel effects before
Figure 3 shows the BER obtained in Bob and Eve when Alice
transmission, allowing the receiver to be as simples as a uses ZF or MMSE precoding with the LS channel estimator.
detector, such as a matched filter. To perform the precoding at In this case, Eve is a passive node. It can be seen that, while
Alice, it is necessary to obtain the precoding filter w from ĥ for Bob the BER reduces when E /N increases, for Eve it
b
0
in order to avoid equalization at Bob. This procedure is called keeps at 0.5. This means that Eve is not able to decode the
channel inversion. There are two main criteria to perform message. In this figure, both curves for Eve are overlapped.
channel inversion: the zero-forcing (ZF) and the Minimum
The same behavior can be observed in figure 4, when an
Means Squared Error (MMSE).
LMMSE channel estimator is applied. Again, as expected, Eve
The precoder filter weights through the ZF criterion can be is not able to recover the confidential message, once its BER
obtained through [12]:
remains at 0.5. Again, both curves for Eve are overlapped. In
H
−1
wZF = d(H H) H,
(6) both figures 3 and 4 is possible to see that the MMSE precoder
has a BER performance worse than the ZF precoder for Bob.
where d is a column vector containing zeros and a 1 (one) This happens because the MMSE expression considers the
2
at the center of the vector, and H is a convolution matrix noise variance σw
in its expression, given by (7), but the signal
containing the taps from channel h.
being precoded does not have any noise on it. Thus, the use of
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Fig. 3. BER for LS Channel Estimator comparing ZF and MMSE Precoding.

Fig. 5.

BER at Eve using CMA equalizer for different channel lengths.
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In this scenario, it was used a CMA with 45 coefficients.
This number was chosen because the precoder filters have 15
taps. Therefore, the CMA needs to have a sufficient number
of weights that allows it to mitigate the effects caused by the
filter resulted from the convolution between the channel and
the precoder filter. This also increases the complexity necessary
to allows Eve to decode the message. Furthermore, Eve might
not know the channel length, which makes important to choose
a high value for the CMA equalizer length.
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V. C ONCLUSIONS
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Fig. 4. BER for LMMSE Channel Estimator comparing ZF and MMSE
Precoding.

MMSE precoder impairs the detection at Bob, and, as shown,
does not bring any benefit to the security scheme, once the ZF
brings the same BER performance at Eve.
The BER obtained when applying the CMA at Eve is shown
in figure 5, considering the cases when h and g are flat fading
channel, and frequency selective with 3 taps. It can be seen
that, for a flat fading channels, the CMA helps EVE to to
reduce the BER to a level of 4 × 10−3 for 30 dB, a level that
might allow Eve to decode the message. However, for the 3 tap
frequency selective channels, the BER keeps its value in 0.3,
even with the increase in Eb /N0 . In practice, at this BER level,
is impossible to decode any message. This happens because
the CMA needs more time to converge when the channel is
frequency selective and, therefore, it is necessary to increase
the complexity of the receiver.

This paper proposes a wireless physical layer security
scheme using the full CIR and precoding, while most works in
literature focus on the RSS information and the channel phase
information to achieve confidentiality.
Furthermore, this work also considers an active eavesdropper
in the sense that it will try to apply some signal processing
technique in order to try to recover the confidential message.
It is shown that, for a passive eavesdropper, the mechanism
proposed here works well, providing a good BER at Bob (the
legitimate node) and a very high BER at Eve (the eavesdropper).
The system was evaluated for different combinations of LS and
LMMSE channel estimators, and for ZF and MMSE precoders.
Finally, in order to recover the message, Eve uses the CMA
equalizer. It was shown that, for a flat fading channel, Eve was
able to reduce the BER level to a value that might allows it
to recover the confidential message. However, for a frequency
selective channel with 3 taps, it was show that the BER keeps
at a high level, making it impossible for Eve to recover the
message without any additional technique.
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Performance Analysis of a Multi-Mode AdHoc
Wireless Network via Hybrid Simulation
J.R. Emiliano Leite, Edson L. Ursini, and Paulo S. Martins

Abstract— The growing application of sensors, devices and
computers in communication networks has created opportunities
to both increase and exploit the real-time data and information
available. We propose a flexible, multi-mode AdHoc Network
model and show through a hybrid discrete-event and RandomWay-Point simulation that its behavior can be analyzed for a set
of performance parameters, including mean queueing time and
CPU utilization. The introduction of modes of operation to the
model, both with emergency nodes to increase security and with
links to balance the Internet traffic, and especially the joint use
of a discrete-event together with a mobility simulation model,
are the major contributions of this work. We depart from a
simple network case study and evolve to a more complex hybrid
simulation model.
Keywords— Mobile AdHoc Networks (MANET), Wireless Sensor Networks (WSN), Emergency Services, Multi-mode

I. I NTRODUCTION
The increasing utilization of sensors, devices and computers
in communication networks has created opportunities to exploit the growing availability of real-time data and information
[1]. On the other hand, the evolution of the IoT technology
brings several challenges in relation to reliability and traffic performance. We can classify IoT networks in networks
formed by RFID networks, Wireless Sensor Networks (WSNs)
and AdHoc networks. All these types of network generate
traffic that converge to an IoT Mediator, which needs to be
carefully designed. This paper aims to approach in more detail
the AdHoc network as a significant part of IoT traffic.
A wireless AdHoc network is a computer network requiring
relatively minimal configuration and quick deployment, which
makes it suitable for emergency situations like natural disasters
or military conflicts [1]. Wireless AdHoc networks are decentralized and can be used for a variety of applications where
central nodes cannot be relied upon. They also improve the
scalability of networks compared to other traditional networks.
In emergency situations, the flexibility of wireless communication networks and their overall timing (delay) performance
are an essential requirement to be addressed [2]. To study
AdHoc network characteristics and performance, we propose
a multi-mode network model that can be instantiated and
adapted for a number of scenarios. To illustrate the concept,
we adopted a set of modes of operation, where in each mode
the network reconfigure one or more of its resources (links
and nodes) according to the surrounding environment, in an
attempt to sustain or even increase its performance in the
presence of an abnormal event.
School of Technology, University of Campinas (UNICAMP), Limeira-SP,
Brazil, E-mails: {ursini,paulo}@ft.unicamp.br, j750465@dac.unicamp.br

Network performance (i.e. mean queueing time and CPU
utilization) is evaluated for a set of scenarios through a number
of case studies. Each case is built in increasing order of
complexity, using a distributed environment, where packets are
forwarded through network links from one node to the next
in the proposed AdHoc network model. Each node receives
packets at the input link and forwards them to one of the depart
links using UDP over IP (Datagram). Since the arrival of
requests for the AdHoc network 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. Furthermore, the Random
Way Point model also plays an essential role in assessing the
probability of packet loss, depending on the characteristics
of the signal (e.g. transmission frequency, power, antenna
gain), thus allowing the model to be closer to the physical
characteristics of a real network.
The remainder of this paper is organized as follows: Section
II addresses related work. Section III describes the proposed
model. Section IV introduces four case studies using the simulation model. Section V presents the results and a discussion,
and Section VI addresses the conclusions.
II. BACKGROUND AND R EVIEW OF E ARLIER W ORK
The use of dynamic and adaptive routing protocols enables
AdHoc networks to be quickly formed. Wireless AdHoc
networks can be classified by their application: Mobile AdHoc
Networks (MANET), Vehicular AdHoc Networks (VANETs),
Smart Phone AdHoc Networks (SPANs), Internet based Mobile AdHoc Networks (iMANETs) and Military / Tactical
MANETs [1].
The AdHoc protocol has the following highlights: 1) International Standard IEEE 802.15.4; 2) used in Mobile AdHoc Networks (MANET), Wireless Sensor Networks(WSN),
Catastrophe and Emergency Networks; 3) base of ZIGBEE
Architecture, BLUETOOTH Architecture, IoT Access; 4) it
will increment the future D2D Protocol of 5G Architecture and
CRAN (Cognitive Radio AdHoc Networks)). These features
are used to guide the formulation of the simulation model
and the performance evaluation of the AdHoc network in the
remainder of this paper.
Suh et al [1] address an AdHoc Distributed Simulation for
Transportation System Monitoring. Their approach employs
a dynamic collection of autonomous simulations interacting
with each other and with real-time data. The authors used a
real-time distributed simulation environment and tested their
approach on a transportation network. The geographical distributions of client locations and traffic demands are all distinct.
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Hiromoto et al [2] show a Mobile AdHoc Wireless Network
for pre and post-emergency situations in Nuclear Power Plants
(NPPs). They proposed to integrate MANET and Bluetoothlike technologies, to create an indoor and outdoor communication for the NPP. Boutin [3] uses MATLAB with Random Waypoint Mobility Model (RWP) as the main software
tool to study the characteristics and performance analysis
of a communication network regarding mobility. Within the
realm of defense communications, and specifically modeling
and simulation of complex systems such as mobile AdHoc
networks (MANETs), Yoginath et al [4] propose a timesynchronized virtual machine framework that accurately lifts
the network communications and the devices to a virtual time
plane while retaining full fidelity.
Despite the existence of a body of work on AdHoc networks, none of the studies cited and surveyed in the literature
tackle the features of the AdHoc under consideration in our
work, i.e. the issue of modes of operation to increase network
robustness (emergency mode) and traffic balancing. Furthermore, they do not address a more comprehensive simulation
model for traffic performance evaluation, with the adoption
of discrete event simulation using Arena and Matlab and the
extension of traffic analysis allowing the inclusion of clusters.

Output node simulates the output (i.e. forwarding) of
packets from the node. It is also responsible for accounting for the number of packets leaving the node.
Four modes of operation are included: Regular, Balanced,
Emergency and Mobility modes. The Regular mode of operation, as the name implies, models normal operating conditions
of the network. Balanced mode is the mode that attempts to
balance out the volume of inelastic and the elastic traffic.
This is accomplished by the addition of new links between
nodes where the traffic is high and needs added capacity. The
Emergency mode models abnormal operating conditions. In
our example, we use the amount of traffic as the indicator
of such abnormal behavior. Therefore, an excessive traffic
volume may trigger the need for transition of the network to an
emergency mode, whereby new nodes are added to compensate
and normalize the network. Clearly, other variables may be
used as a mode-change trigger.
•

CASE 3
added node
ND6 for
emergency
activation

EMERGENCY
NODE
INPUT 2

INPUT 1

1/4

ND1/CLT1

Figure 1 shows the full network model with the possible
inputs (packets) and outputs (also packets) to each node. The
network has 11 nodes, i.e. 7 user nodes and 4 gateway nodes,
as well as 7 sensor inputs and 3 Internet outputs.
The entities are the packets and the resources are the nodes.
An TCP/IP packet is modeled as an entity that arrives in the
system and crosses several internal queues in a node, before
it leaves the system (i.e. is consumed by an application).
Inherent to each queue is the waiting delay, before a packet
can be processed by a server. Clearly, both queueing time
and processing time are subject to statistical distributions.
A network node has a number of internal queues (each
one associated to an outbound link). Each queue is in turn
associated to a CPU. Thus, each node may have multiple CPUs
allowing multiple parallel connections.
The upper part of Fig. 2 illustrates a cluster as a set of 10
nodes, and the lower part shows the simulation components
of an individual node, which is described as follows:
•

•

•

Enter block: the enter block simulates the arrival of a
packet in a node. It accounts for the number of packets
entering the node.
Chance is an Arena DECIDE type of block, and it
distributes the packets across a set of outgoing lines,
where each line is associated with an outgoing queue. The
probability of packet loss (which was obtained in case 4)
is also accounted for in this block. The probability of a
packet being forwarded to an outgoing link is arbitrarily
set and shown in Fig. 1 for each link, e.g. 1/4 from node
1 (i.e. N D1 ) to node 2 , and 3/4 from node 1 to node 5.
Output Queue represents the queueing time in the outgoing line, and
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Fig. 1: Proposed AdHoc network model
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Fig. 2: Cluster organization model (Case 4)

IV. C ASE S TUDIES
In this section, we present four cases in an incremental way
to finally arrive at the complete traffic model (Table I).
A. CASE 1: Basic network: regular and unbalanced mode
The simulation model uses five AdHoc nodes (Fig. 1) that
communicate by means of standard RF (Radio Frequencies).

1005

CPU Utilization Mean Queue Time (s)
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TABLE I: Case studies and parameters under consideration
1
1
regular
basic
7
7
3
2
5
0
7
CPU utilization
queue time
reference
network
0.5
3

4
4
mobility
added mobil.
3
3
70
4
74
7
3
util, queue time +
netw. connectivity
connectivity
due to mobil.
1.67
10

Mean Queue Time (s)

Variable #
# modes
mode name
mode action
balanced traffic
emergency mode
# user nodes
# gateway nodes
total # nodes
# clusters
mobility
performance
parameter
goal: to study
the impact of:
arrival rate (packets/s)
service rate (packets/s)

Case Study
2
3
2
3
balanced
emergency
new link
new node
3
3
7
3
3
3
2
3
5
6
0
0
7
7
utilization
utilization
queue time
queue time
added
added
link
gateway 3
0.5
5
3
3

Mean Queue Time (s)

CPU Utilization

The topology adopted is a multi-hop, i.e. nodes receive and
forward packets to other nodes until the packets reach their
final destination. The model analyzes the flow of packets in
the network with respect to mean queueing time and CPU
utilization. After execution, it is noted that the system is
unbalanced, e.g. there are 343 packets received in node 3 and
1202 packets in node 4.

0
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2

3

4

5

6

7

8

CPU ID
0.4

Case 1

0.2
0

1

2

3

4
5
CPU ID

6

7

0.2

8

Case 2

0.1
0
0

2

4

6
CPU ID

8

10

0.4

12
Case 2

0.2
0
0

2

4

6
CPU ID

8

10

12

Case 3
100
0
0

5

10

15

CPU ID
Case 3

1
0.5
0
0

5

10

15

Mean Queue Time (s)

CPU ID

CPU Utilization

C. CASE 3: Net. topological expansion: emergency mode
In the Emergency Mode, one new node (node 6, N D6 )
is added to the network to forward the traffic of packets
to the Internet in the situation of an Emergency with high
traffic. It is fundamental to know (or define) what triggers
the Emergency mode. What triggers a mode change from
any mode to the Emergency mode is the size of the queues,
considering the spare capacity for congestion or fault. The
simulation model dynamic and automatically switches network
operation to the Emergency mode whenever the node’s output
to the Internet surpasses a threshold number of packets N ,
which is a configurable parameter. Likewise, if the number
of packets decreases below N , the network returns to regular
mode of operation.
Figure 3 presents the mean queueing waiting time and the
mean CPU utilization for the four cases. In the Basic Model
(case 1) the CPU utilization in node 4 (CPU 6) is larger than
in

Case 1
0.1

200

CPU Utilization

B. CASE 2: Net. capacity extension: balanced mode
This application contemplates the possibility of using stream
or inelastic (sensitive to delay and jitter) and elastic (sensitive
to packet losses) services. Stream service provides an almost
constant flow of bits and elastic services provides an intermittent flow. Aiming at a balanced Internet traffic between
the two flows, a new mode of operation is added whereby
a new data link is added between nodes 3 and 4. Note that
CPU 11 had to be added to node 4 as well. This CPU was
required to process incoming packets from the new (added)
link from nodes 4 to 3. Also, although the IoT stream traffic
is not comparable in size and volume to other stream traffic,
for example, to the VoIP (the latter being much larger), this
case study is important since it will help us in future work
assess the total traffic that arrives in an IoT mediator.

0.2

Case 4
0.2
0.1
0
0

5

10
CPU ID

15

20
Case 4

0.5
0
0

5

10
CPU ID

15

20

Fig. 3: Mean queue waiting time and mean CPU utilization
for cases 1-4.

node 3 (CPU 5). In the Balanced Mode (case 2), the system
is more balanced (no CPU utilization is greater than 20%). The
graph for case 3 shows an extremely high mean queueing time,
thus justifying the activation of the Emergency mode. Case 3
shows that the CPU utilization is no longer too large as in the
preceding case due to the activation of the Emergency node;
in consequence, the utilization of node 2 decreases because
the flow goes to Emergency node.
We forced the emergency condition on purpose to exercise
the activation of the emergency node. Upon activation, this
node shared traffic with node ND1 (specifically with its
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TABLE II: Case 4: Matlab input parameters

internal CPU 20), increasing the service rate and thus relieving
(but not yet stabilizing) node 1, the Internet outputs and the
overall network.

Input Parameters
Receiver Threshold
Area size
Antenna type
Antenna height (ht, hr)
Antenna gain (Gt , Gr )
System Loss Coefficient (L)
# Mobile nodes in a Cluster
Mobility model
Speed interval
Pause interval
Walk interval (walk time)
Direction interval
Transmission frequency
Transmission power (Pt)
Simulation time

D. CASE 4: Complete AdHoc Networks Considering Mobility

propagation model to another. Since both values obtained are
close, we adopted the value of 500 m. By running the model
(Matlab simulation) 20 times, we observed distances greater
than 500 m, and the number of nodes that remained connected
per observation (i.e. simulation run) is shown in Fig. 4.
15

10
# runs

The goal of this case study is to analyze different ways of
enhancing connectivity for different and varying parameters.
It includes a more complete traffic model with node mobility.
Moreover, due to Poisson characteristics for input traffic, it
is possible to sum the rates of each individual node and then
consider a cluster formed by ten nodes. Assuming that the
mean inter-arrival time in a single node is 6 secs, the individual
cluster mean arrival time becomes 0.6 sec/packet EXPO (i.e.
6/10). Thus, the arrival rate is 1/0.6 = 1.67 packets/sec. The
mean service time is 0.1 sec/packet and the service rate (1/0.1)
= 10 packets/sec. It is possible to adequately locate each node
as in Amis et al [5]. However, in this paper we are more
interested in the issue of traffic volume.
Thus, we expanded the network by considering seven clusters of ten nodes each, and introduced node mobility via the
Distributed Dynamic Routing (DDR) algorithm for mobile
AdHoc networks [3].
Figure 1 shows one upper subnetwork with three clusters
(CLT1 , CLT2 , and CLT3 ) and three Internet nodes (GW1 ,
GW2 , and GW3 , the latter is the emergency node) and a
lower subnetwork with four clusters (CLT4 , CLT5 , CLT6 ,
and CLT7 ) and one gateway node (GW4 , used for interconnection).
To evaluate each node independently, a Matlab routine
generates random positions for the ten nodes within the cluster,
every one sec (in our case). Table II shows the input parameters
for the Matlab algorithm. This case used the Random Waypoint Mobility Model (RWP) to simulate the performance of
the network.
By changing different parameters such as the number of user
nodes, number of gateway nodes (interconnection), simulation
time and simulation area, we can either increase or decrease
the connectivity. We can increment the connectivity by either
increasing 1) the number of user nodes, or 2) the number of
gateway nodes, or 3) simulation time or else by decreasing
the simulation area. Mobility determines the location of each
node that selects a random destination, and travels towards it
in a straight line at a randomly chosen uniform speed.
The distance to connect nodes lies within the 200-500 meter
range. We used a 1000 x 1000 m2 area. The adopted mobility
model is the one presented by Boutin [3].
Two basic propagation models (FS = Free Space and TR =
Two-Ray ground propagation model) were considered, which
are described by the following equations:

Values
-88 dBm
1000 x 1000 m
Omnidirectional
1.5 m
1.0
1.0
10
Random Waypoint
[0.2 - 2.2] m/s
[0-1] s
[2-6] s
[-180 + 180] degrees
5.8 GHz
15 dBm
306 s

5

0
6

7

8

9

10

11

Fig. 4: Case 4: Number of active nodes in a cluster per
simulation runs.
According to Fig. 4, for 15 simulation runs we had 10 nodes
connected, and 2 runs had 9 nodes, for example, in a total of
20 runs. The probability of no connection Pf is given by:

Pt Gt Gr λ2
(1)
(4π)2 Pt,F S L

15 · 10 + 2 · 9 + 2 · 8 + 1 · 7
191
=1−
= 4, 5%.
200
200
(2)
Thus, we had 191 transmissions with success and 9 without
success within 200 possible transmissions (20 · 10 nodes).
The Pf value is used in the Arena Chance Block to represent
the probability of a node being in the “DISCONNECTEDSTATE”.
Figure 5 shows two examples of situations with different
positions for the nodes. The second example shows that three
nodes have distance higher than 500 meters and they are
disconnected. The importance of these parameters is such that
it justifies the use of both Arena and Matlab simulators. If we
use 250 m (or less) as the minimum distance d for connectivity
instead of 500 m, the blocking probability (or no connection)
could be less than 50%.

where d is the minimum distance (in meters) required for
connection between a pair of nodes. Using values from Table
II, we obtain dF S = 582 m and dT R = 564. Depending on the
scenario (indoor, free space) it is possible to switch from one

Case 1 is simpler and represents an AdHoc Network with
no operating modes and no mode changes. The distribution


dT R =

Pt Gt Gr h2t h2r
Pt,F S L

s

1/4
, dF S =

Pf = 1 −

V. S UMMARY, R ESULTS AND D ISCUSSION
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Y (meters)

Y (meters)

Random Waypoint Mobility

calculate the delays for each CPU (Wi , [i=1....20]) by means
of the equation for the delay in an M/M/1 queue:
λi /µi
1
Wi =
,
µi =
= 10
(3)
µi − λi
0.1
packets/s, where λi and µi are the rates for each CPU. Since all
the delay values obtained from 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.

1000
500
0
0

200

400
600
X (meters)

800

1000

400
600
X (meters)

800

1000

1000
Disconnected
500 nodes
0
0

200

Fig. 5: Case 4: Different positions of nodes.

of packets shows that one Internet link is more used than the
other, i.e. the network is unbalanced. Specifically, we observed
that the volume of data traffic in the Internet links in node 3
is very different from node 4.
In Case 2 the AdHoc topology is incremented with new
critical resources at the bottleneck (i.e. connection between
nodes 3 and 4) allowing a more balanced traffic to the Internet.
Specifically, this case was supplemented with both a new CPU
and a new link from node 3 to node 4. Furthermore, we
added two types of service: Elastic (Burst Flow, e.g. data files)
and Inelastic (Constant Flow, streaming), with quite different
features.
Case 3 is incremented with an Emergency mode, that adds
and emergency node, which represents a decrease of delay
and an increase of the network throughput. Additionally, the
robustness and fault-tolerance aspects of the network are also
ameliorated. Clearly, the addition of one node is for the sake
of illustration and the system can be mostly improved if we
augmented the network with a larger number of new nodes in
emergency scenarios.
Finally, Case 4 presents a more complete traffic model
using the Distributed Dynamic Routing (DDR) algorithm for
mobile AdHoc networks, employing seven clusters with ten
nodes each. The Random Waypoint Mobility Output (Matlab
Software) feeds the Discrete Event simulation Arena Software.
This case has new CPUs now modeling the clusters with
ten nodes each. Regarding the Random Waypoint Mobility
Model, it is possible to increment network connectivity by
adding either more user nodes, or gateway nodes (to provide
interconnection), or simulation time, length and width of
simulation area, or a combination of these factors.
Since the initial simulation model has both exponential
arrival and service distributions, it may be validated against
Jackson’s open queueing network model [6]. The solution is
obtained from a Markov chain. The packet arrival rate is 1/0.6
= 1.67 packets/sec. The first seven arrivals, each generated
by a cluster (gateways do not generate traffic), yield 1.67
packets/sec (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]. We
also need the matrix that describes the probabilities shown in
Fig. 1 , which results in a 11 x 11 matrix R. 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]. From the rates obtained, it is possible to

VI. C ONCLUSION
The main objective of this work was to provide a simulation
model that allows the evaluation of several key aspects of
an AdHoc network, including robustness in the event of an
emergency, traffic volume and node connectivity. It is part of
a wider goal that attempts to dimension the traffic that goes
through the so-called mediator function within an IoT context.
The use of operating modes in an AdHoc network with
emergency nodes and balancing links to maintain or even
increase network performance (including traffic flow and robustness) under abnormal conditions, and especially the joint
use of a discrete event simulation model using the Arena
software with the Matlab mobility simulation model, are the
major novelties of this work. Another relevant issue considered
was node connectivity within the AdHoc mobile environment
- under two different types of traffic - the inelastic and the
elastic traffic, which turned the model more realistic through
the inclusion of packet loss. Through the case studies, the
simulation model has shown indications that it may provide
an efficient tool for analyzing a number of scenarios, specially
the ones that may compromise network service and can
be remedied through network reconfiguration via modes of
operation and their transitions.
Future work will focus on a number of features, including
topological features such as increased number of emergency
nodes, increased number of fault-tolerant nodes and clusters,
variations in traffic volume (specially the traffic through an
IoT mediator), and dynamic mode changes across all operating
modes. These features will augment the resilience capabilities
of the network as well as its overall traffic performance.
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Tecnologias Emergentes de Conectividade na IoT:
Estudo de Redes LPWAN
Paulo Sérgio Rangel Garcia e João Henrique Kleinschmidt
Resumo — Uma importante questão na IoT envolvendo redes
M2M é a conectividade dos sensores e atuadores. Em geral são
utilizadas tecnologias de curto alcance em faixas de RF ISM,
redes mesh e redes GSM, levando ao consumo de energia e
eventualmente dispositivos complexos e caros. As redes LPWAN
em faixas Sub GHz oferecem alternativas a estas tecnologias.
Este artigo irá abordá-las, analisando e comparando as de maior
interesse atualmente no Brasil: SigFox e LoRa. Serão
apresentados os resultados de testes de cobertura com a rede
SigFox. Estas análises e testes indicam que ambas podem ser
alternativas, dependendo das características do projeto
envolvido.
Palavras-Chave— IoT, LPWAN, LoRa, SigFox, M2M.
Abstract — An important issue in IoT involving M2M networks is
the connectivity of sensors and actuators. In general short-range
technologies have been used in ISM RF bands, mesh networks
and GSM networks, leading to energy consumption and complex
and expensive devices. The LPWAN networks in Sub GHz bands
offer alternatives to these technologies. This article will approach
them, analyzing and comparing the ones of greater interest in
Brazil: SigFox and LoRa. We will present the results of coverage
tests with the SigFox network. These analyzes and tests indicate
that both can be alternatives, depending on the characteristics of
the project involved.
Keywords— IoT, LPWAN, LoRa, SigFox, M2M.

I.

INTRODUÇÃO

A conectividade de diversos dispositivos na IoT (Internet
das Coisas, do Inglês Internet of Things) tem sido suprida por
tecnologias de curto alcance e não raro utilizando redes mesh
com algoritmos de roteamento com múltiplos saltos e por redes
de longo alcance GSM (do Inglês Global System for Mobile
Communications). Esta abordagem em geral impacta na
eficiência do uso da energia aumentando o seu consumo e no
encarecimento dos dispositivos para gerenciamento da rede e
dos dados que são trafegados, aumentando o custo da
solução[1] [2].
Com o aumento de aplicações na IoT, surgem uma série de
projetos que precisam de tecnologias habilitadoras para redes
de longo alcance, baixo consumo de energia e mais baratas.
Assim as redes LPWAN (do inglês Low-Power Wide-Area
Network), surgem como uma nova alternativa para a
conectividade em redes M2M (do Inglês Machine-to-Machine)
na IoT.

RF em vencer barreiras físicas com o menor nível de
atenuação, pervasividade e por fim, baixo custo.
Dentre as aplicações de IoT que podem ser favorecidas
pelas redes LPWAN destacam-se as relacionadas a Indústria
4.0 [1] através do controle de medidores de equipamentos
industriais, sensores de temperatura e umidade, localização de
produtos, etc., as relacionadas as cidades inteligentes [2], como
o controle de praças e jardins (irrigação, iluminação, etc.),
semáforos, locais de estacionamento, etc., as relacionadas a
saúde e bem estar das pessoas[5], como as idosas ou portadoras
de necessidades especiais.
Apesar das diversas alternativas para LPWAN em
desenvolvimento no mundo, no Brasil elas se encontram em
diferentes estágios de disponibilidade para uso. As que se
apresentam em estágios mais avançados, porém ainda não
completamente disponíveis, sejam por questões de
homologação na ANATEL (poucas opções homologadas) e/ou
por pouca cobertura, são as redes LoRa e SigFox.
Entre estas duas redes nota-se de início uma importante
diferença que reflete nos fatores de escolha em um projeto.
Trata-se do modelo de negócios. A rede SigFox, operada no
Brasil pela WND Brasil1 se apresenta como uma operadora, em
formato NaaS (do Inglês Network as a Service) semelhante as
operadoras de telefonia móvel, modelo no qual a rede passa a
ser transparente para os usuários sem que ele tenha ação direta
em questões de cobertura, falhas ou qualquer tipo de gestão
entre seus dispositivos e gateways (p.e.: Adaptive Data Rate).
Por outro lado, a rede LoRa se coloca no Brasil através de
comunidades de usuários e evangelizadores, como um modelo
aberto em que questões da rede como cobertura, configuração,
etc., passam a ser aspectos importantes dentro do projeto.
Neste artigo serão comparadas estas duas tecnologias,
destacando os pontos que podem influenciar na decisão de
escolha de cada uma delas em projetos M2M. Também são
apresentados os resultados de uma avaliação da frequência das
mensagens, qualidade do posicionamento e da cobertura da
rede SigFox em regiões da Grande São Paulo. O artigo está
estruturado da seguinte forma: na seção II são apresentadas as
principais tecnologias LPWAN e similares; as tecnologias
LoRa e SigFox são apresentadas com mais detalhes na seção
III. A seção IV faz uma comparação de SigFox e Lora e a
seção V mostra os testes de cobertura realizados com a rede
SigFox. Por fim, a seção VI faz as considerações finais.

Isto permitirá um número crescente de dispositivos,
chegando a casa de bilhões de unidades em poucos anos.
Assim, as redes LPWAN devem atender a requisitos como:
longo alcance, baixo consumo de energia, capacidade do sinal
1
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II.

TECNOLOGIAS SEM FIO LPWAN E CORRELATAS

As tecnologias emergentes para conectividade na IoT
através de redes LPWAN, adotam em geral, faixas de RF ISM
(do Inglês Industrial, Scientific and Medical) não licenciadas
em especial na faixa Sub GHz que oferecem vantagens em
relação a outras faixas ISM de RF como 2.4GHz e 5GHz.
Em uma comparação entre estas faixas de RF, a faixa de
2.4GHz é usada globalmente por tecnologias que vão desde
aparelhos de micro-ondas, Bluetooth, 802.11(b-g-n), 802.15.4
(ZigBee, Z-Wave, Thread, etc.), o mesmo ocorrendo, porém
em escala menor, na faixa de 5MHz (802.11 ac). A faixa Sub
GHz ainda permanece com baixa ocupação de tecnologias. Em
relação a energia, as faixas de 2.4GHz e 5GHz tendem a
consumir significativamente mais que na faixa Sub GHz. Sobre
a capacidade de vencer barreiras físicas e propagação de sinal
com alcance maior, a faixa Sub GHZ é substancialmente
superior as faixas de 2.4GHz e 5GHz. Estas características
credenciam a faixa Sub GHz a serem utilizadas para as redes
LPWAN.

como atrativo a abstração dos custos e problemas de
infraestrutura de rede, permitindo a implantação de sistemas
IoT de forma mais rápida.
III.

TECNOLOGIAS SIGFOX E LORA

As duas redes apresentam topologias análogas (Fig. 1), com
uma camada de coleta de informações onde estão os
dispositivos (end-devices), a camada das antenas receptoras
(gateways), a camada do Network Server (Middleware) em que
os dados recebidos são tratados e persistidos para uso pelas
aplicações que os necessitem. Por fim a camada de aplicações
(Application Server) onde os usuários finais terão acessos aos
dados coletados, tomarão decisões e interagirão com os enddevices, através de aplicações customizadas. Vale notar que os
end-devices podem interagir nestas redes, porém não falam
diretamente entre si, precisando necessariamente do
envolvimento do Network Server para isso.

O uso das faixas ISM Sub GHz está regulamentado pela
ITU (International Telecommunication Union), que dividiu o
planeta em 3 regiões e por regulações em cada país, podendo
citar como exemplo, o Brasil e EUA no grupo 2 do ITU
operando na faixa de 915MHz, a Europa no grupo 1 operando
em 433 MHz e 868 MHz e a Ásia no grupo 3 em 915MHz.
As principais tecnologias de comunicação LPWAN,
habilitadoras da IoT M2M, oferecem várias alternativas para
conectar dispositivos. As principais delas são LoRa, SigFox,
NB-IoT e eMTC, sendo que as duas últimas estão em fase
preliminar sem implementação comercial.
LoRa, utiliza a faixa Sub GHz, no Brasil 915MHz, o que
permite alcançar a distâncias de 5km em áreas urbanas e até
15km [2][3] em áreas rurais com baixo consumo de energia.
Oferece segurança com criptografia baseada no algoritmo
AES-128b. Apresenta como fatores de atração o seu custo
aceitável e pela adesão de diversos fabricantes de hardware
que a estão adotando em seus produtos.
SigFox, adota no Brasil a faixa de 915GHz. O seu alcance
em perímetro urbano é de até 10km, e em áreas rurais até
50km [2][3], com consumo mínimo de energia. Permite
criptografia baseada em AES-1282. A SigFox apresenta-se
como uma operadora de rede LPWAN, oferecendo como
atrativo a abstração dos investimentos, custos e problemas de
infraestrutura de rede, permitindo a implantação de sistemas
IoT de maneira mais rápida e fácil.
NB-IoT (Rel.13) (do Inglês Narrowband-IoT), utilizará faixa
licenciada para GSM (do Inglês Global System for Mobile
Communications) e LTE (do Inglês Long Term Evolution) [3],
com longo alcance e baixo consumo de energia. Ela terá taxa
de dados de 170 kbps (downlink) e 250 kbps (uplink). Como
no caso da SigFox e dos serviços 2G, 3G e 4G, serão serviços
provido por operadoras, e terão como atrativos a abstração dos
custos e problemas de infraestrutura de rede, permitindo a
implantação rápida de sistemas IoT.
eMTC (do Inglês enhanced Machine Type Communication)
ou LTE-M (Rel. 13) adotará faixa do espectro licenciado para
GSM e LTE [1][3], com longo alcance e baixo consumo de
energia. Ela terá taxa de dados de 1 Mbps para downlink e
uplink. Os seus serviços serão providos por operadoras, e terão
2

http://www.st.com/en/secure-mcus/stsafe-a1sx.html

Fig. 1.

Representação da Topologia de rede LPWAN LoRa e SigFox

A. Rede SigFox
A WND, operadora da rede SigFox no Brasil pretende
cobrir com sua rede na América do Sul, além do nosso país,
também Argentina, Colômbia e México o que levará um tempo
ainda não anunciado para ser realizado. A empresa em seu
modelo de negócio oferece planos de mensagens conforme
Tabela I abaixo:
TABELA I.

Plano

PLANOS DE SERVIÇOS SIGFOX

Mensagens por dia
UpLink (*)

Downlink (**)

Platinum

140

4

Gold

100

2

Silver

50

1

One

2

0

(*) Tamanho da mensagem: 12 bytes
(**) Tamanho da mensagem: 8 bytes

Os valores de tarifa variam conforme o plano escolhido e o
número de dispositivos contratados. Em seu site a WND
informa um valor de US$ 1 por ano para cada dispositivo
contratado em sua rede sem especificar qual plano ou
quantidade de dispositivos contratados refere-se este faixa de
tarifa. A limitação a 140 de mensagens por dia (uma cada 10
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minutos aproximadamente) e o tamanho das mensagens (12
bytes) são fatores relevantes a serem considerados no momento
da escolha da tecnologia de rede para um projeto IoT M2M.
Um aspecto relevante em muitos projetos é a
geolocalização, o que recentemente passou a ser tratado na
Rede SigFox. Trata-se de um serviço chamado Spot It. Ele está
baseado nos dados da infraestrutura da rede (gateways ou
estações de base), que recebem a mesma mensagem em
diferentes gateways, e a partir da intensidade do sinal (RSSI –
Received Signal Strength Indicator) recebido em cada gateway
é aplicado modelo probabilístico que determina a localização
provável do end-device. A operadora afirma que até o final de
2017 a precisão aumentará com o uso de tecnologias de
aprendizado de máquina. Um aspecto positivo desse novo
serviço é que dispensa qualquer incremento de hardware ou
software nos end-devices, uma vez que será a infraestrutura da
SigFox quem fará esse papel. Alternativamente os integradores
podem implementar em seus dispositivos recursos para obtê-la,
p.e., através de GPS o que tem impacto no custo final do
dispositivo e no consumo de energia. Outra forma é através de
redes wi-fi, na essência necessita-se de um receptor wi-fi no
dispositivo, implicando no seu custo, e no desenvolvimento no
Network Server ou Middleware de algoritmo WBLS (do inglês
Wireless Based Location System) [6].
Algoritmos WBLS trabalham com as informações
capturadas das redes wi-fi (SSID – Service Set IDentifier,
BSSID - Basic Service Set IDentifier e RSSI) –e um banco de
dados com a geolocalização dos AP´s (do inglês access point)
das redes wi-fi (p.e. o Google Location Server), para
determinar a posição aproximada do end-device. Nesta solução
a precisão está ligada a densidade de AP´s na região e que estes
AP´s estejam referenciados no banco de dados de
geolocalização das redes wi-fi, logo, tende a apresentar
melhores resultados em regiões urbanas do que em áreas rurais.
Para a camada do Network Server é possível desenvolver
uma solução própria, adotar uma solução open source, (p.e.:
Knot3 do C.E.S.A.R.), ou soluções em nuvem fornecidas pelo
integrador do dispositivo, p.e.: LOKA SYSTEM4.

Esta configuração determinará o Bit Rate, o máximo
Payload Size e o Time on Air (tempo de transmissão / duração
do pacote no ar), influenciando o tamanho das mensagens, o
seu alcance e consumo de energia [4].
Esta parametrização permite que exista a possibilidade do
conceito de Adaptative Data Rate (ADR) em que o LoRa pode
gerenciar a taxa de dados e a potência de saída do RF em cada
end-device, buscando otimizar taxas de transmissão, minimizar
o consumo de energia e maximizar a capacidade da rede.
Considerando a modulação LoRa para 915 MHz a Tabela II
apresenta as configurações para o maior alcance (Time on Air =
371ms) e para o maior tamanho de mensagem (Bit Rate =
12.500 bps).
TABELA II.

CONFIGURAÇÕES LORA

Taxa
de
Dados
(DR)

Spreadi
ng
Factor
(SF)

Bandwidth
(BW)
(kHz)

Coding
Rate
(CR)

Bitrate
(BR)
(bps)

Máximo
Payload
Size

Time
on
Air
(ms)

0

SF10

125

4/5

976

11 bytes

371

4

SF8

500

4/5

12.500

242bytes

175

Os end-devices, em razão de sua aplicação no projeto
podem ser separados por classes (A, B e C). Dos mais simples
e baratos (Classe A) aos mais sofisticados e caros (Classe C).
Na Tabela III são detalhadas suas principais características:
TABELA III.

CLASSES DE END-DEVICES LORA

Classe A
Tipo

Comunicação
Mensagem

Alimentado
por Bateria
Bidirecional
Unicast

Classe B

Classe C

Baixa Latência

Sem Latência
Alimentação
externa

Bidirecional

Bidirecional

Unicast e Multicast

Unicast
Multicast

Longos intervalos

Mensagens podem
ocorrem
a
qualquer momento

Network server pode
iniciar em intervalos
fixos e regulares

End-devices
e
Network server a
qualquer momento

e

B. Rede LoRa
Hoje não existem empresas que disponibilizem rede LoRa
pública de maneira semelhante a rede SigFox, assim a opção de
usá-la em um projeto implicará na gestão da infraestrutura de
rede e a garantia de disponibilidade e cobertura necessárias ao
projeto, entretanto dará controles e instrumentos mais apurados
de gerenciamento dos end-devices [2] [7].

Latência
mensagens

A modulação LoRa é específica e utiliza o conceito de
spread spectrum (espalhamento espectral) tendo três
parâmetros de configuração [4]:

Quanto aos Gateways, existem modelos que podem atender
a necessidades específicas. Desde modelos mais simples e
baratos para ambientes fechados (p.e.: garagens em subsolo de
prédios), os industriais e os mais caros para topos de edifícios
expostos ao clima.



Spreading Factor (SF): Pode ser 7, 8, 9 ou 10, assim
quanto maior o SF mais informações são transmitidas por
bit, gerando um ganho de processamento.



Bandwidth (BW): Podem ser 125 KHz, 250KHz ou
500KHz, para um dado SF, um BW mais estreito aumenta
sensibilidade de recepção e incrementa o air time.



Forward Error Correction (FEC / Code Rate (CR).
Regula a detecção e correção de erros.

3
4

http://knot.cesar.org.br/#main
http://www.loka-systems.com/

Quem e qdo.
Inicia
comunicação?

Longos
intervalos
End-device
quando algo
acontece.

Quanto as trocas de mensagens, são previstos dois tipos:
mensagens sem confirmação (Unconfirmed Data Message) de
forma assemelhada as mensagens UDP (do inglês User
Datagram Protocol) e com confirmação (Confirmed Data
Message) também assemelhado ao TCP (do inglês
Transmission Control Protocol).
Em relação a ativação dos end-devices na rede (joining), a
LoRa adota o algoritmo de criptografia AES-128, utilizando
duas formas diferenciadas de ativação em razão do tipo de rede
onde isso ocorrerá: Rede Pública ou Rede Privada.
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Em Redes Públicas, utiliza-se o OTAA (do Inglês Over The
Air Activation) que se baseia no envio de um identificador
global único (DevEUI), análogo ao endereço MAC das redes
IP, e do identificador (AppEUI) e chave da aplicação
(AppKey) desejada. Estes dados serão utilizados na camada da
aplicação para validar e ativar o end-device em determinada
aplicação na rede. Ocorrendo a aceitação na rede, o end-device
recebe uma mensagem de “join accept” que contém o endereço
do dispositivo (DevAddr), a chave de sessão da rede
(NwkSKey) e a chave de sessão da aplicação (AppSKey)



Mensagens uplink – Enviadas do end-device pelo gateway
para o Servidor da Rede (middleware).



Mensagens downlink - Enviadas do servidor da rede
(Middleware) para os end-devices.



Payload máximo das mensagens – Tamanho máximo em
bytes das mensagens de uplink.



Alcance dos gateways em áreas urbanas e rurais. Depende
de variáveis locais relacionadas ao grau de obstáculos que
o sinal tenha que ultrapassar, porém acredita-se que as
duas tecnologias tenham resultados semelhantes.

Em Redes Privadas não é necessária nenhuma comunicação
Over The Air pois os dados necessários para ativação: endereço
do dispositivo (DevAddr), chave de sessão da rede (NwkSKey)
e chave de sessão da aplicação (AppSKey), são gravados no
end-device no momento da sua fabricação. Assim ele está
pronto para comunicação assim que conectado na rede.

TABELA IV.

Sobre a geolocalização, a SemTech (detentora da
tecnologia de rádio do LoRa) implementou a partir da versão 2
de gateways uma solução em algoritmos baseados no tempo
diferencial de chegada do sinal - DToA (do inglês Differential
Time Of Arrival) o que pode proporcional uma boa precisão na
localização dos end-devices5 a partir da infra da rede LoRa.
Na camada do Network Server também é possível
desenvolver uma solução própria, adotar uma solução open
source, (p.e.: Knot do C.E.S.A.R), ou soluções em nuvem
oferecidas como serviço, p.e.: Orbiwise6.
IV.

LPWAN LORA X SIGFOX

As características de cada rede e em especial dos
respectivos modelos de negócios aumentam as possibilidades
para a implantação de projetos com requisitos diferentes.
Abaixo são destacadas algumas características relevantes e a
comparação na Tabela IV.


Tempo de implantação – Tempo necessário para que o
projeto esteja operacional.



Investimento inicial - Recursos para criar a infraestrutura
de rede;



Áreas com baixa penetração de sinal RF – P.e. subsolos de
prédios ou em prédios pelo efeito de Gaiola de Faraday
que dificultem a entrada do sinal de RF. No caso da LoRa
pode-se instalar rapidamente uma antena interna, enquanto
que no caso da SigFox será necessária o envolvimento e
anuência da operadora.




Precisão do posicionamento – Qualidade entre as duas
tecnologias avaliadas;
Custo da Rede pós implantação – Em patamar significa
um custo fixo de equipe e equipamentos para garantir a
cobertura e disponibilidade da infraestrutura variando
apenas a partir da quantidade de end-devices, e por
volume, a partir de cada end-device acrescentado a rede.



Cobertura no Brasil – Refere-se ao seu estado atual.



Adaptative Data Rate (ADR) – Configurações ajustar o
tamanho das mensagens, controlar o alcance dos
dispositivos afetando o consumo de energia.

5

http://www.semtech.com/Press-Releases/2016/Semtech%E2%80%99sLoRa%C2%AE-Geolocation-Solution-for-Low-Power-Wide-Area-Networksis-Now-Available.html
6
https://www.orbiwise.com/en/solutions/orbiq

COMPARAÇÃO LORA X SIGFOX

LoRa

SigFox

Tempo de implantação

Maior

Menor

Investimento Inicial

Maior

Menor

Áreas com baixa
penetração de sinal RF

Sim

Depende da
Operadora

Precisão do
Geoposicionamento

Boa

Boa

Custo da Rede pós
implantação

Patamar

Volume

Cobertura no Brasil

Menor

Maior

Adaptative Data Rate
(ADR)

Sim

Não

Mensagens uplink

Ilimitada

Até 140/dia

Mensagens downlink

Ilimitada

Até 4/dia

Payload máximo
mensagens

242 bytes

12 bytes

Mensagens com
confirmação

Sim

Não

Alcance dos gateways nas
cidades

2 a 5 km

3 a 10 km

Alcance dos gateways nas
áreas rurais

Até 45 km

Até 50km

V.

AVALIAÇÃO DA COBERTURA ATUAL DA REDE SIGFOX

Para verificar a cobertura de redes LPWAN, foram feitos
testes na rede SigFox. No caso da LoRa, por não existir uma
rede pública com essa tecnologia o mesmo não pode ser feito.
Utilizou-se um end-device da Loka System (Fig. 2) e sua
plataforma de Network Server. Este end-device além do
componente de transmissão da rede SigFox, possui um módulo
para redes Wi-Fi o que permite o posicionamento através de
um algoritmo WBLS, complementar ao Spot It, serviço de
posicionamento baseado na infraestrutura de rede da operadora
e a intensidade do sinal recebido (RSSI).
O dispositivo foi configurado para enviar mensagens a cada
10 minutos e após 3 mensagens no mesmo local entra em modo
repouso quando passa a enviar mensagens a cada 10 horas. A
saída do modo repouso é caracterizada por sua movimentação
registrada pelo acelerômetro integrado ao dispositivo.
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TABELA V.

Além do acelerômetro o dispositivo conta também com um
sensor de temperatura e o medidor do estado da bateria. Assim
as mensagens enviadas contem a posição geodésica
aproximada, a temperatura ambiente e o percentual estimado
de carga de bateria disponível.
Durante 31 dias o end-device permaneceu ligado e com ele
foram percorridas diversas regiões da cidade de São Paulo –
SP, resultando no posicionamento exposto na Fig. 3. Procurouse com isso medir a frequência de envio de sinais e a qualidade
do posicionamento.

Mensagens
Enviadas
161

RESUMO DE MENSAGENS OBTIDAS NA REDE SIGFOX

Com
posição

Sem
Posição

Com erro
Posição

94

67

2

58,4%

41,6%

2,1%

Estes resultados indicam limitações na cobertura atual da
rede bem como no posicionamento através do Spot It e das
redes wi-fi, porem indicam evoluções pois locais não cobertos
inicialmente passaram a ser durante o período de avaliação
(p.e.: Estrada do Campo Limpo, 1001, Av. Guarapiranga –
Socorro, Av. dos Estados - UFABC).
VI.

CONCLUSÕES

As aplicações e serviços na IoT podem variar
significativamente em face dos requisitos do serviço, tamanho
e frequência das trocas de mensagens, latência e confiabilidade
da conexão, etc., desta forma projetos com necessidades
diferentes devem escolher soluções diferentes. Por exemplo,
projetos com características que exijam posicionamento e de
gestão da taxa de dados dos end-devices podem reforçar o uso
das Redes LoRa em especial em áreas de baixa concentração
de redes wi-fi ou que exijam ajustes para garantir mensagens
maiores e estender o tempo de vida de suas baterias, bem como
para o uso da IoT no formato de redes privadas.
Fig. 2.

Por outro lado, a necessidade da abstração das questões de
conectividade dos end-devices a aplicação, em razão p.e.: das
limitações de recursos para investimentos iniciais, o tempo
para utilizar a infraestrutura, terceirização dos serviços de
manutenção da rede em especial para projetos com
características mais urbanas com concentração maior de redes
wi-fi podem reforçar a adesão a rede SigFox.

End-device para rede SigFox da Loka Systems.

É possível verificar que existem indicações que haverá
demanda para projetos IoT em qualquer das tecnologias, porém
o estudo das características do projeto e a sua comparação com
as características dessas tecnologias devem ser muito bem
realizados para que a escolha mais correta seja adotada.
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Receivers for the up-link of multiuser MIMO
systems with Spatial Modulation
José Luis Calpa Juajinoy, João Alfredo Cal-Braz and Raimundo Sampaio-Neto

Abstract— This paper presents the results obtained from
the conjunction of two techniques proposed for use in
modern communication systems: Spatial Modulation (SM)
and decoupled signal detection. Theoretical fundamentals of
Spatial Modulation signal detection are covered, in addition
to signal decoupling techniques that enable the separation
at the base station of signals transmitted from different
users, aiming at the simplification and utilization of detection
procedures best suited to each user in the network. Performance analyses, in terms of bit error rate, and computational
complexity, in terms of the average number of flops per
detected symbol vector are carried out for the different
associations of decoupling techniques and SM detectors.
Keywords— MIMO systems, Up-link, Spatial Modulation,
Decoupling signal detection.

I. Introduction
The use of Spatial Modulation in MIMO systems [1],
[2] allows the reduction of the number of RF chains used
in the signal transmission, with consequent reduction of
cost and energy spent by the transmitters. This work
is focused in one alternative to simplify the received
signal processing in the base station of systems with
Generalized Spatial Modulation [3], combining decoupling techniques with efficient techniques for the signal
detection in such systems. The presented proposal in
this article is aligned with the future wireless communications developments, because presents methods to
process the multiple users that demand connectivity of
the BS, enabling the use of decoupling and detection
methods best suited to their specific performance requirements. In addition, it provides means to reduce the
costs of transmit system devices, by the reduction of the
number of RF chains caused by the use of the Spatial
Modulation.

is composed by Dn users and each of them transmits
data using spatial modulation. Consider that each user
in this class has NTn transmit antennas, and that at each
transmission timeslot only NAn antennas are actived, and
through them independent QAM symbols are transmitted. The choice of the active antennas are commanded
by the data to be transmitted by this user, as defined
in the mapping table. For instance, consider a user of
class n, equipped with NTn = 4 and NAn = 2. Under
this configuration, the number of permissible antenna
configurations Nc equals the power of two immediately
NT n
lower than N
, or equal to 4, in this example. So, input
An
binary data are mapped into antenna combinations, as
exemplified in the antenna combination mapping table
(ACMT), presented in Table 1. As a result, the number
of bits transmitted per timeslot equals the sum of the
bits related to the antenna combination and the bits
associated to the QAM symbols transmitted by the active antennas. Equal number of transmit antennas and
ACMT will be admitted for users under the same class,
even though the presented mathematical expressions are
easily extended to the general case and the proposed
strategies are applicable to the general case.
Class 1

Class n

User 1
User 1
ACMT
ACMT

User 2

BS

ACMT

User k

ACMT

Class N
User 1

II. SM-MU System

ACMT

User |Cn|

ACMT

A. Scenario description
The diagram depicted in Figure 1 presents a MIMO
SM-MU system, in which users communicate to a base
station(BS). Users with similar service requirements are
grouped, so equal treatment will be applied to them at
the receiver, totaling N user classes. The n-th class, Cn ,
José Luis Calpa Juajinoy and Raimundo Sampaio-Neto¸ Center for Telecommunications Research - CETUC, Pontifical Catholic
University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, E-mails:
joselocalpa14@cetuc.puc-rio.br, raimundo@cetuc.puc-rio.br and João
Cal-Braz. National Institute of Metrology, Quality and Technology INMETRO, E-mail: jabraz@inmetro.gov.br

Fig. 1.

SM-MU MIMO scenario.

B. Signal model - System up-link
Let the cardinality of n-th class |Cn | = Dn , the
number of antennas MTn = Dn NTn , the number of
active antennas MAn = Dn NAn and the total
PNnumber
of transmit antennas of the system MT =
n=1 MTn .
The symbol vector transmitted in the active antennas by
the users of the n-th class, bn , concatenates the symbol
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Input Bits
00
01
10
11

Antenna 1
1
1
0
0

Antenna 2
1
0
1
0

Antenna 3
0
1
0
1

Antenna 4
0
0
1
1

TABLE I
Example of a mapping table ACMT for NTn = 4 and NAn = 2. Entries
1 and 0 represent active and non-active antennas, respectively.

vectors of the each user of the class, bn,i producing
bn = [bTn,1 bTn,2 . . . bTn,Dn ]T , with dimension MAn × 1.
The SM-MU data vector transmitted by the users in class
n are allocated in the vector sn = [sTn,1 sTn,2 . . . sTn,Dn ]T ,
with dimension MTn × 1, which contains zeros in the
entries related to non active antennas and the symbols
contained in bn , drawn from a digital constellation represented by the set B, in the entries that correspond to
active antennas. Also, consider that, in class n, the first
user employs the p1 -th ACMT antenna combination, the
second user uses the p2 -th antennas combination and so
forth. The matrix that positions the elements of bn,k in
the non-zero entries of sn,k is given by the matrix Pnpk .
The vectors bn and sn are related by P (n) , as given by:
sn = P (n) bn
where P

(n)

(1)

= [Pp1 Pp2 . . . PpDn ].

The elements of sn belong to the set Sn :

user symbol vectors, sn,k , transmit MIMO-GSM symbols
with energy Esn , then E[sH
n,k sn,k ] = NAn Esn . Then, for
the data vectors with all users, s, E[sH s] = D1 NA1 Es1 +
D2 NA2 Es2 + · · · + DN NAN EsN . For the sake of simplicity
of notation and the analyses that follows, admit that
users emit symbols with the same average energy, Es ,
PN
so E[sH s] = Es n=1 MAn . The signal-to-noise ratio
(SNR) per received antenna at the BS is defined as
SN R = 10 log10 (MAn Es /σn2 ). The perfect knowledge of
the channel H at the BS is also assumed.

III. Receivers
In this section, receivers for SM-MU systems are proposed. These receivers are comprised of decouplers, that
remove the interference of the other users over the
intended class, followed by detectors of the transmitted
SM data vector.

A. Class Decoupling
Class decoupling techniques aim at the removal of the
interference produced by the other users, and the ones
presented here are based on the projection of the signal
y on the null subspace of these interferences. All three
presented strategies are based on the determination of
the matrix An , belonging in the left null space of H̃n ,
or:

Sn = {P (n) bn |p1 , p2 , . . . , p|cn | ∈ 1, 2, . . . , Ncn , bn ∈ BMAn }
An H̃n = 0, ∀n ∈ (1, 2, ..., N )
(6)
(2)
The signal that traverses the multiuser MIMO channel
arrives at the BS. It is related to the signal transmitted
PN
where H̃n , with dimension Nr × (MT − MTn ), is built
by the n=1 |Cn | users by:
excluding from H the columns that refer to class n, then:
y=

N |C
n|
X
X

Hn,k sn,k + n,

(3)

H̃n = [H1 . . . Hn−1 Hn+1 . . . HN ]

n=1 k=1

where Hn,k is the Nr × Ntn channel matrix that links the
Ntn antennas of the k-th user of the n-th class and the Nr
receive antennas at the BS. The additive Gaussian noise
is zero mean and covariance matrix equal to Kn = σn2 INr .
The expression in (3) can be rewritten as:
y=

N
X

Hn sn + n,

(4)

n=1

where Hn = [Hn,1 Hn,2 . . . Hn,|Cn | ] and sn =
[sTn,1 sTn,2 . . . sTn,|Cn | ]T represent the channel matrix Nr ×
Mtn that links the users of class n with BS and the symbol vector transmitted by all users in class n, respectively.
Finally, the received vector is expressed by:
y = Hs + n,

(5)

(7)

1) Projection in the null space of the interferences by singular value decomposition (D-SVD): This strategy uses SVD
of the channel matrix H̃n , which contains interference
components, i.e., H̃n = Ũn Σ̃n ṼnH , where Ũn and ṼnH
are matrices comprised of singular vectors and Σ̃n is
a matrix of singular values. If rn is the rank of H̃n ,
rn = rank(H̃n ) ≤ MT − MTn , SVD decomposition is
expressed as:
H̃n = [Ũ1,n

Ũ0,n ]Σ̃n [Ṽ1,n

Ṽ0,n ]H

(8)

H
where Ũ0,n and Ṽ0,n
with dimensions Nr × (Nr − rn )
and (MT − MTn − rn ) × (MT − MTn ) compose orthogonal
bases of the left null space and the right null space of
H̃n respectively. Then, in this strategy, the matrix An is
given by:

where H = [H1 H2 . . . HN ] with dimension Nr × Mt
and s = [sT1 sT2 . . . sTN ]T Mt × 1. Considering that the
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0,n .

(9)

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

2) Projection in the null space of the interferences by zeroforcing filtering (D-ZF): This strategy, proposed in this paper, considers the channel inversion matrix, called zeroforcing (ZF) to perform the interference cancellation. Let
H† = (HH H)−1 HH , of dimension MT × NR , be the
ZF matrix of H that produces H† H = I, that can be
structured as H† = [(Hz1 )T (Hz2 )T . . . (HzN )T ]T . Then,
the matrix that decouples the n-th class from the others
is:
An = Hzn .

In the strategy D-MMSE, An , is approximately in
the left null space of the interferences Assuming that
PN
An m=1,m6=0 Hm sm ≈ 0 in the expression, we obtain:
D-MMSE:
ỹn = An Hn sn + An n = Qn Hn sn + Qn n.

(18)

Besides this, ỹn has dimension MTn × 1 and the noise
component remains white with covariance matrix Kn =
σn2 I.

(10)

3) Projection in the null space of the interferences using
MMSE filtering (D-MMSE): The decoupler D-MMSE proposed in [4],[5], is obtained partitioning MMSE channel
matrix of H given by HM M SE = HH (HHH + σn2 I)−1 .
Likewise D-ZF, HM M SE is structured as HM M SE =
T
T
T
m
[(Hm
(Hm
. . . (Hm
1 )
2 )
N ) ]. In fact, Hn is approximately in the left null space of H̃n . In this procedure, the
bases of the vector space generated by Hm
n are obtained
by the RQ decomposition of Hm
n , this means:

B. Detectors
After the separation of the intended class, the vectors
transmitted by their users are retrieved using the adequate detection strategy. Here are presented SM detectors, with optimal and suboptimal performance.
1) Maximum likelihood detector in white noise (ML-W):
The optimal strategy for detection of vectors of the n-th
class, ŝn , is given by the following minimization:
2

Hm
n = Rn Qn , ∀n ∈ (1, 2, ..., N ),

ŝn = argmin kỹn − An Hn sn k

(11)

where Rn and Qn , have dimensions MTn × MTn and
MTn × NR , are an upper triangular matrix and an orthonormal lines matrix which form the basis of the space
Hm
n , respectively. Then, the matrix that performs the
separation of users of the n-th class is given by:

sn ∈Sn

(19)

2) Maximum likelihood detector in colored noise (ML-C):
The ML-C detector, optimal for the detection of the
vectors of the n-th class can be expressed in the form::
ŝn = argmin(ỹn − An Hn sn )H K−1
nn (ỹn − An Hn sn ). (20)
sn ∈Sn

An = Qn .

(12)

For the three strategies presented above, the decouplers act on the received signal in the BS, as given by:
ỹ = An y.

(13)

In the decoupler D-SVD, An is exactly in the left null
space of the interferences. Then, can be written as:
D-SVD:
ỹn = An Hn sn + An

N
X

Hm sm + An n

(14)

m=1,m6=0

H
ỹn = An Hn sn + An n = UH
0,n Hn sn + U0,n n,

(15)

where ỹn has dimensions MTn × 1 and the noise component remains white with covariance matrix Kn = σn2 I.
For the strategy D-ZF, the application of the filter
which eliminates the interferences on the class n, processes y, as given by:
D-ZF:
ỹn = An Hn sn + An

N
X

Hm sm + An n

−1 H
Wq = H(q) (HH
H(q) .
(q) H(q) )

(21)

(16)

m=1,m6=0

ỹn = An Hn sn + An n = sn + Hzn n,

The matrix Knn is identified as the n-th submatrix of
dimension MTn ×MTn on the main diagonal of Kn matrix
defined in connection with (17).
3) Projection-Based List Detector (PBLD): This detector,
proposed in [6],[7], operates in two phases: 1-sorting of
the transmit antenna combinations and 2-detection of
transmitted symbols, being that the number of repetitions occurred in the Phase 2 is controlled by a variablesize list. Consider that the antenna combinations used
by the users of the n-th class in one transmission can be
represented for the Dn -tuple q = (p1 , p2 , . . . , pDn ).
In this section the index of the n class, present in Hn ,
sn and Dn is abandoned, for simplicity of notation.
The first phase is based on the fact that the received
vector tends to be closer to the space generated by
the channel matrix employed in the transmission, H(q) ,
defined by the active antennas employed in the q-th combination of transmitting antennas, out of NcD possible
combinations. The matrix that projects y in the subspace
generated by H(q) is expressed by:

(17)

So, this sorter of the Phase 1 is composed by a filter
bank which sort the combinations of transmitting antennas in decreasing order of the projection magnitude.

where ỹn has dimension MTn × 1 and the colored noise
component with covariance matrix Kn = σn2 (HH H)−1 .
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As a result kWo1 yk ≥ kWo2 yk ≥ · · · ≥ WoNc y . The
antenna combinations ordered in (22) are serially passed,
starting from the D-tuple o1 in direction to the smaller
magnitude combinations, by the detector composed for
the symbol to symbol discretizer applied after the ZF
equalizer, Goi = H†(oi ) , producing the candidates coi :
coi = D(Goi y),

(23)

being D the function that discretizes the input vector
into the symbols of the employed QAM modulation. To
this candidate is determined the Euclidean distance in
relation to the data vector, producing oi :
oi = ky − Hoi coi k .

A. 4 Users
In [6] is observed that the performance of the MLW detector without the use of decoupling is superior
in comparison to the performance ot the ProjectionBased List detectors with and without lattice reduction.
Meanwhile, in terms of computational complexity, is
evidenced that the cost of the ML detector is much
higher than the cost of other detectors.
In this example the decoupling techniques are evaluated using the scenario presented in the Figure 2.
Once the decouplers are applied, the detection is done
employing the previously mentioned detectors.

Class 1

(24)

Class 4

This is used as the metric of quality of the candidate
relative to the received data, y,and also as the input the
scheme that defines the list size λ, algorithm represented
here as the function η:
λ = η(oi )

Details about the operation of the control of the list
size are found in [2]. The expressions (23) to (25) are
sequentially repeated until that the number of processed
candidates is equal or higher than the list size. Then
the candidate with the smallest Euclidean distance is
selected as the detected symbols vector, ŝ.
4) Projection-Based List Detector with lattice reduction
(PBLD-LR): The PBLD-LR detector differs from the
PBLD due to the lattice reduction scheme, which reduces
the loss of performance of the ZF filter in the occasions
when the channel matrix is close to singular. In this
scheme, the expression, (23) is modified to:
coi = D(Toi QLR (Goi y)),

Class 3

(25)

(26)

where GLR
is the ZF filter modified for the lattice
oi
reduction, QLR represents the quantization in a lattice
reduction domain and Toi the matrix that transform the
channel matrix into a nearly orthogonal matrix. Details
about this process are found in [7].

Class 2

Fig. 2.

Scenario of decoupling: 4 classes - 1 user per class.

As evidenced in Figure 3, the performance of the
detectors that do not employ the decoupling is better
than the performance of the detector with previous
decoupling, that is achieved at the cost of the computational complexity significantly higher, as presented
in Figure 4. The performance of the detectors using
D-MMSE decoupling resulted better than those using
D-SVD decoupling. As expected, the detectors using
the ML-W detection get better results than those using
PBLD-LR detection. One aspect to be highlighted is that
the receiver with D-ZF decoupling followed by ML-C
detection has the same performance that the D-SVD
receiver followed by ML-W detection.

IV. Results
In this section the results obtained in the evaluation of
performance (i.e., bit error rate BER) and computational
complexity (i.e., average number of flops required per
detected symbols vector) are presented for the detectors
previously mentioned employing the class decoupling
techniques.
The elements of the channel matrix H are modeled as
statistically independent circularly symmetric complex
Gaussian random variables, all with zero mean and unit
variance. The modulation used in the transmission is
QPSK.

Fig. 3. Performance comparison of the decoupling techniques for 4
classes with 1 user per class (Ntn = 4, Na = 2, Nt = Nr = 16).
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In terms of computational complexity Figure 4 shows
that among the decoupling techniques the technique DSVD requires the least number and the technique DMMSE the greatest number of operations which is due
mainly to the channel matrix inversion necessary for the
decoupling.

the SVD-ML. Advantage that is accentuated in systems
with higher scale and number of users.

Fig. 6.
Comparison in terms of computational complexity of the
studied decoupling techniques for 16 classes of 1 user per class (Ntn =
4, Na = 2, Nt = Nr = 64).

Numeric results that consider another scenarios and
include propagation and correlation effects between the
antennas in the channel matrix were not included in this
article due to space limitations. They can be found in [8].
Fig. 4.
Comparison in terms of computational complexity of the
studied decoupling techniques for 4 classes of 1 user per class (Ntn =
4, Na = 2, Nt = Nr = 16).

B. 16 Users
This example considers a scenario with 16 users with
the same characteristics of the users of the previous
simulations. The BS uses 64 antennas for the reception.
The results are presented in the Figures 5 and 6.
As in the previous scenario the performance of the
detectors with D-MMSE decoupling is better than the
performance of the detectors with D-SVD decoupling.
The detector with ML detection achieves better performance than those that employ PBL detection.

Fig. 5. Performance comparison of the decoupling techniques for 16
classes with 1 user per class (Ntn = 4, Na = 2, Nt = Nr = 64).

It is observed in this case that despite identical performances the ZF-ML has much lower complexity than

V. Conclusions
The joint use of Spatial Modulation and the decoupling techniques for the signals detection is a very attractive option for the up-link in large scale MIMO systems.
The extensive number of users and smart devices present
in all the activities nowadays will require strategies that
allow, besides of cost reduction and energy savings in the
transmitters, to ensure a good detection in terms of BER
and computational complexity what turns the schemes
presented in this article into very promising strategies.
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Mitigação de Multipercurso por Estimação de
Procrustes e Fatorização Khatri-Rao para Estimação
de Atraso em GNSS
Daniel Valle de Lima e João Paulo C. L. da Costa

Resumo— Aplicações de segurança crı́tica, como carros
autônomos, e aplicações de responsabilidade crı́tica, como gestão
de pescarias, requerem sistemas de posicionamento robustos
operando em ambientes de sinal com multipercursos coerentes.
Neste contexto, receptores GNSS baseados em arranjos de antenas com esquemas de processamento em arranjo permitem a
separação espacial dos componentes de sinal de linha de visada
daqueles de multipercurso.
Neste artigo é proposto um esquema de filtragem baseado em
estimação de Procrustes e fatorização Khatri-Rao (ProKRaft)
para estimar matrizes-fator do tensor de recepção quais são usadas para filtrar o componente de sinal de linha de visada usado
na estimação de atraso. Este esquema apresenta desempenho
melhor que o autofiltro baseado em decomposição em valores
singulares de alta ordem, que é o esquema tensorial estado da
arte para estimação de atraso.
Palavras-Chave— GNSS, estimação de atraso, mitigação de
multipercurso, ProKRaft.
Abstract— Safety-critical applications (SCA), such as autonomous driving, and liability critical applications (LCA), such
as fisheries management, require a robust positioning system in
demanding signal environments with coherent multipath. In this
context, antenna array based Global Navigation Satellite Systems
(GNSS) receivers with array signal processing schemes allow the
spatial separation of line-of-sight (LOS) signal components from
multipath signal components.
In this paper, we propose a Procrustes estimation and KhatriRao factorization (ProKRaft) filtering approach to estimate the
factor matrices of a reception tensor, which are then used to filter
the LOS signal component used in time-delay estimation. Our
scheme outperforms the Higher-Order Singular Value Decomposition (HOSVD) based eigenfilter, which is the state-of-the-art
tensor based scheme for delay estimation.
Keywords— GNSS, Time-delay estimation, multipath mitigation, ProKRaft.

I. I NTRODUÇ ÃO
Sistemas Globais de Navegação por Satélites, do inglês
Global Navigation Satellite Systems (GNSS), foram inicialmente projetados para oferecer posicionamento de precisão
para aplicações militares enquanto aplicações civis teriam
acesso apenas à aquisição de baixa resolução, do inglês coarse
acquisition (C/A), mas poderiam ser aumentadas por sistemas
auxiliares como sistema de aumentação baseado em solo, do
inglês Ground Based Augmentations Systems (GBAS), para
pouso e decolagem de aviões comerciais. Equipamentos de
GNSS modernos oferecem boa acurácia graças à melhorias
Daniel Valle de Lima e João Paulo C. L. da Costa, Departamento
de Engenharia Elétrica, Universidade de Brası́lia, DF, Brasil, E-mails:
daniel.vallelima@gmail.com, joaopaulo.dacosta@ene.unb.br

de sincronização mas, para aplicações de segurança crı́tica,
do inglês Safety Critical Applications (SCA), como carros
autônomos [1], e aplicações de responsabilidade crı́tica, do
inglês Liability Critical Applications (LCA), como gestão de
pescarias [2], é importante não apenas oferecer posicionamento preciso como também operação em ambientes exigentes
onde multipercursos podem degradar o posicionamento.
Para calcular a posição do usuário, o receptor GNSS utiliza
os atrasos dos sinais de linha de visada, do inglês line-of-sight
(LOS), de pelo menos quatro satélites. No entanto, devido à
geometria do ambiente de propagação, pode ocorrer difração,
refração, ou reflexão do sinal LOS, gerando componentes de
multipercurso, que são sinais de não-linha de visada, do inglês
non-line-of-sight (NLOS). Componentes de multipercurso interferem com o sinal LOS afetando negativamente a estimação
do atraso. Na prática a qualidade do posicionamento depende
do erro de sincronização, isto é, na acurácia da estimação
do atraso. Quando o sinal LOS é corrompido por réplicas
atrasadas (multipercurso) a estimação do atraso, e portanto
a estimação da posição deteriora usando receptores GNSS
estado da arte [3], [4].
O esquema tensorial estado da arte para mitigação de
multipercursos aplicado à estimação de atraso [5] é baseado
no autofiltro da decomposição singular de ordem superior, do
inglês Higher-Order Singular Value Decomposition (HOSVD),
com média frente-costas, do inglês Forward-Backward Averaging (FBA) [6], [7], e suavização espacial expandida, do
inglês Expanded Spatial Smoothing (ESPS) [8], uma extensão
da suavização espacial, do inglês Spatial Smoothing (SPS) [9].
Neste artigo é proposto uma nova abordagem tensorial para
estimação de atraso resistente à multipercurso. Esta abordagem
inicia-se calculando uma aproximação do desdobramento Hermitiano [10] usando uma matriz de covariância multimodo
[11]. Depois, alternando entre uma solução para o problema de
Procrustes ortogonal, do inglês orthogonal Procrustes problem
(OPP) [12], e fatorização Khatri-Rao, do inglês Khatri-Rao
factorization (KRF) [13], iterativamente separa as matrizesfator de direção de chegada, do inglês direction of arrival
(DoA), e de amplitude complexa. Com estas matrizes é
possı́vel filtrar a sequência pseudoaleatória (PA), ou código,
do satélite desejado e a estimação de atraso pode ser feita
para ambos componentes LOS e NLOS de sinal. Por causa da
possibilidade de ambiguidade de permutação é utilizado um
esquema de seleção do sinal LOS [14].
Este artigo é organizado da seguinte forma: esta seção inclui
a introdução e a notação. A Seção II apresenta o modelo de
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dados pré-correlação e pós-correlação, e suas decomposições.
A Seção III apresenta brevemente o autofiltro. Na Seção IV
é apresentado o esquema proposto. A Seção V apresenta os
resultados de simulação de Monte Carlo (MC). Na Seção VI
são apresentadas as conclusões.
A. 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 ∈ CM ×N , sua m-ésima linha é
representada por (A)m,· e sua n-ésima coluna é representada
por (A)·,n .
O produto de Kronecker é representado por ⊗ e o produto
Khatri-Rao por .
O operador diag{·} aplicado à uma matriz retorna um vetor
com a diagonal da matriz. A aplicação de diag{·} 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 ∈ CJ×J ,
e C ∈ CJ×K ,
T

IK

vec{X} = vec{ABC} = (C  A)diag{B} ∈ C

.

(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 nésimo ı́ndice enquanto se incrementa os outros ı́ndices em
ordem reversa e concatena-se na direção do n+1-ésimo ı́ndice,
finalmente permutando os ı́ndices [15].
O produto de modo n de um tensor A
∈
CI1 ×...×In−1 ×In ×In+1 ×...×IN e uma matriz B ∈ CJ×In
é representado por A ×n B ∈ CI1 ×...×In−1 ×J×In+1 ×...×IN
[15].

CM ×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{γd } =
diag{[γd,1 , . . . , γd,Ld ]} ∈ CLd ×Ld . As amostras do código,
que usado para separar os sinais dos satélites e estimar o atraso
[16], 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]

d=1

= A[k]Γ[k]C[k] + N[k] ∈ CM ×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),
vec{X[k]} = vec {A[k]Γ[k]C[k] + N[k]}
= vec {A[k] diag{γ[k]}C[k] + N[k]} ,
= (C[k]T  A[k])γ[k] + vec{N[k]}.

(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 ∈ CM N ×K ,

(4)

em que X̃0 é o sinal recebido sem ruı́do e Γ̃ =
[γ[1] . . . , γ[K]] ∈ CL×K concatena as amplitudes complexas.
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×M N .

(5)

Dobrando (5) num tensor seguindo o modelo PARAFAC
[17], 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 .

(6)

II. M ODELO DE DADOS
Esta seção apresenta o modelo de dados do tensor de
recepção. A Subseção II-B explica a formação do tensor de
recepção antes de ser correlacionado usando um banco correlator, e na Subseção II-B o tensor de recepção é multiplicado
pelo banco correlator. O modelo de dados é baseado em [5],
estendido para múltiplos satélites [14].
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 LOS, e ld > 1 para componentes 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 )] ∈

B. Modelo de dados pós-correlação
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:


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 [18]:
Qd = Qω,d ΣVH ,
em que o banco comprimido é Qω,d ∈ CN ×Q .
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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 .

calculado como produto da transposta e conjugada do desdobramento de segunda ordem de Y d dividido pela quantidade
de amostras,
Rmm = [Y d ]T(2) [Y d ]∗(2) /N

(9)

u (Ad  Γ̃Td ) (Cd Qω,d )(Cd Qω,d )H /N (Ad  Γ̃Td )H
|
{z
}

O desdobramento do terceiro modo de (9) é
[Y d ](3) = Ad (Γ̃Td  (Cd Qω,d )T )T + [N ω ](3) .

(10)

u (Ad 

Γ̃Td )RC (Ad



RC
Γ̃Td )H

O esquema estado da arte de mitigação de multipercurso
para estimação de atraso baseado no autofiltro de ordem superior encontra-se em [5] e estendido em [14] para utilizar ambos
técnicas de pré-processamento FBA e ESPS. O diagrama de
blocos deste esquema é apresentado na Figura 1.

em que RC ∈ R
é a matriz de covariância dos
componentes de sinal LOS e NLOS do satélite d.
Como Qω,d é unitário, RC ≈ ILd , e
Rmm ≈ (Ad  Γ̃Td )(Ad  Γ̃Td )H = YH ,

Yd

Z ESP S

com YH ∈ CM K×Ld .
1
Uma estimativa de YH2 pode ser calculada usando os vetores
e valores singulares que varrem o subespaço de sinal da SVD
[L ]
[L ]
de YH = UY ΣY VYH , UY d ∈ CM K×Ld e ΣY d ∈ CLd ×Ld ,
H
Ld ×Ld
e uma matriz unitária W ∈ C
:

(3)

u1

(4)

×n

(14)

1
2

(1)

×

1

YH = YH2 (YH2 )H ,

Autofiltro tensorial
de posto unitário
u1

ΣVH

(13)

que é o desdobramento Hermitiano de Y d , YH .
Dado este desdobramento Hermitiano é possı́vel definir uma
1
matriz-fator raiz YH2 ∈ CM K×Ld tal que
1

Pré-processamento
FBA e ESPS

(12)

Ld ×Ld

III. E SQUEMA T ENSORIAL ESTADO DA ARTE DE
E STIMAÇ ÃO DE ATRASO

[Y d ](3)

∈ CM K×M K ,

u1

|qESPS |

F

Estimação
de atraso

G
z }| {
z }| {
[L ] [L ]
ŶH = UY d ΣY d WH = Ad  Γ̃Td

τ̂LOS

1
2

(15)

H

Fig. 1. Diagrama de blocos da abordagem estado da arte, autofiltro de ordem
superior (tensorial) para estimação de atraso.

IV. F ILTRAGEM POR E STIMAÇ ÃO DE P ROCRUSTES E
FATORIZAÇ ÃO K HATRI -R AO (P RO KR AFT )
Nesta seção é apresentada a abordagem baseada no algoritmo iterativo que estima as matrizes-fator de DoA e de
amplitude simultaneamente. Como esta abordagem depende
da separação do subespaço de sinal usando SVD, a ordem do
modelo Ld deve ser conhecida.
A. Estimação das matrizes-fator DoA e amplitude complexa
Um tensor X ∈ CI1 ×...×IN ×IN +1 ×...×I2N de 2N -ésima
ordem possui simetria dupla se for possı́vel uma permutação
dos ı́ndices de suas dimensões resultando num tensor X P tal
que
X P = I 2N,L ×1 A(1) . . . ×N A(N )

×1 N + 1(A(1) )∗ . . . ×1 2N (A(N ) )∗ ,

= FW = G.

Mapear F para G pela matriz unitária WH em (16) é
conhecido como problema de Procrustes ortogonal, e tem
uma solução conhecida aplicando SVD a GH F e usando seus
vetores singulares para estimar WH [12]:
GH F = UP ΣP VPH ,
H

Ŵ =

(17)

UP VPH .

(18)

ˆ alternando
Um algoritmo iterativo pode estimar Âd e Γ̃
d
entre (15) e (18).
O ProKRaft inicia calculando os vetores e valores singulares
de Rmm , e inicializando W(0) = ILd . Como pode ser
1
visto na Figura 2, WH é usado para calcular (15), ŶH2 =
1
[L ] [L ]
UY d ΣY d WH = Ad  Γ̃Td . Aplicando KRF a ŶH2 , é estimado
ˆ . Estas são usadas para calcular (17), GH F =
Âd e Γ̃
d
[L ] [L ]
ˆ
(Âd  Γ̃d )H UY d ΣY d . A SVD de GH F fornece os vetores
singulares UP e VPH usados em (18) para atualizar Ŵ. Este
processo se repete até atingir a convergência.

(11)

A simetria em (11) é útil pois todo tensor de covariância
possui esta estrutura [19]. Para usufruir da relação em (11), é
utilizado um desdobramento do tensor X P conhecido como
desdobramento Hermitiano [7].
Para estimar as matrizes-fator Ad e Γd , a abordagem
ProKRaft explora o desdobramento Hermitiano calculado pela
matriz de covariância multimodo, Rmm [11], que pode ser

(16)

1

[L ]

ŶH2

UY d
W(0)

[L ]

ΣY d
Fig. 2.

1021

KRF

ˆT
Âd , Γ̃
d

×

[L ]

UY d

×
Ŵ

SVD

GH F

[L ]

ΣY d

Diagrama de blocos da estimação das matrizes-fator por ProKRaft.
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Uma vez que as matrizes-fator foram estimadas, filtragem
é feita calculando o produto modo-n da pseudoinversa das
matrizes-fator:
ˆ T )+ × (Â )+ ,
Ĉ Q
= Y × (Γ̃
(19)
d

ω,d

d

1

3

d

d

em que Ĉ d Qω,d é o tensor que acumula os Ld códigos dos
componentes de sinal LOS e NLOS. Cada ld -ésimo código
acumula em cada vetor (Ĉ d Qω,d )ld ,·,ld .
(Ĉd Qω,d )ld ,· = (Ĉ d Qω,d )ld ,·,ld

(20)

B. Estimação de atraso do sinal LOS
Para selecionar o atraso estimado do sinal LOS, é utilizado
o esquema baseado em selecionar o componente de sinal de
maior potência de [14].
Neste esquema de seleção, é suposto que o sinal LOS não
é atenuado relativo a componentes de sinal NLOS, e portanto,
possui maior potência. Neste caso a seguinte expressão pode
ser usada para selecionar o componente de sinal LOS, ĉLOS :
ˆ ) k ,
lLOS = max k(Γ̃
d ld ,· 2
ld

(21)

ˆ
ˆ )
onde (Γ̃
d ld ,· é o ld -ésima linha da matriz Γ̃d e k · k2 é o
operador de norma. O vetor de correlação cruzada qPKF é
calculado:
qPKF = ĉTLOS Qω,d ΣVH ,

(22)

seguindo por uma interpolação de spline cúbica para obter
uma função-custo e estimar o atraso como descrito em [5].
A Figura 3 abaixo mostra o diagrama de blocos da filtragem ProKRaft aplicado à mitigação de multipercursos para
estimação de atraso:
Yd

[Y d ](2)

Matriz de
covariância
multimodo

×n
ΣV

H

YH

coletadas a cada k-ésimo perı́odo de código durante K = 30
perı́odos.
Além do sinal LOS, existe um componente de multipercurso
(L = 2) com atraso τNLOS = τLOS + ∆τ , e diferença de
ângulo de azimute ∆φ. Para SPS/ESPS o arranjo é dividido
em LS = 5 subarranjos com MS = 4 elementos cada. As
fases dos sinais, arg{γ}, são escolhidos de uma distribuição
uniforme ∼ U[0, 2π[ e são i.i.d. As magnitudes das amplitudes complexas permanecem iguais durante todo intervalo
de amostragem, enquanto a fase muda a cada perı́odo k.
O número de correlatores no banco é Q = 11 igualmente
espaçados entre −TC e TC .
A razão portadora-ruı́do é C/N0 = 48 dB-Hz, resultando
numa razão sinal-ruı́do pós-correlação SNRpos ≈ 15 dB
e razão sinal-multipercurso, em inglês signal to multipath
ratio (SMR), de 5 dB. Os resultados são comparados considerando o erro quadrático médio, do inglês root means
squared error (RMSE), multiplicado pela velocidade da luz,
c = 299.792.458 m/s, expressada em metros. Para cada
∆τ /TC uma simulação de MC com I iterações, o RMSE é
calculado por
v
u I
u1 X
(τi − τ̂i )2 .
(23)
RMSE (m) = c · t
I i=1
Foram executadas 1000 iterações de MC para calcular as
curvas RMSE (m) de estimação de atraso utilizando o estado
da arte descrito na Seção III, a abordagem DoA/KRF proposta
em [14] mostrada na Figura 4, filtragem com conhecimento
a priori do canal (Ad e Γ̃d conhecidas), e a abordagem por
filtragem ProKRaft aqui proposta.
Yd

[Y d ](3)

Estimação da matriz
fator DoA

ProKRaft
(Âd )+

×

ˆ )+
(Âd )+ , (Γ̃
d

(Âd )+ [Y d ](3)
Fatorização
Khatri-Rao

×

Ĉd Qω,d

×

ΣVH

Ĉd Qd

|qPKF |
Estimação
de atraso

W

Pré-processamento
FBA e SPS

τ̂LOS

ˆ
Γ̃
d

Fig. 3.
Diagrama de blocos da abordagem de estimação de atraso por
filtragem ProKRaft.

V. S IMULAÇ ÕES
Semelhante a [5], é considerado o seguinte cenário com um
arranjo linear uniforme centro-Hermitiano (e Vandermonde)
com M = 8 elementos separados por meio comprimento de
onda. O sinal GNSS é um código C/A de Global Positioning
System de D = 1 satélite com frequência de portadora fc =
1575, 42 MHz, largura de banda B = 1, 023 MHz e intervalo
de chip TC = 1/B = 977, 52 ns com N = 2046 amostrados

Estimação
de atraso

τ̂LOS

Fig. 4.
Diagrama de blocos da abordagem de estimação de atraso por
DoA/KRF [14].

Na Figura 5 a simulação de MC é executada com os
parâmetros descritos acima e diferença de ângulo de azimute
∆φ = π/3 radianos. O autofiltro consegue os melhores
resultados quando os sinais LOS e NLOS são ou muito
correlatados, ∆τ /TC ≈ [0 − 0, 1], ou pouco correlatados,
∆τ /TC ≈ [0, 8 − 1]. A abordagem DoA/KRF apresenta desempenho consistente com os resultados obtidos com filtragem
com conhecimento a priori do canal. A abordagem proposta
apresenta resultados melhor que estes dois.
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Fig. 5.

Simulação de MC com D = 1, ∆φ = π/3 radianos

VI. C ONCLUS ÃO
Neste artigo foi proposto uma abordagem de filtragem
ProKRaft para mitigação de multipercurso cujo desempenho é
melhor que o estado da arte [5]. O esquema proposto consegue
resultados consistentes com filtragem com conhecimento a
priori do canal.
Assim como o esquema proposto em [14], é necessário
conhecimento prévio da ordem do modelo para aplicar este
esquema. Enquanto os resultados foram semelhantes entre
estes dois esquema, o esquema aqui proposto possui complexidade computacional aproximadamente igual a [14] para cada
iteração ProKRaft pois cada iteração inclui uma decomposição
em valores singulares e uma fatorização Khatri-Rao.
A efetividade da mitigação de multipercurso do esquema
aqui proposto revela este como sendo um esquema desejável
para aplicações de segurança ou responsabilidade crı́tica.
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BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES — SBrT2016, pp. 873–877,
2016.
[12] P. H. Schönemann, “A generalized solution of the orthogonal procrustes
problem,” Psychometrika, vol. 31, no. 1, pp. 1–10, Mar. 1966.
[13] F. Roemer and M. Haardt, “Tensor-based channel estimation (TENCE)
for two-way relaying with multiple antennas and spatial reuse,” in
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing. IEEE, Apr. 2009, pp. 3641–3644.
[14] D. de Lima, J. P. C. L. da Costa, F. Antreich, R. K. Miranda, and
G. Del Galdo, “High resolution Time-Delay estimation via direction of
arrival estimation and Khatri-Rao factorization for multipath mitigation,”
in 21st International ITG Workshop on Smart Antennas (WSA 2017),
Berlin, Germany, Mar. 2017, pp. 388–395.
[15] L. D. Lathauwer, B. D. Moor, and J. Vandewalle, “A multilinear
singular value decomposition,” SIAM Journal on Matrix Analysis and
Applications, vol. 21, no. 4, pp. 1253–1278, Jan. 2000.
[16] K. Borre, D. M. Akos, N. Bertelsen, P. Rinder, and S. H. Jensen,
A Software-Defined GPS and Galileo Receiver: A Single-Frequency
Approach, ser. Applied and Numerical Harmonic Analysis. Birkhäuser
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Nova Abordagem de Redes Neurais de Função de
Base Radial de Valores Complexos para Modelagem
Comportamental de Amplificadores de Potência
Walter Bastos Pfeffer e Eduardo Gonçalves de Lima

Resumo—Este artigo trata da modelagem comportamental de
amplificadores de potência para sistemas de comunicações sem
fio baseada em redes neurais de função de base radial de valores
complexos (RNFBRVC). Neste trabalho, modificações nas
entradas e na saída da RNFBRVC são propostas com o intuito de
otimizá-la para a modelagem equivalente passa-baixas. Em
comparação com uma abordagem anterior de mesma
complexidade computacional, resultados de um estudo de caso
ilustram uma melhoria na precisão da modelagem de até 8,74 dB
em erro quadrático médio normalizado pelo uso da configuração
proposta.
Palavras-Chave—Amplificador de potência, modelagem, rádio
frequência, redes neurais, sistemas de comunicações sem fio.
Abstract—This work deals with the behavioral modeling of
power amplifiers for wireless communication systems based on
complex-valued radial basis function neural network
(CVRBFNN). In this work, modifications on the CVRBFNN
input and output are proposed with the purpose of optimizing its
usage for low-pass equivalent modeling. In comparison with a
previous approach of same computational complexity, results
from a case study show an improvement in modeling accuracy of
up to 8.74 dB in normalized mean square error by the adoption
of the proposed configuration.
Keywords—Modeling, neural networks, power amplifier, radio
frequency, wireless communication systems.

I.

INTRODUÇÃO

Amplificadores de potência de rádio frequência (APRFs)
desempenham um papel fundamental em sistemas de
comunicações sem fio [1]-[2]. O APRF é o elemento que mais
consume energia na cadeia de transmissão e, dessa forma,
maximizar a sua eficiência contribui significativamente para
aumentar a autonomia dos dispositivos portáteis e reduzir os
custos associados à dissipação de calor em estações rádio
base. Na operação com eficiência máxima, um APRF
apresenta comportamento fortemente não linear [3].
Entretanto, agências reguladoras impõem exigências rigorosas
de linearidade na cadeia de transmissão para evitar a
interferência entre usuários alocados em canais vizinhos [4].
Sendo assim, para explorar a operação eficiente do APRF sem
comprometer a linearidade é necessário linearizá-lo [5]. Uma
técnica de linearização amplamente utilizada na literatura é a
pré-distorção digital (PDD) em banda base. A PDD consiste
em distorcer o sinal de informação de maneira inversa ao
APRF, sempre em uma etapa anterior à amplificação. Para o
projeto de um esquema de PDD, é necessário o conhecimento

de um modelo de baixo custo computacional e capaz de
reproduzir fielmente o comportamento de um APRF.
Para fins de linearização a modelagem comportamental
equivalente passa-baixas é a mais adequada [6]. Nessa
modelagem, APRFs são tratados como sistemas caixa-preta,
não lineares, com memória e que relacionam sinais de entrada
e saída que possuem valores complexos. Séries de Volterra e
redes neurais podem ser utilizadas para a modelagem
comportamental de sistemas não lineares dinâmicos [6]. As
redes neurais, quando comparadas com as séries de Volterra,
possuem a vantagem de utilizar um conjunto menor de
coeficientes em caso de operação do APRF em regimes
fortemente não lineares e de apresentar um melhor
comportamento em cenários de extrapolação. Dessa forma,
este trabalho dedica-se ao uso de redes neurais, em particular
as redes neurais de função de base radial de valores complexos
(RNFBRVC) [7]. O uso de RNFBRVC para a modelagem
comportamental equivalente passa-baixas de APRFs foi
reportado em [8]. Em [8], os valores instantâneos e passados
da envoltória complexa de entrada do APRF são aplicados
como entradas da RNFBRVC, enquanto que a única saída da
RNFBRVC estima o valor instantâneo da envoltória complexa
de saída do APRF.
Neste trabalho, inicialmente é apresentada uma análise
teórica para mostrar que a abordagem de [8] não é a mais
otimizada para a modelagem equivalente passa-baixas de
APRFs. A justificativa é a seguinte. No projeto de APRFs são
utilizadas redes de casamento de impedâncias de saída que
atenuam drasticamente as distorções localizadas em zonas
harmônicas. Além disso, para fins de modelagem
comportamental, o sinal na saída do APRF é medido através
de um analisador de sinais vetorial (ASV) que primeiramente
aplica um filtro passa-faixa para atenuar ainda mais as
distorções localizadas fora da zona fundamental. Dessa forma,
o sinal a ser estimado na saída do modelo apresenta níveis
desprezíveis de distorções localizadas em zonas harmônicas.
Contudo, a abordagem de [8] também gera contribuições em
torno de zonas harmônicas que, portanto, oferecem um auxílio
insignificante para a melhoria da precisão de modelagem,
porém contribuem de maneira significativa para aumentar a
complexidade computacional do modelo. Na sequência, é
apresentada uma nova abordagem para a modelagem
comportamental equivalente passa-baixas de APRFs através
de RNFBRVC. Em comparação com a abordagem de [8], na
nova abordagem as (M+1) entradas, sendo M a duração da
memória, e a única saída da RNFBRVC são modificadas de tal
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forma a garantir que apenas contribuições em torno da zona da
frequência fundamental sejam estimadas pela rede.
Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção II
trata da modelagem comportamental equivalente passa-baixas
de APRFs. A Seção III aborda RNFBRVC. A Seção IV
endereça a abordagem anterior, enquanto que a Seção V
apresenta a abordagem proposta neste trabalho. A Seção VI
apresenta um estudo de caso que compara os resultados das
duas abordagens. Conclusões são reportadas na Seção VII.
MODELAGEM COMPORTAMENTAL EQUIVALENTE
PASSA-BAIXAS DE APRFS

II.

para cada valor inteiro de r entre 1 e R, onde
w% e = we real + jweimag e c%e,r = ce,r real + jce,r imag . Portanto, na
camada de entrada, são necessárias 2E.R subtrações e
multiplicações entre dois números reais. Na camada
escondida, a seguinte função Gaussiana é realizada:

v%r = exp [ − Re( z% r ) ] + j exp [ − Im( z% r ) ] ,

novamente para cada valor inteiro de r entre 1 e R.
Finalmente, para uma RNFBRVC com S saídas, na camada de
saída são realizadas S combinações lineares de acordo com:
R

u% s =

APRFs para sistemas de comunicações sem fio são
estimulados pelo sinal:

x n = Re [| x% n | exp j (ω C t + ∠ x% n ) ] ,

(1)

onde xn é o sinal de valor real em rádio frequência, x%n é a
envoltória de valor complexo em banda base, ωC é a
frequência angular da portadora e n indica o instante de tempo
atual. A presença de não linearidades dentro do circuito do
APRF, associadas à compressão e a saturação do ganho de
potência de transistores, faz com que o sinal na saída do APRF
seja uma função não linear (fNL) do sinal na entrada do APRF.
Além disso, efeitos dinâmicos atribuídos às redes de
casamento de impedância e aos circuitos de polarização são
também observados em APRFs. Dessa forma, a saída no
instante atual torna-se dependente tanto da entrada aplicada no
instante atual, quanto da entrada aplicada em instantes
anteriores. O sinal de valor real em rádio frequência na saída
de um APRF pode ser descrito por:

y n = Re [| y% n | exp j (ω C t + ∠ y% n ) ] ,

(3)

REDE NEURAL DE FUNÇÃO DE BASE RADIAL DE
VALORES COMPLEXOS

Seja uma RNFBRVC com E entradas (designadas w% e ,
onde e é um inteiro positivo entre 1 e E) e R neurônios na
camada escondida. Associados a cada entrada e a cada
neurônio definem-se parâmetros complexos chamados de
centros (designados c%e,r , onde e é um inteiro positivo entre 1
e E, enquanto que r é um inteiro positivo entre 1 e R). A
camada de entrada da RNFBRVC realiza a seguinte operação:
E

∑  R e( w%
e =1
E

=

∑  w
e =1

2

e

− c%e , r )  + j  Im( w% e − c%e , r ) 

2

(4)
real
e

− ce , r

real

2

 + j  we



im ag

− ce , r

r , s v%r

+ b%s ,

(6)

onde definem-se os coeficientes de valores complexos
h%r , s (para r um inteiro positivo entre 1 e R, e para s um inteiro
positivo entre 1 e S) e b% (para s um inteiro positivo entre 1 e
s

S). Portanto, na camada de saída são necessárias R.S
multiplicações entre dois números complexos e S somas entre
dois números complexos.
IV. ABORDAGEM TRADICIONAL PARA A MODELAGEM
COMPORTAMENTAL DE APRFS USANDO RNFBRVC
Na abordagem tradicional [8], conforme ilustra a Fig. 1, as
envoltórias de entrada e de saída são aplicadas diretamente na
entrada e na saída da RNFBRVC. Em particular, a única saída
calcula a envoltória de saída no instante atual, tendo como
entradas as envoltórias nos instantes atual e passados, até a
duração de memória M.

(2)

y% n = f NL [ x% n , x% n −1 , L , x% n − M ] .

z% r =

∑ h%
r =1

x%n

onde y% n é a envoltória de valor complexo em banda base. De
acordo com (2), apenas as distorções não lineares ao redor da
zona fundamental, chamadas de produtos de intermodulação,
devem ser representadas pelo operador não linear fNL, uma vez
que as distorções localizadas em zonas harmônicas são
praticamente eliminadas devido às características construtivas
do circuito do APRF e do instrumento de medição ASV.
Portanto, em um modelo comportamental equivalente passabaixas de duração de memória M, as envoltórias de valores
complexos de entrada e saída se relacionam através de:

III.

(5)

im ag

2

 ,


z −1

RNFBRVC

M

y% n

x%n − M

Fig. 1.

Diagrama de blocos da abordagem tradicional para a modelagem
comportamental equivalente passa-baixas usando RNFBRVC.

De acordo com (2), o sinal na saída de um APRF só possui
níveis significativos de energia em frequências em torno da
portadora, ou seja, na zona fundamental ( 1ωC ). Um modelo
otimizado para estimar o sinal na saída do APRF deve,
portanto, gerar apenas contribuições na zona fundamental. Em
outras palavras, qualquer termo gerado pelo modelo que
represente informação em zonas harmônicas da fundamental
( kωC , para k igual a um inteiro diferente de 1) não auxilia na
precisão da modelagem. Em modelos equivalente passabaixas, não se trabalha diretamente com a informação da
portadora ωC . Dessa forma, torna-se necessária uma maneira
indireta de verificar se um determinado termo do modelo gera
ou não contribuição na zona fundamental [9]. De acordo com
(1), verifica-se que o ângulo polar da envoltória de entrada
(∠x%n ) relaciona-se com ωC através de (ω C t + ∠x%n ). Uma vez
que essa relação mantém-se intacta em APRFs, para garantir
que uma determinada contribuição esteja localizada na zona
fundamental é necessário e suficiente que o número inteiro
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x% n − m exp( − j ∠ x% n ) = | x% n − m | exp j ( ∠ x% n − m − ∠ x% n ). (10)

multiplicando o ângulo polar da envoltória de entrada seja
mantido em 1, ou seja,

1(ω C t + ∠x%n ) = (1ω C t + 1∠x%n ) → 1∠x%n .

(7)

Com o objetivo de verificar se a abordagem tradicional
mostrada na Fig.1 gera somente contribuições dentro da zona
fundamental, deve-se analisar as operações não lineares
realizadas pela RNFBRVC, descritas pelo operador que eleva
ao quadrado de (4) e pelo operador exponencial em (5).
Observe que, na abordagem tradicional, as envoltórias
complexas de entrada são aplicadas diretamente como
entradas da RNFBRVC. Assim, no que diz respeito ao
operador que eleva ao quadrado, observa-se:

( x% n − c%1,1 ) 2 = x% n 2 − 2 c%1,1 x% n + c%1,12 =
| x% n |2 ∠ 2 x% n − 2 c%1,1 | x% n | ∠1 x% n + c%1,1 2 | x% n |0 ∠ 0 x% n .

(8)

No que diz respeito ao operador exponencial, observa-se:
∞

exp( − x% n ) =

( − 1) p ( x% n ) p
x% 2
= 1 − x% n + n + L =
p!
2
p=0

∑

(9)

| x% |2 ∠ 2 x% n
= 1 | x% n |0 ∠ 0 x% n − | x% n | ∠1 x% n + n
+ L.
2

V. ABORDAGEM PROPOSTA PARA A MODELAGEM
COMPORTAMENTAL DE APRFS USANDO RNFBRVC
Na abordagem proposta aqui, conforme ilustra a Fig. 2, as
envoltórias de entrada e de saída são não aplicadas
diretamente na entrada e na saída da RNFBRVC. Conforme
ilustra a Fig. 2, as (M+1) envoltórias de entrada ( x%n − m , com m
variando de 0 a M) são primeiramente multiplicadas por
exp(− j ∠x%n ), para então serem utilizadas como entradas da
RNFBRVC. De maneira similar, a envoltória de saída no
instante atual ( y% n ) é também multiplicada por
exp(− j ∠x%n ), antes de ser usada como saída da RNFBRVC.

x%n exp( − j∠x%n )
M

x%n − M exp(− j ∠x%n )

RNFBRVC

e ângulo polar, de acordo com:

exp j (ω C t − ∠ x% n − m ) exp j[ − (ω C t − ∠ x% n )] =

exp j [ (ω C − ω C ) t − ( ∠ x% n − m − ∠ x% n ) ] .

(11)

Em outras palavras, cada uma das entradas da RNFBRVC
da Fig. 2 é, de fato, uma informação localizada na zona em
torno da frequência nula ( 0ωC ). Dessa forma, nenhuma
operação que venha a ser executada dentro das camadas da
RNFBRVC, seja ela linear ou não, é capaz de deslocar essas
informações para uma zona diferente de 0ωC . Ou seja, o sinal
na saída da RNFBRVC da Fig. 2 é composto exclusivamente
por contribuições localizadas na zona 0ωC . Ao multiplicar-se
a única saída da RNFBRVC da Fig. 2 por exp( j ∠x%n ), todas
as contribuições são deslocadas para a zona fundamental
( 1ωC ), uma vez que, para qualquer k,

exp j [ k ( ∠ x% n − m − ∠ x% n ) ] exp j ( ∠ x% n )

De acordo com (8) e (9), ambos operadores, quando
aplicados diretamente sobre a envoltória complexa de entrada,
não são capazes de manter o número inteiro 1 multiplicando o
ângulo polar (1∠x%n ). Portanto, a abordagem tradicional da Fig.
1 também gera contribuições fora da zona fundamental que
apenas aumentam a complexidade do modelo.

z −1

Uma vez que cada ângulo polar está relacionado com

ωC através de (ω C t + ∠x%n ), a realização de uma diferença
entre dois ângulos polares elimina qualquer vínculo entre ωC

y% n

exp( j∠x%n )

b
exp j [ k (0ω C )t − k ( ∠ x% n − m − ∠ x% n ) + (ω C t − ∠ x% n ) ] (12)

= exp j [1(ω C ) t + ( k − 1) ∠ x% n − k ∠ x% n − m ] .
.
Uma vez que a RNFBRVC da Fig. 2 gera somente
contribuições úteis para a estimativa da envoltória complexa
na saída do APRF, espera-se que, em comparação com a
abordagem da Fig. 1 em um cenário de mesma complexidade
computacional, seja obtida uma estimativa mais precisa.
VI.

ESTUDO COMPARATIVO

Nessa seção, é apresentado um estudo comparativo entre
as abordagens tradicional da Fig. 1 e proposta da Fig. 2. Esse
estudo de caso utiliza dados de entrada e saída medidos em um
APRF fabricado em tecnologia Si LDMOS e operando em
classe AB. A medição foi realizada através de um ASV
Agilent MXA N9020A com uma frequência de amostragem
de 30,72 MHz. O APRF foi estimulado por uma portadora de
2 GHz, modulada por um sinal 3GPP WCDMA de largura de
banda igual a 3,84 MHz. A potência média de saída do APRF
foi de 31,5 dBm. O conjunto de dados foi dividido em dois
subconjuntos: um para o treinamento e o outro para a
validação das RNFBRVCs. Ambas as etapas de identificação e
validação foram realizadas em ambiente Matlab, usando
aritmética de vírgula flutuante e precisão dupla.
A quantidade de coeficientes de valores complexos a
serem ajustados ( c%e,r , b%s , h%r , s ) durante o treinamento de uma

Fig. 2.
Diagrama de blocos da abordagem proposta para a modelagem
comportamental equivalente passa-baixas usando RNFBRVC.

A abordagem proposta, mostrada na Fig. 2 gera somente
contribuições na zona fundamental ( 1ωC ). A justificativa é a
seguinte. Ao multiplicar-se cada envoltória de entrada
x%n − m (com m variando de 0 a M) por exp(− j ∠x%n ), realiza-se a
diferença entre dois ângulos polares, de acordo com:

RNFBRVC é ( E + S ) R + S . Diferentes realizações das
RNFBRVCs mostradas nas Figs. 1 e 2 foram treinadas
utilizando-se uma ferramenta de otimização não linear baseada
no algoritmo de Gauss-Newton [10]. Inicialmente, todas as
realizações utilizaram uma duração de memória igual a 1 (M =
1). Contudo, o número de neurônios na camada escondida (R)
foi variado de 1 a 8. A quantidade máxima de iterações foi
fixada em 3000. Sequências de valores aleatórios entre 0 e 1
foram utilizadas para a inicialização das partes real e

1026

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

imaginária dos coeficientes de centro ( c%e,r ). Uma vez
conhecidos os centros, a RNFBRVC se torna linear nos
demais coeficientes. Dessa forma, a inicialização dos demais
coeficientes ( b%s , h%r , s ) foi feita por meio do algoritmo dos
mínimos quadrados. Para evitar que o conjunto de valores
iniciais aleatórios favorecesse algum caso em particular, cada
realização da RNFBRVC foi treinada com 10 conjuntos
aleatórios distintos e os valores dos coeficientes foram
escolhidos de acordo com o treinamento de melhor
desempenho.
Para a validação das RNFBRVCs, a precisão da
modelagem é avaliada através do erro quadrático médio
normalizado (NMSE), definido por [11]:


− y% nest |2 

n =1
,
N
m ed 2

%
| yn |

n =1

N

∑ | y%

Potência de Saída Normalizada (dBm)




NM SE = 10 log 10 




de -30,17 dB, a abordagem tradicional necessita de 25
coeficientes, o que corresponde a R = 9, enquanto que a
abordagem proposta utiliza apenas 10 coeficientes, o que
corresponde a R = 4. Ao reduzir-se a quantidade de neurônios
de 9 para 4, a quantidade de subtrações e multiplicações entre
2 números reais, realizada na camada de entrada, reduz-se de
55,6% (de 36 para 16) e a quantidade de multiplicações entre
2 números complexos, realizada na camada de saída, também
reduz-se de 55% (de 9 para 4). Portanto, para este estudo de
caso, fica evidente que trabalhar com uma RNFBRVC que
gera apenas contribuições na zona fundamental é mais
vantajoso do que trabalhar com uma RNFBRVC que também
gera contribuições fora da zona fundamental. Especificamente
para o caso com 8 neurônios, as Figs. 4, 5 e 6 oferecem
diferentes comparações visuais entre as duas abordagens.

m ed
n

(13)

∑

onde N é o número total de amostras, o sobrescrito med se
refere ao sinal medido na saída do RFPA e o sobrescrito est é o
sinal estimado na saída da RNFBRVC. A Tabela I apresenta os
resultados de NMSE obtidos para as diferentes realizações de
RNFBRVCs, enquanto que a Fig. 3 mostra os resultados de
NMSE em função da quantidade de coeficientes.
TABELA I.

NMSE (dB)

-20

-30

tradicional
proposta

-20
-25
-25

10
15
20
Número de coeficientes complexos

-20
-15
-10
-5
Potência de Entrada Normalizada (dBm)

0

0.1

0

-0.1

medida
tradicional
proposta

-0.2
-25

-20
-15
-10
-5
Potência de Entrada Normalizada (dBm)

0

Fig. 5.
Diferença de fase entre saída e entrada em função da potência de
entrada normalizada: medida e simulada usando abordagens tradicional e
proposta com R = 8 e M =1.

-35

Fig. 3.

medida

-15

Fig. 4.
Potência de saída normalizada em função da potência de entrada
normalizada: medida e simulada usando abordagens tradicional e proposta
com R = 8 e M =1.

NMSE (dB)
Tradicional (Fig. 1)
Proposta (Fig. 2)
-18,09
-19,33
-27,20
-29,84
-28,55
-30,17
-28,93
-33,22
-29,33
-33,30
-29,78
-34,35
-30,13
-35,00
-30,17
-35,53

proposto

5

-10

RESULTADOS DE VALIDAÇÃO PARA M = 1

tradicional

-25

-5

Diferença de Fase entre Saída e Entrada (rad)

Nº
Coeficientes
4
7
10
13
16
19
22
25

0

25

NMSE em função do número de coeficientes complexos usando
abordagens tradicional (Fig. 1) e proposta (Fig. 2).

Observa-se que, para uma mesma quantidade de neurônios
na camada escondida, a abordagem proposta tem um
desempenho sempre superior a abordagem tradicional. Esse
melhor desempenho é quantificado por melhorias de NMSE
entre 1,24 dB (caso com 1 neurônio) e 5,36 dB (caso com 8
neurônios). É também possível comparar as abordagens
tradicional e proposta em um cenário onde a precisão de
modelagem é a mesma. Em particular, para obter um NMSE

Pelas características de transferência, descritas pelas
conversões AM-AM (modulação em amplitude - modulação
em amplitude) e AM-PM (modulação em amplitude modulação em fase) nas Figs. 4 e 5, respectivamente, verificase que a abordagem proposta é mais fiel na reprodução dos
dados medidos. No domínio da frequência, a Fig. 6 evidencia
que a densidade espectral de potência do erro obtido usando a
abordagem proposta é substancialmente menor em relação à
abordagem tradicional, sobretudo nos canais principal e
adjacentes.
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RNFBRVC gere somente contribuições localizadas na zona
fundamental. Em comparação com a abordagem tradicional,
através da aplicação desta técnica proposta foi possível uma
redução na quantidade de coeficientes de até 60% para M = 1
e uma mesma precisão na modelagem. Em particular, para M
= 1 e NMSE = -30,17 dB, a quantidade de coeficientes foi
reduzida de 25 para 10 através do uso da topologia proposta.
Alternativamente, para mesma quantidade de coeficientes,
observou-se uma melhoria significativa de até 8,74 dB em
NMSE. Dada a facilidade de realizar a mudança proposta
pode-se concluir que é extremamente interessante a aplicação
da topologia proposta.

-30
-40
saída medida

-50

sinal de erro da Fig. 1
sinal de erro da Fig. 2

-60
-70
-80
-90
-100
1.99

1.995

2

2.005

2.01
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Fig. 6.
Densidade Espectral de Potência da saída medida e dos sinais de
erro usando abordagens tradicional (Fig. 1) e proposta (Fig. 2) com R = 8.

NMSE (dB)

Nesse momento, são investigados os comportamentos das
RNFBRVCs quando são utilizadas outras durações de
memória. Para tal fim, M é variado de 0 a 3. Para a topologia
tradicional, os melhores resultados foram obtidos para M = 1.
Já para a topologia proposta, os melhores resultados foram
obtidos através do uso de M = 2. A Fig. 7 mostra os melhores
resultados de NMSE em função do número de coeficientes.

Fig. 7.
NMSE em função do número de coeficientes complexos usando
abordagens tradicional e proposta para diferentes valores de M.

Observa-se pela Fig. 7 que a abordagem proposta tem um
desempenho sempre superior à abordagem tradicional. Esse
melhor desempenho é quantificado por reduções de NMSE
entre 5,59 dB (caso com 1 neurônio) e 8,74 dB (caso com 25
coeficientes).
VII. CONCLUSÕES
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Este trabalho apresentou um novo conjunto de entradas,
assim como uma nova saída, que garantem que uma
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Aprendizagens Direta e Indireta para a Identificação
de Pré-distorsores de Largura de Banda Limitada
Joel H. Chavez, Luis H. A. Lolis e Eduardo G. Lima

Resumo—Este trabalho aborda a linearização de
amplificadores de potência para sistemas de comunicações sem
fio através da pré-distorção digital em banda base (DPD) de
largura de banda limitada. A contribuição deste trabalho é
apresentar um estudo comparativo entre as arquiteturas de
aprendizagem direta e indireta para a identificação dos
coeficientes de DPDs de largura de banda limitada. Resultados de
simulação de um estudo de caso mostram que a aprendizagem
indireta oferece uma capacidade de linearização muito próxima
em relação à aprendizagem direta, porém exigindo um custo
computacional significativamente menor.
Palavras-Chave—Amplificadores de potência, comunicações
sem fio, linearização, modelagem, polinômio com memória.
Abstract—This work addresses the linearization of power
amplifiers for wireless communication systems through bandlimited digital baseband predistortion (DPD). This work
contribution is to present a comparative study between the direct
and indirect learning architectures for the parameter
identification of band-limited DPDs. Simulation results from a
case study show that the indirect learning offers a linearization
capability very close to the one offered by the direct learning, but
demanding for a significantly lower computational cost.
Keywords—Linearization, memory polynomial,
power amplifiers, wireless communications.

I.

modeling,

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos há uma demanda crescente pela
transmissão de sinais com altas velocidades, o que traz novos
desafios na hora de se projetar um sistema de transmissão sem
fio [1]. É de particular interesse a etapa que consome mais
energia no sistema de transmissão, realizada pelo amplificador
de potência (PA) de rádio frequência (RF). O PA apresenta
características conflitantes em termos de linearidade e
eficiência [2]. O PA deve ser linear para evitar interferências
entre usuários alocados em canais adjacentes. Em
contrapartida, deve ser energeticamente eficiente, o que
geralmente torna o circuito não linear. Dessa forma o PA deve
ser submetido a uma técnica de linearização [3]. A técnica da
pré-distorção digital em banda base (DPD) é uma ferramenta
de linearização de excelente custo-benefício que tem por
objetivo gerar distorções, de modo proposital, em ambiente
digital e em banda base, capazes de anular as distorções a
serem posteriormente inseridas pelo PA [3].
Para o projeto da DPD procura-se um modelo de baixa
complexidade computacional, capaz de reproduzir de maneira
fiel o comportamento inverso de um PA. É comum o emprego
de modelos descritos por equações matemáticas que possuem
coeficientes ajustáveis. Nesse caso, o ajuste dos coeficientes é

feito por um algoritmo de treinamento supervisionado, que
necessita de um conjunto de medidas discretas no tempo das
envoltórias complexas na entrada e na saída do PA [4]. Na
literatura, há duas abordagens para a identificação dos
coeficientes do modelo de uma DPD [5]-[6]. Na arquitetura de
aprendizagem direta, obtêm-se os coeficientes da pré-inversa
(ou seja, da inversa que está localizada antes do PA na conexão
em cascata) [5]. Na arquitetura de aprendizagem indireta, os
coeficientes da pós-inversa (ou seja, da inversa que está
localizada após o PA na conexão em cascata) são
primeiramente obtidos e então copiados para uma pré-inversa
de mesma topologia [6].
Para o uso efetivo de uma DPD são empregados tanto
conversores digitais-analógicos (DACs), para que sequências
digitais pré-distorcidas fornecidas pela DPD sejam usadas para
alimentar o PA analógico, quanto conversores analógicodigitais (ADCs), para que saídas analógicas do PA possam ser
usadas de maneira adequada para a identificação da DPD. O
consumo de energia dos circuitos adicionais necessários para a
correta implementação da DPD deve ser inferior à redução do
consumo de energia do PA proporcionada para inclusão da
DPD. O consumo de energia de ADCs e DACs é fortemente
dependente da quantidade de bits de resolução e da frequência
de amostragem. Para uma mesma quantidade de bits de
resolução, a energia consumida por ADCs e DACs aumenta
significativamente com o aumento da frequência de
amostragem [7]. Para respeitar o critério de Nyquist, uma
envoltória complexa deve ser amostrada em quadratura a uma
frequência igual ou superior a sua largura de banda. Contudo, a
presença de não linearidades no circuito do PA faz com que a
largura de banda da envoltória complexa seja aumentada ao
passar pelo PA. Dessa forma, quando efeitos não lineares estão
fortemente presentes e a largura de banda da envoltória
complexa é grande, o consumo de energia de ADCs e DACs
pode tornar-se grande o suficiente para que o emprego da DPD
seja inviável.
Em [8] foi proposta uma DPD de largura de banda limitada
que permite aliviar as especificações de ADCs e DACs. Esta
técnica atenua as distorções apenas ao redor do canal principal
e que estão localizadas dentro de uma largura de banda
definida pela frequência de amostragem dos conversores ADCs
e DACs. As demais distorções, mais distantes do canal
principal, são atenuadas através de um processo de filtragem
linear. Na abordagem de [8], o modelo comportamental que
implementa a DPD deve ser alterado através do uso de funções
que limitem a largura de banda dos sinais pré-distorcidos. A
contribuição deste artigo é apresentar um estudo comparativo
entre as abordagens de aprendizagem direta e indireta nesse
contexto de DPDs de largura de banda limitada. Destaca-se que
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Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, Brasil, E-mails:
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em [9] as abordagens de aprendizagem direta e indireta foram
comparadas, porém em cenários onde empregava-se a DPD
convencional, ou seja, sem limitação de largura de banda.
Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção II
introduz os conceitos de DPD convencional e de largura de
banda limitada. A Seção III detalha a identificação dos
parâmetros através das arquiteturas de aprendizagem direta e
indireta em banda limitada. Resultados de simulação de um
estudo de caso em MatLab são relatados na Seção IV. Na
Seção V são descritas as conclusões deste trabalho.
II.

B. DPD de largura de banda limitada
A Fig. 2a) apresenta o diagrama de blocos da DPD de
largura de banda limitada proposta em [8]. Assim como na
abordagem convencional, é realizada uma conexão em cascata
de uma DPD seguida pelo PA. Contudo, agora é inserido um
filtro na saída do PA, que deixa passar apenas as componentes
em frequências localizadas dentro da largura de banda BW. O
valor de BW é definido pela frequência de amostragem dos
ADCs e DACs. Além disso, o sinal pré-distorcido fornecido
na saída da DPD deve possuir um conteúdo espectral
localizado inteiramente dentro de BW.

PRÉ-DISTORÇÃO DIGITAL EM BANDA BASE

A. DPD convencional
Para compensar o comportamento não linear do PA, o
bloco que implementa a DPD é conectado em cascata com o
PA, conforme ilustra a Fig. 1a). A DPD apresenta uma
característica de transferência inversa em relação ao PA, como
ilustra a Fig. 1b). Para uma entrada não distorcida x[n], a DPD
produz um sinal distorcido com alargamento de banda u[n]
devido à sua característica expansiva. Em contraste, a
característica de compressão do PA anula as distorções
inseridas pela DPD, fornecendo um sinal não distorcido y[n] na
saída do PA.
x[n]

u[n]
f

BW

BW

F[uBL[n]]

uBL[n]

y[n]

BW

yFILT[n]

B
M

∑
m=0

B

BW

BW

k1 ,m x [ n − m ]

M

∑k

x[n]

3, m

LPF

BW

3B

BW

| x[ n − m] |2 x[ n − m]

LPF

BW

+

m=0

uBL[n]

(2P-1)B

M

∑k

2 P − 1, m

| x [ n − m ] |2 p − 2 x [ n − m ]

BW

LPF

BW

BW

m=0

b)
Fig. 2.

F[u[n]]

f

a)

b)
DPD convencional: a) Diagrama de blocos. b) Características
de transferência.

O modelo comportamental que implementa a DPD deve
levar em conta os efeitos de memória (atribuídos as respostas
em frequência não ideais do circuito de polarização e das redes
de casamento de impedâncias) e as não linearidades
(associadas à compressão e saturação do ganho de potência dos
transistores) observados em PAs. Entre as topologias
disponíveis, em particular redes neurais artificiais e séries de
Volterra [4], neste trabalho utiliza-se o modelo baseado em
simplificações da série de Volterra conhecido como polinômio
de memória (MP) [10], uma vez que o MP apresenta uma boa
relação entre precisão de modelagem e complexidade
computacional. O MP relaciona os sinais de entrada x[n] e
saída u[n] da seguinte forma
P

G[x[n]] * LPF

a)

PA

G[x[n]]

Fig. 1.

BW

x[n]

PA

y[n]

DPD
f

DPD de Banda
Limitada

B

M

u[n] = ∑∑ h2 p −1, m | x[n − m] |2 p − 2 x[n − m],

(1)

p =1 m = 0

em que h2p-1,m são coeficientes complexos, P é a ordem de
truncamento polinomial e M é a duração da memória. O MP é
um modelo comportamental linear nos parâmetros h2p-1,m, o que
permite a extração de seus coeficientes através dos mínimos
quadrados.

DPD de largura de banda limitada: a) Diagrama de blocos. b)
Modelo MP de largura de banda limitada.

No modelo polinomial descrito por (1), a saída é dada por
uma somatória de termos de diferentes ordens. Termos de
primeira ordem, que envolvem apenas uma informação de
entrada, por exemplo h1,mx(n-m), possuem uma largura de
banda idêntica a da envoltória de entrada (ou seja, B). Termos
de terceira ordem, que envolvem o produto de três informações
de entrada, por exemplo h3,mx(n-m)|x(n-m)|2, possuem uma
largura de banda três vezes maior que a da envoltória de
entrada (ou seja, 3B). Em geral, termos de (2P-1)-ésima ordem,
que envolvem o produto de (2P-1) informações de entrada, por
exemplo h2P-1,mx(n-m)|x(n-m)|2P-2, possuem uma largura de
banda (2P-1) vezes maior que a da envoltória de entrada, ou
seja, (2P-1)B. Dessa forma, é necessário modificar (1) de tal
forma a garantir que as suas contribuições estejam totalmente
localizadas dentro de BW. Conforme apresentado em [8], para
obter-se um sinal em banda limitada uBL[n] na saída da DPD, é
suficiente realizar a convolução entre o sinal completo u[n] na
saída da DPD e um filtro passa-baixas (LPF), ou seja

P M

uBL [n] = ∑ ∑ k2 p −1, m | x[n − m] |2 p − 2 x[n − m] ∗ LPF , (2)
 p =1 m = 0

em que * indica o operador convolução e k2p-1,m são os
coeficientes complexos. Considerando que o operador
convolução é um operador linear, é possível aplicar a
propriedade distributiva, ou seja, substituir uma única
convolução envolvendo uma somatória de várias parcelas por
um conjunto de convoluções, cada uma sobre uma
determinada parcela dessa soma, conforme mostra a Fig. 2b).
Ressalta-se que o modelo MP de largura de banda limitada de
(2) também é linear nos seus coeficientes k2p-1,m.
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III.

IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS

Esta seção detalha duas técnicas para a identificação dos
coeficientes ajustáveis presentes no modelo que implementa a
DPD: a aprendizagem indireta [6] e a aprendizagem direta [5].
A. Arquitetura de aprendizagem indireta
A aprendizagem indireta [6] é uma arquitetura na qual são
identificados os coeficientes de um pós-distorsor (PoD), ou
seja, de uma inversa localizada após o PA na conexão em
cascata, como mostra a Fig. 3a). A entrada do PoD é igual à
saída do PA (dividida por um ganho linear g), enquanto que a
saída desejada do PoD é igual à entrada do PA. Uma vez
identificados os parâmetros do PoD, esses valores são
copiados para uma DPD de mesma topologia, ou seja, para
uma inversa de mesma topologia, porém localizada antes do
PA na conexão em cascata. De fato, para modelos baseados
em aproximações polinomiais truncadas na P-ésima ordem,
ambas inversas (DPD e PoD) são idênticas [11].

x[n]

u[n]

DPD

y[n]

PA

(Cópia dos Coeficientes do PoD)

+

1/g

e[n] +
-

PoD

a)
B

y´[n]
BW

u’[n]
+

y ’’[n]
BW

PA

BW

y FILT´[n]
1/g

e[n]

+

+

BW

PA

u’’[n]

y FILT´´[n]

z´[n]

z´´[n]

PoD * LPF

PoD * LPF

BW

BW

b)

Para melhorar a precisão na modelagem da inversa, é
recomendável a realização de outras identificações de PoD,
em cenários mais próximos à aplicação da DPD da forma
detalhada na sequência. Um sinal pré-distorcido u´´[n], obtido
a partir dos coeficientes identificados na primeira extração do
PoD, é agora usado para excitar o PA. Mede-se novamente a
saída filtrada do PA vFILT´´[n], conforme Fig. 3c), para então
aplicá-la (dividida por g) como entrada do PoD. Um segundo
PoD é então identificado, porém agora operando em uma
situação semelhante ao funcionamento da DPD, ou seja, com
entrada não distorcida e com saída distorcida. Tal
procedimento pode ser repetido de maneira iterativa, até o
ponto em que o erro de modelagem se estabilize em um valor
mínimo. Em cada iteração, parte-se sempre da excitação do
PA por meio de uma sequência pré-distorcida obtida a partir
dos coeficientes identificados na iteração anterior. Ou seja,
esse procedimento não altera a quantidade de blocos presentes
na conexão em cascata. Portanto, usa-se sempre um único
bloco para a DPD, porém os valores numéricos dos
coeficientes do modelo da DPD são atualizados a cada
iteração.

1/g

e[n]

+

-

polinomial infinita. Na prática, o modelo da inversa é truncado
na ordem P. Dessa forma, o sinal na saída da cascata da DPD
com o PA apresenta não linearidades (do sinal aplicado na
entrada da cascata) de ordem superior a P. Essas distorções de
ordem superior a P estão intimamente relacionadas à natureza
dos sinais usados na identificação. Por consequência, é
esperada uma deterioração na capacidade de linearização da
DPD quando os níveis de distorção presentes nos sinais de
entrada e saída usados para identificação são bastante distintos
dos usados para a validação do modelo.

c)

Fig. 3.
Arquitetura de aprendizagem indireta: a) Diagrama de blocos.
b) Primeira identificação de PoD. c) Segunda identificação de PoD.

A aprendizagem indireta é realizada em malha aberta, já
que o bloco da DPD não é envolvido na estimativa dos
coeficientes. Além disso, não é necessário o conhecimento de
nenhum modelo para o PA. A identificação é baseada nos
sinais de entrada u[n] e saída do PA y[n]. Assumindo que o
modelo MP de largura de banda limitada descrito por (2) seja
empregado como topologia para o PoD e, para a DPD, a
identificação é realizada através do algoritmo dos mínimos
quadrados. Em uma primeira identificação do PoD, conforme
Fig. 3b), o PA é excitado por uma entrada sem distorção u'[n].
O sinal distorcido na saída do PA y´[n] é então filtrado de tal
forma a deixar passar apenas as componentes em frequências
localizadas dentro de BW. A saída filtrada do PA yFILT´[n],
dividida por um ganho linear g, é aplicada como entrada do
PoD. Minimiza-se então o erro quadrático médio descrito pela
diferença entre a saída estimada pelo PoD z´[n] e o sinal não
distorcido u'[n]. Os parâmetros obtidos são copiados como
parâmetros de uma DPD de mesma topologia. Conforme
ilustra a Fig. 1a), a entrada da DPD é sempre um sinal sem
distorção x[n], enquanto que o sinal na saída da DPD é sempre
uma sequência distorcida u[n]. Portanto, nessa primeira
extração de coeficientes, a natureza dos sinais de entrada e
saída para identificação e aplicação são completamente
diferentes. O modelo exato da inversa possui ordem

B. Arquitetura de aprendizagem direta
A aprendizagem direta, conforme mostra a Fig. 4, é
realizada em uma malha fechada que envolve tanto a DPD
como o PA [5]. Na aprendizagem direta, os coeficientes da
DPD são obtidos através da minimização do erro quadrático
médio definido pela diferença entre os sinais na entrada x[n] e
na saída y[n], multiplicada pelo ganho linear 1/g, da conexão
em cascata da DPD seguida pelo PA.

B

f
BW

DPD

G[x[n]] * LPF

x[n]

PA
uBL[n]

F[uBL[n]]

BW

y[n]

1/g

e[n]
-

+
+

Fig. 4.

Arquitetura de aprendizagem direta.

Mesmo assumindo que o modelo MP de largura de banda
limitada descrito por (2) seja empregado como topologia para a
DPD, a arquitetura de aprendizagem direta consiste em um
problema de otimização não linear. Isso ocorre pois, para a
obtenção do sinal de erro a ser minimizado, os coeficientes da
DPD são manipulados de maneira não linear pelo PA. Dessa
forma, a aprendizagem direta sempre requer o uso de uma
ferramenta de otimização não linear (por exemplo, GaussNewton, Levenberg-Marquardt, entre outros), que está sujeita a
ficar presa em mínimos locais, dependendo das estimativas
iniciais [12]. Além disso, a aprendizagem direta exige o
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conhecimento prévio de um modelo para o PA, uma vez que a
cada nova escolha de valores para os coeficientes da DPD,
novos sinais são usados para excitar o PA. Por outro lado, a
aprendizagem direta não se utiliza de um PoD e, dessa forma, a
qualidade dos coeficientes por ela extraídos não é afetada pela
troca de posição da inversa durante as etapas de extração e
aplicação.
IV.

ESTUDO DE CASO

Nesta seção, são apresentados os resultados de simulação
em MatLab de um estudo de caso que investiga a capacidade
de linearização de diferentes DPDs. Na DPD convencional,
utiliza-se o modelo MP de (1) com M = 1 e P = 5. Na DPD de
banda limitada é utilizado o modelo MP de (2) com M = 1, P
= 5 e um filtro passa-baixas com BW = 38,4 MHz, descrito
por uma sequência idealizada no domínio da frequência, ou
seja, composta de uns e zeros para frequências desejadas e
indesejadas, respectivamente. O PA a ser linearizado é
descrito por (1), trocando-se os papeis da entrada e saída, com
os valores dos coeficientes mostrados na Tabela I.
TABELA I.

VALORES NUMÉRICOS DOS COEFICIENTES DO PA

h1,0 = -0,0515 - j0,0831

h1,1 = 1,0538 + j0,0612

h3,0 = 0,5407 + j0,0729

h3,1 = -1,6840 + j0,3680

h5,0 = -0,5777 + j0,0293

h5,1 = 2,9292 - j0,4123

h7,0 = 0,2852 - j0,1514

h7,1 = -3,2223 + j0,2051

h9,0 = -0,0218 + j0,1011

h9,1 = 1,3383 - j0,0130

Para a abordagem de banda limitada, o sinal na saída do
PA é filtrado por um filtro idêntico ao descrito anteriormente
para o modelo da DPD em (2). A envoltória complexa
utilizada consiste em um sinal Long Term Evolution (LTE)
Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
com largura de banda B = 20 MHz. Para a coleta dos dados de
entrada e saída do PA sob análise, adota-se uma frequência de
amostragem de 153,6 MHz, que é aproximadamente 7,5 vezes
maior que B.
Os coeficientes h2p-1,m de (1) e k2p-1,m de (2) são então
identificados através das duas arquiteturas de aprendizagem
descritas na Seção III. Para a arquitetura indireta, utiliza-se o
algoritmo dos mínimos quadrados. Para a arquitetura direta,
emprega-se uma ferramenta de otimização não linear que
implementa um algoritmo de mínimos quadrados não lineares
usando o método de Levenberg-Marquardt.

 adj | Y ( f ) |2 df 
∫
,
ACPR = 10log10 
 ∫ Ch | Y ( f ) |2 df 



em que Y(f) indica a transformada de Fourier do sinal y[n]. A
Tabela II apresenta os resultados de quatro iterações da
estratégia de aprendizagem indireta, conforme descrito na
Subseção III.B, e os resultados da aprendizagem direta usando
como estimativa inicial os parâmetros obtidos na quarta
iteração da aprendizagem indireta. Para o cálculo da ACPR,
utilizou-se uma largura de banda igual a 18 MHz para o canal
principal e 9 MHz para os canais adjacentes superior e
inferior, com uma separação de 14,7 MHz entre as frequências
centrais dos canais principal e adjacentes.
A Tabela II mostra que os valores de NMSE obtidos com as
DPDs convencionais são melhores em aproximadamente 3,5
dB com relação aos valores obtidos com as DPDs de largura de
banda limitada. Por outro lado, há uma redução de cerca de 3,8
dB nos valores de ACPR obtidos com as DPDs de largura de
banda limitada, quando comparados com os valores obtidos
com as DPDs convencionais. No caso da aprendizagem
indireta, verifica-se uma melhora bastante significativa ao se
utilizar duas iterações ao invés de apenas uma iteração. Isso se
justifica pelo fato de que o PoD extraído na segunda iteração
trabalha em um cenário muito mais próximo da operação da
DPD, ou seja, com entrada não distorcida e saída distorcida.
Ao incrementar-se ainda mais a quantidade de iterações da
abordagem indireta, os resultados mantêm-se bastante
próximos do resultado obtido na segunda iteração. Ainda de
acordo com a Tabela II, a aprendizagem direta, partindo de
estimativas iniciais iguais aos valores fornecidos pela
abordagem indireta, é capaz de produzir apenas uma ligeira
melhoria na capacidade de linearização, quantificada por
reduções de no máximo 0,4 dB e 0,2 dB em termos de NMSE e
ACPR, respectivamente. Para fins de comparação, pode-se
considerar que cada iteração do algoritmo não linear que
realiza a aprendizagem direta tem um custo computacional
semelhante ao custo de uma iteração da aprendizagem indireta,
uma vez que ambas iterações necessitam da resolução de um
sistema algébrico linear de mesma ordem. Considerando o
elevado custo computacional adicional exigido pela
aprendizagem direta, seu uso não se justifica no estudo de caso
aqui reportado. Destaca-se que, na prática, o modelo de PA,
exigido apenas na abordagem direta, não será perfeito, o que
pode, por sua vez, reduzir a capacidade de linearização da DPD
identificada pela abordagem direta. A Fig. 5 mostra as PSDs de
diferentes sinais na saída do PA.

Para avaliar a capacidade de linearização das diferentes
DPDs, utiliza-se o erro quadrático médio normalizado
(NMSE), definido por [13]

 N
2 
 ∑ | [ y[n]/ g ] − x[n] | 
,
NMSE = 10 log10  n =1 N


2
| y[n]/ g |
∑


n =1

TABELA II.
Casos
Arquitetura

(3)
Aprendizagem
Indireta

em que N indica a quantidade total de amostras utilizadas no
cálculo. Outra métrica de avaliação é a razão entre as
potências nos canais adjacentes e principal (ACPR), definida
como a razão entre a densidade espectral de potência (PSD) do
sinal em um canal adjacente e a PSD do sinal no canal
principal

(4)

Aprendizagem
Direta
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RESULTADOS DE NMSE E ACPR
Convencional

Banda Limitada

Iterações

NMSE
[dB]

ACPR
[dB]

NMSE
[dB]

ACPR
[dB]

1ª

-44,394

-51,023

-41,713

-53,503

2ª

-47,152

-54,474

-43,569

-58,168

3ª

-46,903

-54,063

-43,597

-58,223

4ª

-47,279

-54,554

-43,598

-58,232

12 a 14

-47,700

-54,743

-43,661

-57,998
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V.

Para relaxar as especificações de conversores analógicosdigitais e conversores digitais-analógicos, neste trabalho
abordou-se a DPD de largura de banda limitada. As
arquiteturas de aprendizagem direta e indireta foram aplicadas
para a identificação dos coeficientes de um modelo MP de
largura de banda limitada. Resultados de simulação de um
estudo de caso, que utilizou um modelo exato para o PA,
ilustraram uma precisão na linearização ligeiramente maior
para o caso onde a extração é realizada pela aprendizagem
direta. Essa pequena redução na precisão, observada quando a
abordagem indireta é empregada, pode ser atribuída ao
deslocamento da inversa durante as etapas de identificação e
aplicação. Apesar disso, justifica-se a adoção da abordagem
indireta, pois ela exige uma quantidade de cálculos (ou seja,
número de iterações) significativamente menor em
comparação com a abordagem direta.
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Fig. 5.
PSDs dos sinais de saída do PA, em que: conv. indica
presença da DPD convencional; ind. e dir. referem-se às aprendizagens
indireta e direta, respectivamente; BL indica largura de banda limitada.
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distorção nos canais adjacentes. Na presença das DPDs
convencionais, as distorções são fortemente atenuadas em todo
o espectro de frequências. Já as DPDs de largura de banda
limitada atenuam apenas as distorções localizadas dentro de
uma faixa de frequências igual a BW. Fora desta faixa, a
atenuação das distorções é realizada pelo filtro linear (ideal
neste caso), conforme ilustra a Fig. 5.
A Fig. 6 mostra a amplitude de saída em função da
amplitude de entrada para o PA, a DPD de largura de banda
limitada e a conexão em cascata da DPD seguida pelo PA. A
expansão de ganho gerada pela DPD cancela, quase que
completamente, a compressão de ganho produzida pelo PA.

Amplitude de saída (V)

DPD

[4]

[5]

[6]

[8]

PA
cascata

0.6

[9]

0.4

[10]

0.2
0
0

[3]

[7]

1
0.8

[2]

[11]
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0.4
0.6
Amplitude de entrada (V)

0.8
[13]

Fig. 6.
Características de transferência para: PA, DPD de largura de
banda limitada usando aprendizagem indireta e conexão em cascata
DPD+PA.
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Resumo—Sistemas de correção dinâmica de frequência para
transdutores piezelétricos podem ser implementados por meio de
técnicas com inteligência artificial. Este artigo apresenta
resultados preliminares da implementação de um sistema que
ajusta a frequência de excitação de um transdutor a partir de
uma busca inteligente feita em uma base de dados carregada
previamente. A informação resgatada da base de dados atua
sobre a malha de realimentação de um oscilador. Os resultados
mostraram que o sistema é ágil, robusto, de construção simples e
tem hardware de baixo custo, além do fato de que a magnitude
dos erros, que estão próximas a 0,02 kHz, não deve afetar
severamente o desempenho do sistema.
Palavras-Chave—correção de frequência, sistemas inteligentes,
transdutores piezelétricos.
Abstract— Dynamic frequency correction systems for
piezoelectric transducers can be implemented using techniques
with artificial intelligence. This paper presents preliminary
results of the implementation of a system that adjusts the
excitation frequency of a transducer from an intelligent search
done in a preloaded database. The information retrieved from
the database acts on the feedback loop of an oscillator. The
results showed that the system is agile, robust, simple building
and the hardware is low cost, besides the fact of the magnitude of
the errors, the values are around 0.02 kHz, should not severely
affect the performance of the system.
Keywords—correction
piezoelectric transducers.

frequency,

intelligent

system,

I.
INTRODUÇÃO
Transdutores piezelétricos são utilizados em sistemas de
ultrassom de alta potência são excitados com sinais elétricos
em frequências próximas a de ressonância. Geralmente
utilizam-se amplificadores classe D [1], que usualmente
apresentam rendimentos superiores a 90%. Além disso, é
necessário utilizar sistemas de correção das frequências de
operação, entre a ressonância e a antirressonância do transdutor
piezelétrico.
Alguns estudos comprovam que fatores externos afetam o
comportamento do transdutor provocando desvios da
ressonância, como por exemplo, altos níveis de tensão [2], a
temperatura [3], o pré-tensionamento mecânico [4] e variações
de cargas acústicas [5]. Estes fatores externos provocam
deslocamentos nas curvas de impedância elétrica em função da

frequência, sendo necessária a correção da frequência para
assim garantir que o transdutor opere com máxima eficiência.
Para realizar a correção de frequência são utilizadas
abordagens eletrônicas, tais como phase-locked loop (PLL)
apresentado por Ishikawa em 1997 na correção de frequência
utilizando um transdutor operando a 3 MHz [6]. Um método
semelhante ao PLL é o apresentado por Ramos et al. [7] que
utiliza circuitos analógicos a fim de controlar a ressonância de
transdutores piezelétricos de alta potência. Outra técnica,
baseada na identificação do máximo da admitância, utiliza um
sistema de busca da máxima corrente como referência para
buscar a ressonância [8].
Além dos artifícios eletrônicos, a utilização do LabView
para controlar a frequência em largas faixas de operação
também é empregada, conforme proposto por Kuang et al.
2014 [9]. Em um trabalho anterior, os Arnold et al. 2015 [10]
propuseram a correção de frequências por meio de buscas em
bases de dados utilizando técnicas de inteligência artificial.
Neste trabalho é apresentada uma complementação do
trabalho anterior [10]. Foi implementada uma comunicação
entre a base de dados e um circuito oscilador que excita o
transdutor pertencente ao sistema. As frequências corrigidas
obtidas do processamento dos dados são enviadas a um
potenciômetro digital que compõe a malha de realimentação do
oscilador o qual, por sua vez excita o transdutor.
As faixas de frequência obtidas por meio de testes
realizados foram analisadas com o auxílio de um osciloscópio
digital, a fim de verificar se o valor da frequência obtido com o
sistema de correção era igual ao exibido pelo osciloscópio.
II.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A. Sistema geral
O sistema é composto por um oscilador XR2206 que gera
sinais senoidais que, após amplificados, alimentam o transdutor
piezelétrico. A partir das medições dos sinais elétricos (tensão
e corrente) no transdutor, pode-se determinar a impedância
elétrica do transdutor a qual, juntamente com a frequência
correspondente, é inserida e processada pelo sistema
computacional. O sistema completo de correção é descrito pelo
diagrama de blocos representado pela Figura 1.
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impedância base, valor este utilizado como referência para as
correções posteriores. Também deverá escolher uma
porcentagem de ajuste, margem de aceitação para valores
próximos ao da base de dados e adicionar uma base de dados
já selecionada para alimentar o sistema de correção.
Após estas etapas o mecanismo de buscas e correções deve
ser iniciado pelo usuário, que irá utilizar a base de dados
alimentada no sistema como referência para a criação de uma
nova base de dados que será executada na memória do
computador. Para a geração da nova base de dados, são
utilizados mecanismos de árvores de decisão, atrelados a
algoritmos de minimax e poda alfa-beta, a fim de garantir a
melhor eficiência na escolha dos valores.
Fig. 1. Diagrama de blocos do sistema.

Todavia, esta etapa ainda não foi finalizada no projeto,
então, a inserção de impedâncias e frequências no sistema
computacional se faz manualmente por um usuário. Tal
procedimento se resume a uma etapa de testes.
Quando é inserida uma entrada no sistema computacional, é
disparado um processo de busca na base dados em um conjunto
de dados que foi previamente armazenado. A geração desse
conjunto de dados é feita por simulações baseadas no
comportamento do transdutor previamente conhecido.
O resultado da busca consiste numa frequência de correção
com aproximadamente o mesmo valor de impedância elétrica
original. A partir dessa frequência é gerado uma palavra digital
de controle que atua em um potenciômetro digital (MAX5497) pertencente a malha de realimentação do XR2206. Como
consequência, este modifica sua resistência interna, alterando
também a frequência de oscilação do circuito integrado
XR2206. As frequências corrigidas são lidas com um
osciloscópio digital ligado ao circuito oscilador.
B. Sistema Computacional
O sistema computacional é representado pelo fluxograma
ilustrado na Figura 2.

Na primeira execução do sistema, após o carregamento da
nova base de dados na memória, o módulo de buscas e
correções realiza a verificação do valor da impedância atual,
fazendo a busca do valor de frequência relacionado a
impedância atual.
Após realizada a primeira correção, o sistema verifica se
foram realizadas alterações nos valores de impedância. Caso o
valor da impedância atual tenha sido modificado,
diferenciando-se da impedância base, o sistema procura
novamente na base de dados, que se encontra na memória, por
um novo valor de frequência.
Se existirem valores de frequência diferentes, porém com a
mesma impedância, quando o arquivo de menor diferença em
relação a impedância base for encontrado, o programa
seleciona este arquivo para reajustar a frequência. Porém caso
não tenha havido modificações do valor de impedância, o
sistema não faz alteração alguma em seus valores de
frequência, mantendo o mesmo estado.
O usuário pode encerrar o mecanismo de buscas e salvar
relatórios das etapas de correção com os valores que foram
inseridos na impedância, com o valor da frequência para cada
correção e os arquivos correspondentes nos quais os valores de
frequência e impedância estavam mais próximos ao da
impedância base. Outros detalhes do fluxograma são
encontrados em [11].

III.

MATERIAIS E MÉTODOS

A. Modelo de simulação
Em um primeiro momento foram feitas simulações para
alimentar a base de dados. Foi utilizado o modelo de
Butterworth-van Dyke (BVD) em paralelo com um indutor de
compensação da capacitância intrínseca do transdutor (LP). O
modelo BVD adaptado está representado na Figura 3.

Fig. 2. Fluxograma de funcionamento do sistema.

O programa se inicia com uma interface para que o usuário
insira um valor de impedância inicial, que será atribuída como
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Os valores utilizados no modelo BVD estão descritos na
Tabela I.
Tabela I. Valores dos componentes do modelo BVD (extraido de [10] e
adaptado pelo autor).

Símbolo

Valor

Faixa de valores

LP

10 mH

-

C0

3.12 nF

-

L1

113.4 mH

-

C1

341.25 pF

R1

39.7 Ω

potenciômetro digital é apresentada na Figura 6. Os
potenciômetros do MAX5497 estão conectados em série
correspondendo a uma variação de resistência elétrica de 0 Ω
a 100kΩ. A palavra de controle possui 10 bits por
potenciômetro. Logo, para cada bit modificado obtêm-se uma
variação de 48,8Ω.

341.25 pF até 411.25 pF
39.7 Ω até 109.7 Ω

Onde LP é um indutor inserido em paralelo com o circuito,
para anular os efeitos capacitivos de C0. C0 é capacitância
intrínseca do transdutor (ramo elétrico), L1 é a representação
da massa do sistema (transdutor + carga aplicada), C1 é a
capacidade de indutância do transdutor (efeito elástico) e R1 é
a resistência mecânica do transdutor (efeito dissipativo).
Para gerar as curvas de impedância pela frequência foram
alterados os valores de C1 e R1 com incrementos sucessivos de
5% [12]. Os resultados obtidos são mostrados na Figura 4,
onde a curva com os maiores valores de ressonância e
antirressonância representam a condição inicial do transdutor
(sem carga mecânica) e as demais correspondem aos
acréscimos feitos em C1 e R1.
Fig. 5. Diagrama de blocos do XR2206 (extraído de [13]).

Fig. 4. Curvas obtidas por meio de simulação (extraído de [10]).

Fig. 6. Estrutura interna do potenciômetro digital (extraído [14]).

B. Descrição dos circuitos eletrônicos
O circuito integrado XR2206 foi utilizado neste projeto
como um circuito oscilatório, que produz saída de sinais
senoidais, que são analisados por um osciloscópio digital. O
circuito oscilador completo com o XR2206 está representado
pela Figura 5.
Juntamente com o XR2206 está o potenciômetro digital
MAX5497 representado neste diagrama pelo R2 (resistência
variável) que está em série com um resistor R3, com uma
resistência fixa de 178,3kΩ. A estrutura interna do

C. Comunicação SPI
Foi utilizada uma comunicação SPI (Serial Peripheral
Interface) para interligar o sistema computacional à placa de
circuitos, onde se encontram o XR2206 e o potenciômetro
digital, por meio da utilização de um Arduino UNO.
As configurações da comunicação SPI variam de acordo
com o dispositivo (velocidade do clock, transmissão de dados
e seleção do dispositivo). Deste modo, foi utilizado um
dispositivo mestre (Arduino) e apenas um escravo (placa de
circuitos). A Figura 7 ilustra a configuração SPI para o
potenciômetro digital.
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Tabela II. Variação dos bits x frequência de saída.

Registrador
1

Registrador
2

00000001

00000010

Fig. 7. Comunicação SPI (extraido de [13]).

SCLK são os pulsos de Clock para sincronismo. CS é o
Chip-Select para seleção do integrado, DIN é a porta de envio
do pacote, contemplando um cabeçalho de 8 bits, onde, RA0 e
RA1 selecionam o potenciômetro a ser usado, para
posteriormente realizar o envio de uma palavra binária de 10
bits que corresponderá aos valores ôhmicos.
D. Obtenção das frequências
Para se calcular as frequências de ressonância e
antirressonância, utilizando o modelo BVD, foram utilizadas
as Equações 1 e 2 respectivamente.

Palavra
Binária
(Base 10)
0

Frequência
29,9

10

29,7

20

29,5

30

29,3

40

29,1

…

…

1020

18,99

1023

18,99

Após ter analisado o comportamento do potenciômetro
digital em relação ao XR2206, foi gerado um gráfico,
utilizando o software MATLAB®, desta relação conforme
ilustrado na Figura 8.

(1)

(2)
onde

Fig. 8. Relação da variação dos bits pela frequência gerada.

f0 é a frequência de ressonância;
fA é a frequência de antirressonância.
Para calcular a frequência de saída do XR2206 (f) foi
utilizada a Equação 3.

Por meio de uma função de ajuste dada pela Equação 4 é
calculada a palavra binária a partir da frequência gerada no
sistema computacional. Essa palavra ajusta a resistência do
potenciômetro digital que, por sua vez, define a frequência na
saída do XR2206.
(4)

(3)
Para operar com o potenciômetro digital e com o circuito
oscilador XR2206 foi necessário realizar calibrações. A
calibração do potenciômetro foi realizada por meio da
variação dos bits no potenciômetro. A escala de variação foi
de 0 a 1023 em passos de 10 em 10 (DIN), variando a
resistência interna do potenciômetro digital, utilizando os
registradores RA0 (Registrador 1) e RA1 (Registrador 2), e
consequentemente obtendo uma resposta em frequência na
saída do XR2206, conforme mostrado na Tabela II.
Os valores 00000001 (Registrador 1) e 00000010
(Registrador 2) são endereços utilizados pelo circuito interno
do potenciômetro para identificar qual resistor terá seu valor
modificado, por isso, são valores constantes.

onde b representa os bits que serão enviados aos registradores
do potenciômetro digital e f é o valor da resposta em
frequência corrigida pelo sistema de correção. Verifica-se na
Figura 8 que entre os valores 200 e 1023 houve um ajuste
muito satisfatório da curva de dados experimentais, portanto
esta é a faixa de valores utilizada nos testes. Cabe ressaltar que
os bits enviados já estão concatenados com os valores dos
registradores criando, assim, a palavra binária.
E. Metodologia dos testes
Inicialmente foi utilizado o modelo BVD para criar a base
de dados simulando o comportamento do transdutor
piezelétrico. Após a criação da base de dados, o sistema
computacional de correção de frequência foi alimentado com
esta mesma base.
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Para realizar a transmissão de dados do sistema foi criada
uma comunicação SPI, ligando um Arduino à placa onde estão
os demais componentes (potenciômetro digital e circuito
oscilador). Depois de criada a comunicação SPI o sistema
computacional foi acionado e inserida uma impedância base
de 179,20 Ω.
Após a primeira inserção de dados o sistema realizou a
primeira correção da frequência, permitindo que o valor
encontrado pudesse ser enviado para o potenciômetro digital.
Depois de reajustado o valor da frequência no software, foi
realizada a calibração do potenciômetro digital.
Para calcular a escala de variação do potenciômetro digital,
foi necessário aumentar os bits de forma gradativa. A variação
do valor do potenciômetro foi controlada por aumentos
sucessivos de 10 em 10 (em base decimal). Os valores
utilizados encontram-se na Tabela II. Após a calibração do
potenciômetro, os valores dos bits relacionados a frequência
foram enviados ao Arduino, que através da comunicação SPI,
fez o envio dos dados ao potenciômetro digital, modificando
seus valores de resistência interna, alterando assim, a tensão
de saída.
A tensão de saída do potenciômetro digital está ligada a
entrada do circuito oscilador XR2206, que produz uma
frequência de oscilação em sua saída de acordo com a
variação da resistência R2, conforme apresentado na Equação
3. Após estas calibrações, os sinais de saída do circuito
oscilatório, foram analisados com o auxílio de um
osciloscópio digital.
IV. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES
Foram escolhidas 3 execuções consecutivas, que serão
apresentadas como resultados obtidos pelo sistema de
correção. As etapas de execução, a impedância do sistema e a
frequência de saída estão apresentados na Tabela III, bem
como seus respectivos valores inseridos no sistema e a
respectiva frequência encontrada para cada etapa.
Tabela III. Etapas da correção de frequência
Execução

Impedância
(Ω)

Frequência
(kHz)

Frequência
Osciloscópio

Erro
(kHz)

1

179,2

25,7

25,72

0,02

2

157,3

25,5

25,51

0,01

3

252,1

25.2

25,18

0,02

4

210,7

25,0

24,98

0,02

5

167,0

24,8

24,74

0,06

6

214,4

24,5

24,42

0,08

7

179,2

25,7

25,72

0,02

8

159,2

24,3

24,24

0,06

respostas da ordem de 6 ms). Embora a literatura não mencione
tempos de correção, o tempo reduzido de resposta, representa
uma característica muito adequada para sistemas ultrassônicos.
As diferenças observadas entre o valor esperado, obtido dos
dados armazenados, e o valor medido com o osciloscópio
podem ser reduzidas por meio de um carregamento mais
volumoso da base de dados. Este carregamento consiste em
diminuir as variações de R1 e C1 nas simulações, gerando uma
maior quantidade de curvas a serem pesquisadas. Tal
procedimento será objeto de futuras implementações.
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Development of an 1-Seg ISDB-T Receiver Using
Low-cost SDR Hardware
Leonardo Muttoni and Antônio C. Veiga

Abstract— This paper presents the development of an onesegment (1-seg) digital TV receiver for the Integrated Services
Digital Broadcasting - Terrestrial (ISDB-T) standard, based on
Software Defined Radio (SDR). The proposed receiver works in
real-time and requires a computer and a low-cost device known
as RTL-SDR, for the RF front-end, mixer and analog to digital
conversion stages. The rest of signal processing were all done in
software, which provides an important framework for study of
the ISDB-T standard in practice.
Keywords— ISDB-T, SDR, OFDM, RTL-SDR.

I. I NTRODUCTION
The digital television system Integrated Services Digital
Broadcasting - Terrestrial (ISDB-T) was adopted in Brazil,
by almost all South-America, in some Central-America and
Asian countries.
The knowledge appropriation of this technology by the
academic and scientific community in telecommunications
engineering field in these countries is critical, especially in
universities outside the traditional technological centers, where
financial resources are tight.
Software Defined Radio (SDR), with its associated flexibility, redefined how we can research and teach radio systems.
Despite the growing number of SDR kits available in the market, the mass use of this technology for a telecommunications
class is still limited, mainly because of its cost.
In this paper we describe the development of a complete and
functional SDR receiver software for the ISDB-T 1-seg. The
receiver works in real-time and requires a personal computer
and an ultra low-cost (about 8 dollars) USB dongle connected
to an antenna. This device is known as RTL-SDR [1] and it
is lowest cost SDR receiver hardware available so far. Despite
the modest features of this SDR hardware, it is fully capable
of performing this task.
The proposed receiver can be used to study the ISDB-T
system in practice and its parts in detail (to the level of an
RF sample, bit or byte), some of which are common to other
modern communication standards such as WiFi, ADSL and
Powerline Communications.
The following sections of this paper gives an overview of
the ISDB-T system and its transmission. The SDR receiver
description follows and finally results are presented.
II. T HE ISDB-T SYSTEM
ISDB-T standard is based on Band Segmented Transmission
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (BST-OFDM).
Leonardo Muttoni and Antônio C. Veiga¸ Electrical Engineering School,
Federal University of Uberlândia, Uberlândia-MG, Brazil, E-mails: muttoni@ufu.br, acpveiga@ufu.br.

This technology divides the useful TV bandwidth (5.57 MHz
in Brazil) into 13 segments of 428.571 KHz. Each segment
contains 108, 216 or 432 OFDM subcarriers, depending on
the transmission mode chosen.
Segments can be clustered in up to 3 groups known as
hierarchical layers A, B and C. Each layer can transmit distinct
signals with different modulation and encoding configurations,
depending on the type of service.
The most commonly used configuration by broadcasters
contains two hierarchical layers: Layer A is composed by
only the central segment (number 0) which transmits a low
bit rate signal to the portable receivers (i.e. cell phones) using
robust modulation and coding. Layer B is composed by the
remaining 12 segments which transmits a high definition signal
(with a much higher bit rate) to the fixed TV receivers.This
arrangement is illustrated in Figure 1.
Useful Bandwidth = 39/7 MHz = 5 571 429 Hz
1 segment = 39/91 MHz = 428 571 Hz
11

9

7

5

3

1

Layer A: partial reception
(1 segment)

Fig. 1.

0

2

4

6

8

10

12

Layer B: HDTV
(12 segments)

Segment arrangement example for two hierarchical layers

In the cases where there is a hierarchical layer composed
only by the central (zero) segment, this layer is known as the
partial reception layer, as it allows portable receivers to access
digital signal by demodulating and decoding only the spectrum
central segment. These receivers are called 1-seg or one-seg
while fixed receivers capable of demodulating all 13 segments
are known as full-seg.
The ISDB-T transmission system is standardized by the [2]
and [3]. The radiofrequency signal is generated from several
signal processing steps, which starts with an input of up to
three MPEG-2 Transport Streams (MPEG-2 TS), according to
Figure 2. The main transmission blocks are explained in the
remainder of this section.
Each MPEG-2 TS input stream contains data packets of
188 bytes, with compressed audio and video signals, subtitles,
electronic program guide, and more. Each stream is intended
for a distinct configured hierarchical layer.
The MPEG-2 TS streams are multiplexed and then delivered
to the external Reed-Solomon encoder, where 16 bytes of
parity are generated for each 188-byte MPEG-2 TS packet,
composing a 204-byte Transport Stream Packet (TSP). At the
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(
s(t) = Re ej2πfc t

∞ K−1
X
X

)
c(n, k)Ψ(n, k, t)

(1)

n=0 k=0

Ψ(n, k, t) =
(
k−Kc
ej2π Tu (t−Tg −nTs ) , nTs ≤ t < (n + 1)Ts
0,
t < nTs , t ≥ (n + 1)Ts

(2)

III. R ECEIVER IMPLEMENTATION

Fig. 2.

The developed SDR receiver architecture is shown in Figure
3. All blocks (except the first one, RTL-SDR USB dongle)
were realized in software using the C language, running on
Linux operating system. In the following subsections, the
operation of the main blocks are explained.

Block diagram for the ISDB-T transmitter [2]

To all
blocks

receiver, this code is capable of correcting up to 8 corrupted
bytes within a TSP.
TSPs are demultiplexed into their configured hierarchical
layers, and follow an independent processing flow: (1) the
energy dispersal performs the bit-by-bit exclusive OR logical
operation of the input signal with a Pseudo-Random Binary
Sequence (PRBS) in order to prevent long sequences of
identical bits thus making bit values 0 and 1 equally likely; (2)
the convolutional byte interleaver spreads the adjacent bytes
in order to mitigate burst-type errors at reception; (3) the bits
are delivered to the internal convolutional encoder of constraint
length 7 and basic rate of 1/2 (configurable for 2/3, 3/4, 5/6
or 7/8 by puncturing its outputs); (4) the bits of each layer are
then mapped (modulated) independently in DQPSK, QPSK,
16QAM or 64QAM, generating complex vectors (constellation
points).
The complex vectors of each layer are then combined and
follow a single stream which passes through the time and
frequency interleavers, generating data symbols for OFDM
multiplexing. Both interleavers are of the convolutional type
and aim to tackle the effects of signal fading.
The data, pilot, Transmission and Multiplexing Configuration Control (TMCC) and Auxiliary Channel (AC) symbols are distributed over 108 (mode 1), 216 (mode 2) or
432 (mode 3) subcarriers per segment, forming one OFDM
symbol. Each OFDM frame are formed by a sequence of
204 OFDM symbols. The OFDM signal waveform is then
generated by applying Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)
to each OFDM symbol which are interpreted as a complex
vector. Then a cyclic prefix of configurable length (1/32, 1/16,
1/8 or 1/4) is inserted in order to make the signal robust for
the multipath fading effects.
The carrier is modulated by the ISDB-T signal, generating
the s(t) waveform. According to [2] and [3], this waveform
is given by the equations 1 and 2, where k is the OFDM
subcarrier index number; n is the symbol sequential number;
K is the total number of OFDM subcarriers; Ts is the duration
of one symbol; Tg is the duration of the guard-interval; Tu is
the symbol useful duration; fc is the RF central frequency;
Kc is the central subcarrier index; and c(n, k) is the complex
vector for the symbol n and subcarrier index k.

To all
blocks

Detection of
mode and guard
interval

Estimator of
symbol start
and fractionary
frequency
deviation

TMCC
decoding
and integer
frequency
deviation detection

Channel
estimator

Antenna

RTL-SDR
USB dongle

Complex I/Q
samples

fs : 1 015 873 Hz

Symbol start
and frequency
deviation
correction

FFT

Equalizer

Frequency
de-interleaving

Time
de-interleaving

QPSK soft
de-mapping

Viterbi soft
decoder

Byte
de-interleaving

Energy
inversedispersal

Reed-Solomon
decoder

MPEG-2 TS
regenerator

Fig. 3.

MPEG-2 TS stream

OFDM frame
synchronizer
and data
extraction

MPEG-2 TS
PLAYER

Block diagram for the developed ISDB-T 1-seg SDR receiver

A. Hardware
The hardware chosen for the SDR receiver was the RTLSDR [1]. This device is a low-cost (about USD 8.00) USB
receiver that uses a Realtek RTL2832U [4] chip and a Rafael
Micro R820T [5] tuner chip. It contains basically an RF frontend with LNA, a mixer (for down conversion) and an Analog
to Digital Converter (ADC). The digital samples are read from
this USB device thorough the librtlsdr [6] library and fed to
the rest of the signal processing chain.
The main features of RTL-SDR are: (1) Quadrature sampling up to 2.4 Million Samples Per Second (MSPS), with
bandwidth of 2.4 MHz; (2) 8-bit resolution; (3) Tuning range:
24 MHz – 1766 MHz. Figure 4 shows the internal block
diagram of the RTL-SDR — specifically the version equipped
with the R820T or R820T2 tuner chip.
A peculiarity about the RTL-SDR device is that it was not
originally designed and marketed as an SDR receiver, but as a
USB adapter for DVB-T reception on the computer. Through
reverse engineering [7] [8], it was discovered how to transfer
the raw samples from the RTL2832U internal A/D converter
to the USB, allowing its use as a generic SDR receiver. The
low cost can be explained by the high volume of production
of this mass-market device (considering its original function).
It is important to note that the RTL2832U’s internal DVB-T
decoder has a fixed function and can not be used in any stage
of ISDB-T signal decoding, even if there are matching blocks
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in different standards. In this development (such as in any
other SDR that uses the aforementioned device), the internal
DVB-T block is completely disabled, and the in-phase and
quadrature samples of the tuned signal are sent directly to the
host computer via USB for processing.
Rafael Micro R820T/T2
(Tuner I.C.)

Realtek RTL2832U
(Main I.C.)

Antenna

LNA

VGA

Analog
signal
(I.F.)

I

”SDR mode bypass”
A/D
DDC

BPF

BPF

Not
Used

Q

A/D

DVB-T
Decoder

USB
Controller

USB

fLO

Controller

I2 C

8051 CPU

CLOCK

Fig. 4.

RTL-SDR internal diagram

B. OFDM synchronization
The joint maximum likelihood estimators for the OFDM
symbol-time θ̂ and for the fractional carrier-frequency offset
ε̂ are obtained by correlating two samples separated by the
symbol length, through the method described in [9], based
on redundant information contained within the cyclic prefix.
The said method are improved by averaging the results over
a number of symbols. This works when the assumption of
slowly varying parameters θ and ε are true.
The estimator ε̂ is called fractional because it is able
to estimate only fraction of the frequency spacing between
adjacent subcarriers (|ε̂| ≤ 0.5). The integer carrier-frequency
offset δ is obtained after the Fast Fourier Transform (FFT) by
searching for a TMCC subcarrier in a range of subcarriers,
and it is measured in units of FFT bin size.
The detection of transmission mode and guard interval
duration are based on a search that is done only in the first
moment of the receiver operation. Each possible combination
for {mode, guard interval} are tried, and the one which
has the highest peak to average ratio for the Λ(θ) function
(notation according with [9]) are selected.
The θ̂, ε̂ and δ are passed to the Symbol start and frequency
deviation correction block, that corrects these deviations in
software through vector shift by θ̂ samples and complex
multiplication of each sample by e−j2πb(ε̂+δ)ts n (ts is the
sample period, n is the sample number, b is the FFT’s bin
size in Hz).
C. TMCC decoding
Some of the OFDM subcarriers continuously transmits
the TMCC signal. These subcarriers are modulated though
DBPSK and conveys information about the hierarchical layers
configuration, coding, interleaving and modulation parameters,
that are essential information for the receiver operation.
One TMCC frame comprise 204 bits, of which 102 bits that
carries important informations are error-correction coded by a
(184, 102) shortened difference-set cyclic code (273,191) that
generates 82 parity bits.
The implemented decoder is based on variable threshold
decoding [10], and can correct up to 11 errors [11] in a block.

D. Equalization
The channel estimation and equalization are conducted
entirely in frequency domain, after the FFT, with the aid of
the scattered pilots that are inserted by the transmitter into
the OFDM frames through the BPSK modulation of a PRBS
signal. Its constellation contains the point (−4/3, 0) for bit 1
and (+4/3, 0) for bit 0.
The estimate of the channel response is obtained by comparing the pilot received with the known transmitted one. For
the subcarriers than do not contain pilot symbols, the estimate
are obtained through linear interpolation.
From the estimation of the channel response, the equalization is done by the complex multiplication of the input signal
with the inverse of the channel response.
E. Demodulation
The ISDB-T standard specifies that the QPSK modulation
maps a pair of bits V = (b0 , b1 ) in a complex √
symbol √
s=
2+1/
2i;
a+bi in the constellation
as
follows:
(0,
0)
→
7
1/
√
√
√
√
(0, 1) 7→ 1/ √2 − 1/√ 2i; (1, 0) 7→ −1/ 2 + 1/ 2i and
(1, 1) 7→ −1/ 2 − 1/ 2i.
Demodulation does the reverse mapping, of the received
complex symbol ŝ 7→ V̂. When demodulation produces binary
values (bˆ0 , bˆ1 ∈ [0, 1]), it is called hard decision. Another
option is soft decision demodulation, when output is composed
of integer values in a larger range, quantized by n bits. In
this case bˆ0 , bˆ1 ∈ [0, 2n−1 ], and bˆ0 , bˆ1 carry the reliability
of the received bit. This extra information increases the error
correction power of the Viterbi decoder [12, p. 533–535] [13,
p. 580].
The developed demodulator allows the quantization in n =
1, 2 or 3 resolution bits, so its output vector V̂ = (bˆ0 , bˆ1 ),
bˆ0 , bˆ1 ∈ Z ∩ {[0, 1], [0, 3] or [0, 7]}, being the case n = 1
equivalent to hard demodulation. This configurable parameter
n allows to evaluate, in practice, the error correction improvement for the following block.
F. Viterbi decoding
The internal code (convolutional) is decoded using the
Viterbi algorithm, a maximum likelihood decoder [13, p. 616].
This block have a configurable number of quantization levels,
matched to the demodulator.
At startup, a table is created in memory to speed up the
calculation of branch metrics. Upon the reception of a input
symbol, the first step of the decoder is to perform the depuncturing of the input stream, according to the rate of the
code indicated by the TMCC. Erasures symbols, that does not
change the branch metric, are generated at the same positions
where puncturing was performed on the transmitter.
The traceback length is configurable and has been set to
128. The traceback algorithm operates with two-stage sliding
windows: (1) the current window is run to converge to the best
trellis path, without the emission of output; (2) in a previous
window, the decoding phase is started from the best metric
state obtained in the last step, and the decoded bits are emitted.
The performance of this algorithm proved to be equivalent
to that of the vitdec() function of Matlab. The results for
different input quantizations can be seen in the figure 5.
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H. MPEG-2 TS regeneration
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Fig. 5. Performance of the developed Viterbi decoder (called ext viterbi in
the plot, dotted curves with markers) for different number of quantization bits
(qbits). Matlab vitdec() reference curves are plotted with dashed lines. Code
rate was 2/3.

According to [21, p. 7.29–7.30], the partial reception layer
should not transmit the Program Association Table (PAT) due
to bandwidth limitation. This makes this MPEG-2 TS stream
not fully compliant with the MPEG-2 standard, since the latter
establishes that the transmission of PAT is mandatory [22, p.
8, 110].
The lack of PAT causes reproduction incompatibility. The
media players VLC and Mplayer where found to follow the
MPEG-2 standard strictly, refusing to play the stream. A third
player tested, ffplay, was found being more relaxed, playing
the stream well most of the time.
To improve this situation, a block called MPEG-2 TS
regenerator was implemented. This block creates the PAT table
from data obtained from the Program Map Table (PMT) and
inserts it periodically in the MPEG-2 TS stream. This makes
the stream standard-compliant and allows media players that
previously refused to play the stream be able to reproduce it
correctly.

G. Reed-Solomon decoding
The Reed-Solomon [14] decoder is the most complex part
of the receiver, in terms of the number of lines of code
and mathematics knowledge needed. Its realization requires
a wide range of auxiliary functions to work with Galois Field
arithmetic GF (256), such as sum, multiplication, division,
power, and logarithm. Above this framework, there are also
other functions that work with polynomials over the GF (256),
such as: polynomial division, multiplication, roots calculation,
evaluation and formal derivative.
The decoding, in short, consists of the steps: (1) the syndrome S(x) is calculated from the received code; (2) the error
locator polynomial Λ(x) are obtained through the BerlekampMassey algorithm [15, p. 184] [16] [17, p. 187] [18, p. 209]
[19, p. 258]; (3) the roots of Λ(x) are calculated (which are the
inverses of the errors locators Xi−1 ); (4) The error-evaluating
polynomial Ω(x) is calculated, according to the equation 3;
(5) Λ0 (x), the formal derivative of Λ(x), is calculated; (6) the
magnitude of the errors Yi are obtained through the Forney
method [20] [17, p. 196] [18, p. 247] [19, p. 262], according
to equation 4; and (7) the received code is corrected at the
positions given by Xi , by the sum of Yi with the corrupted
byte.
2t

Ω(x) = S(x)Λ(x) (mod x )
Yi = −

Xi1−b Ω(Xi−1 )
Λ0 (Xi−1 )

(3)

(4)

When the decoder fails (an uncorrectable block are received), it sets the transport error indicator bit in the MPEG-2
TS packet, according with the standard. This flags the media
player that the packet is invalid.
The decoder keeps a log for the error-correction statistics,
such as the number of uncorrectable blocks, the number of
blocks and bits processed and corrected. This information can
be accessed and seen in real time, helping to assess the receiver
performance.

IV. R ESULTS
Figure 6 shows the receiver in operation, tuned to a public
television channel.

Fig. 6. Receiver in operation. Top right picture shows the media player
(ffplay) window; Two other pictures shows a companion tool that displays
in real time the constellation and the magnitude plot for the 432 FFT bins
(mode 3), considering the signal after the equalizer.

Some processing blocks are important for performance
of the receiver: (1) frequency and symbol synchronizer; (2)
channel estimator and equalizer; (3) Viterbi decoder and (4)
Reed-Solomon decoder.
The frequency synchronization is critical for OFDM systems, where errors of few tens of Hz causes severe intercarrier interference (ICI). Added to this, the RTL-SDR, being
low cost, comes with a crystal oscillator clock with coarse
frequency stability, that drifts somewhat with temperature.
Despite this, the frequency and symbol-start estimation and
correction blocks proved to be reliable enough, based on the
inspection of the signal’s constellation before the equalizer,
and on receiver testing subjected to temperature changes.
Although simple, the linear interpolation used in the equalizer worked well, even with internal antenna where significant
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fading can be seen in frequency domain before the equalizer. This could be assessed qualitatively through the signal’s
constellation and spectrum inspection, after the equalizer.
Nevertheless, more advanced equalization techniques can be
employed for even better performance.
As shown in Figure 5, the performance of the Viterbi
decoder were virtually identical with the reference implementation (Matlab).
In extensive simulations using random error patterns, the
Reed-Solomon decoder behaved as expected, correcting errors
of up to 8 bytes per block.
Regarding the speed margin for real-time processing, on a
laptop with Intel Core i7 3635QM 3.2 GHz processor (4 cores,
8 threads), the receiver uses about 20% of the time from one
of the 8 processor threads to decode the 1-seg signal in real
time. The table I shows the detail of CPU usage by each block
of the receiver. The memory usage was 7 704 KB.
The dominance of CPU usage for the Viterbi decode can be
explained mainly by the computation of 128 metrics (2k−1 ·no )
for each input bit 1 . The Viterbi input bit-rate R (including
the de-punctured bits) for the one segment receiver is about
950 kbits/s, therefore, the Viterbi decoder needs to compute
128 · R ≈ 122 milion metrics each second. There are room for
speed improvement of this algorithm, such as vectorization by
use of processor’s Single Instruction Multiple Data (SIMD)
instructions.
TABLE I
R ELATIVE CPU

USAGE FOR EACH BLOCK

Block
Viterbi decoder
Frequency corrector
Demodulator
De-interleavers
Equalizer
Reed-Solomon decoder
FFT
Energy inverse-dispersor
MPEG-2 TS regenerator
TMCC decoder
Other functions
TOTAL

relative % of CPU time
82.73%
3.46%
2.72%
2.07%
1.39%
0.97%
0.94%
0.23%
0.06%
0.05%
5.37%
100.00%

V. C ONCLUSIONS
The overall outline of the receiver was presented and results
were shown, proving that inexpensive SDR hardware with
modest attributes like RTL-SDR can be used to develop this
kind of application.
A low cost SDR system can be a key factor in places with
tight financial resources, as it can enable learning, teaching
and research of a complex digital receiver. In this sense, each
student in a class could have access to a SDR hardware, so
that they can use it even at home for research and learning.
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Desenvolvimento de antenas de microfita de padrão
elı́ptico e retangular em 28 GHz aplicadas ao 5G
José Bruno O. de Araújo, Vanessa P. R. Magri Souza, Tadeu N. Ferreira, Leni J. Matos

Resumo— Este artigo apresenta o desenvolvimento, análise
e comparação das antenas de microfita de patch retangular e
elı́ptico para aplicação na nova tecnologia de quinta geração de
comunicação sem fio, na frequência de 28 GHz, em ambiente
indoor. O software High Frequency Structure Simulator (HFSS)
foi utilizado na simulação e o desempenho foi analisado através
do ganho, perda de retorno, perda de inserção e diagrama de
irradiação das antenas. As antenas foram fabricadas com a placa
RT/Duroid 5880LZ que apresenta o menor valor de constante
dielétrica disponı́vel no mercado, igual a 1,96. Os protótipos
desenvolvidos mostraram boa adequabilidade dos resultados
medidos com a simulação, apresentando perda de retorno igual a
24,78 dB para a antena de microfita de patch retangular e 15,75
dB para a elı́ptica, ambas em torno de 28 GHz.
Palavras-Chave— 5G, Antena impressa, Antena de microfita,
Perda de inserção.
Abstract— This paper presents the development, analyzis and
comparison between elliptical and rectangular microstrip patch
antennas in order to apply them to the 5th generation technology
of wireless communication at the frequency of 28 GHz. The
software High Frequency Structure Simulator (HFSS) was used
for the simulations and the performance was analysed over
the gain, return loss, insertion loss and radiation pattern. The
antennas were manufactured using RT/Duroid 5880LZ laminates
with the lowest dielectric constant available, equals to 1.96.
Measurements of return loss with the developed prototype show
good adjustment to the simulated results, presenting 27.78 dB of
return loss for the rectangular microstrip patch and 15.75 dB
for the elliptical one, both around 28 GHz.
Keywords— 5G, Printed antenna, Microstrip antenna, Insertion loss.

I. I NTRODUÇ ÃO
Com o crescente número de dispositivos conectados às redes
de comunicações móveis, observa-se que a Quarta Geração
de Comunicações Móveis, também conhecida como 4G, está
próxima do seu limite teórico em relação à taxa de dados
e, consequentemente, à largura de faixa reservada para a
operação desse sistema, já que o espectro de frequências é
limitado. Com isso, o uso de novas faixas de operação e
técnicas para a Quinta Geração de Comunicações Móveis (5G)
já estão em debate e com previsão de implementação para
2020 [1]. A faixa de 28 GHz tem sido um dos alvos de
estudo, pois poderá permitir maiores larguras de banda reservadas para os sistemas. Estudos recentes da Samsung indicam
forte tendência para o uso dessa frequência de operação na
tecnologia 5G. Além disso, vem sendo proposto o uso de
femtocélulas e a separação entre ambientes indoor e outdoor
Departamento de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal
Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, E-mail: josebruno@id.uff.br. Este
trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq por meio de bolsa PIBIC/UFF.

[2]. Tais caracterı́sticas e o fato do sistema operar em altas
frequências fazem com que haja um aumento considerável nos
estudos sobre as antenas que poderiam lidar com as demandas
do 5G.
Nesse cenário, as antenas de microfita se destacam por
serem antenas low-profile, baratas e de fácil integração com
circuitos de microondas. Uma antena de microfita é composta,
basicamente, por um elemento metálico irradiante (patch)
montado sobre uma das faces de um substrato dielétrico que,
por sua vez, pode estar sobre um plano de terra [4].
O objetivo principal deste trabalho consiste em desenvolver
e analisar o uso de antenas de microfita de patch retangular
e elı́ptico operando na frequência de 28 GHz, atendendo
aos requisitos do 5G, utilizando placas Duroid/RT 5880LZ,
que apresentam o substrato com o menor valor de constante
dielétrica do mercado, igual a 1,96 [3]. Alguns parâmetros
como largura de feixe, largura de banda e ganho serão
discutidos. A antena de microfita retangular foi escolhida
por apresentar fácil dimensionamento e implementação com
frequências de microondas [4]. Já o dimensionamento da
antena elı́ptica é mais complexo, porém fornece uma maior
flexibilidade em relação a sua frequência de ressonância e
polarização [5].
Na Seção II, descrevem-se as caracterı́sticas relevantes e
necessárias para modelagem das antenas de microfita e das
suas linhas de transmissão nos softwares HFSS e Ansys Designer. Na Seção III, com as antenas devidamente dimensionadas
e fabricadas, os resultados das simulações e medições são
apresentados. Na Seção IV, são apresentadas as conclusões
do trabalho.
II. M ODELO DOS P ROT ÓTIPOS
As duas antenas foram fabricadas utilizando a placa
RT/Duroid 5880LZ da Rogers Corporation [3]. Essa placa
apresenta um substrato com espessura igual a 0,508 mm ±
001, constante dielétrica igual a 1,96 ± 0,04 e tangente de
perda igual a 0,0019. O metal utilizado por essa placa é o
cobre com espessura igual a 35 µm. O projeto foi realizado
para a frequência de operação igual a 28 GHz.
As antenas foram alimentadas através de linhas de transmissão de microfita com um transformador de quarto de onda.
Nesse método, é empregado o uso do transformador para
realizar o casamento de impedância entre a linha de 50 Ω
e o patch.
O dimensionamento das antenas é realizado a partir das
equações encontradas na literatura para as antenas retangular
[4] e elı́ptica [6], e utilizando o software MATLAB para
implementação dos cálculos.
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TABELA II

A. Antenas de Microfita Retangular

VALORES DOS PAR ÂMETROS DA ANTENA DE MICROFITA EL ÍPTICA .

A antena de microfita de patch retangular é a mais comum
entre esses tipos de antena devido ao seu simples dimensionamento. O comprimento do patch (L) é, aproximadamente,
igual à metade do comprimento de onda, e a emissão de
sinal ocorre com polarização linear [7]. A Figura 1 mostra
os componentes da antena de patch retangular e os seus
principais parâmetros. Os valores finais desses parâmetros são
encontrados na Tabela I.

Parâmetro
a
b
wλ

Valor (mm)
2,1046
2,0216
0,3460

4

lλ

1,9133

4

w50
l50

1,5230
19,1300

Com as duas antenas devidamente dimensionadas, algumas
simulações foram realizadas, utilizando o software HFSS, a
fim de se obterem alguns parâmetros importantes para análise
do comportamento das antenas, na frequência central de 28
GHz. A Figura 3 apresenta as curvas de perda de retorno das
antenas retangular e elı́ptica.

Fig. 1. Parâmetros e componentes da antena de microfita de patch retangular.

TABELA I
VALORES DOS PAR ÂMETROS DA ANTENA DE MICROFITA RETANGULAR .
Parâmetro
W
L
wλ
l

Valor (mm)
4,4035
3,2857
0,6332

4
λ
4

w50
l50

Fig. 3.

1,9133
1,5230
19,1300

B. Antenas de Microfita Elı́ptica
O projeto de antenas de microfita elı́ptica é bem complexo
por envolver a Função de Mathieu e a Função Modificada de
Mathieu, porém esse projeto oferece maior flexibilidade na
sua concepção, liberdade quanto à frequência de operação e
possibilidade de obter polarização circular [5] [6]. Chamando
de a e b, respectivamente, os semieixos maior e menor da
elipse, a Figura 2 mostra uma configuração tı́pica de uma
antena de microfita elı́ptica e os seus parâmetros. Além disso, a
Tabela II apresenta as dimensões utilizadas na antena elı́ptica.

Fig. 2.

Perda de retorno das antenas simuladas no HFSS.

Através do gráfico, observa-se que a antena retangular
apresentou na frequência de operação (28 GHz) uma perda
de retorno igual a 17,93 dB e a elı́ptica, 21,87 dB, portanto,
a antena elı́ptica apresentou um valor de perda de retorno
melhor. Analisando a largura de banda no ponto de 10 dB
de perda de retorno, a antena elı́ptica também apresentou uma
largura de banda maior, 1,78 GHz, ao passo que a antena
retangular apresentou 1,57 GHz de largura de banda.
Os diagramas de irradiação 3D das antenas também foram
simulados no HFSS e são apresentados nas Figuras 4 e 5,
respectivamente, para as antenas retangular e elı́ptica.

Parâmetros da antena de microfita de patch elı́ptica.
Fig. 4.
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de circuitos impressos LPKF S103. A Figura 8 mostra as
antenas fabricadas.

Fig. 5.

Diagrama de irradiação 3D da antena elı́ptica.

Os diagramas de irradiação mostraram que a antena retangular obteve 8,31 dB de ganho máximo e a elı́ptica, 7,73 dB.
Nas Figuras 6 e 7 estão os diagramas polares dos planos E
e H das antenas retangular e elı́ptica, respectivamente.

Fig. 8.

Fig. 6.

Diagrama de irradiação polar da antena retangular.

Fig. 7.

Diagrama de irradiação polar da antena elı́ptica.

Protótipo das antenas fabricadas.

Um conector do tipo SMA/PCB de 50 Ω foi utilizado
durante as medições. Além disso, para viabilizar as medições
na frequência de 28 GHz, foi necessária a utilização do
Analisador Vetorial de Redes VectorStar MS4647B da Anritsu.
Através dele é possı́vel conectar o par de antena nas suas
portas e, de maneira simultânea, analisar os parâmetros de
espalhamento e Carta de Smith, por exemplo.
O cenário de testes foi montado no Laboratório de Antenas
e Propagação (LAProp) da UFF em uma sala de, aproximadamente, 10 m2 , representando o que seria uma femtocélula
no sistema 5G. A Figura 9 mostra o cenário de testes durante
uma das medições.

A antena de microfita retangular apresentou uma largura de
feixe de 66,41◦ no plano H (φ = 0◦ ) e 65,36◦ no plano E
(φ = 90◦ ) e a elı́ptica, 74,38◦ no plano H e 71,42◦ no plano
E. Dessa forma, é possı́vel notar que a antena retangular é
mais diretiva que a antena elı́ptica.

Fig. 9.

Cenário de testes.

III. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS
Com todos os parâmetros das antenas definidos, foi fabricado um par de cada tipo de antena utilizando a prototipadora

Através do Analisador Vetorial de Redes foi possı́vel obter
os parâmetros de espalhamento das antenas e através desses,
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encontrar diversas caracterı́sticas das antenas. Assim como durante as simulações, o primeiro parâmetro analisado foi a perda
de retorno (S11 ), em dB. As Figuras 10 e 11 mostram as curvas
de S11 das antenas retangular e elı́ptica, respectivamente.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

VSWR da antena de microfita retangular.

Fig. 13.

VSWR da antena de microfita elı́ptica.

S11 medida da antena retangular.

S11 medida da antena elı́ptica.

A antena retangular apresentou banda de 0,35 GHz e a
elı́ptica, 0,8 GHz. Ademais, a antena retangular apresentou
perda de retorno igual a 24,58 dB na frequência central de
28,35 GHz e a elı́ptica, 15,75 dB em 28,14 GHz, significando
que a retangular transmite uma potência maior em relação ao
que chega em sua porta de entrada. Conclui-se, portanto, que a
antena retangular obteve valores comparativamente melhores
do que a elı́ptica em relação à perda de retorno, ao passo
que a elı́ptica apresentou maior largura de banda. Além
disso, é possı́vel notar que houve um pequeno deslocamento
da frequência de operação das antenas quando comparado
aos valores obtidos nas simulações. Esse deslocamento em
frequência pode ser explicado pelo fato do HFSS considerar
um ambiente ideal nas simulações, ao passo que as medições
não foram realizadas em uma câmara anecoica, e sim em um
ambiente sujeito a diversos tipos de interferências e multipercursos. Nessa análise, também se deve levar em consideração a
incerteza de ± 0,04 da constante dielétrica da placa 5880/LZ.
Tal incerteza pode influenciar diretamente no posicionamento
da frequência de operação dos protótipos fabricados.
Utilizando a mesma configuração para as medições da
perda de retorno das antenas, os gráficos de VSWR (Voltage
Standing Wave Ratio) também foram medidos. As Figuras
12 e 13 mostram o VSWR das antenas retangular e elı́ptica,
respectivamente.

A antena elı́ptica apresentou 1,39 em 28,14 GHz e retangular, 1,12 em 28,35 GHz. O VSWR indica o quão casado
estão o patch e as linhas de transmissão das antenas, portanto,
é possı́vel observar que a antena de microfita retangular
apresentou um melhor casamento de impedância entre os seus
componentes.
Um outro experimento consistiu em utilizar um par de antenas do mesmo tipo sendo uma transmissora e outra receptora.
A antena transmissora estava posicionada no centro de um
semicı́rculo de 70 cm de raio, enquanto a receptora estava na
borda desse semicı́rculo de maneira que a sua posição angular
era gradativamente alterada e o S21 , em dB normalizado, era
medido. A Figura 14 ilustra essa configuração, onde AVR é o
Analisador Vetorial de Redes. Com isso, foi possı́vel realizar
um teste de mobilidade angular das antenas indoor através de
uma caracterização experimental da perda de transmissão. As
Figuras 15 e 16 mostram essa caracterização para as antenas
de microfita retangular e elı́ptica, respectivamente.

Fig. 14.

Configuração do teste de mobilidade angular das antenas indoor.

Através da caracterização experimental da perda de transmissão do conjunto, é possı́vel observar que a antena retan-
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Fig. 15. Caracterização experimental da perda de transmissão do canal para
a antena retangular.

Fig. 18.

Perda de inserção do sistema em função da distância.

indicando que, com uma largura de feixe maior, houve uma
contribuição positiva dos multipercursos para a elı́ptica.

Fig. 16. Caracterização experimental da perda de transmissão do canal para
a antena elı́ptica.

gular apresentou um nı́vel de sinal maior, tanto no lóbulo
principal quanto nos secundários em relação à antena elı́ptica.
Também foi realizada a medição da perda de inserção
do conjunto transmissor-canal-receptor utilizando antenas do
mesmo tipo. Esse experimento consistiu em posicionar duas
antenas do mesmo tipo a uma distância considerada de campo
distante (23 cm para ambas as antenas) e, gradualmente,
afastá-las até 267 cm, em linha reta, enquanto o parâmetro
S21 , em dB, foi medido, conforme ilustra a Figura 17, onde
d é distância entre as antenas. A Figura 18 mostra a tal perda
em escala logarı́tmica da distância para as antenas fabricadas.

IV. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho foi proposto o uso de antenas de microfita de
patch elı́ptico e retangular para utilização em ambiente indoor
na arquitetura do 5G na frequência de 28 GHz. Comparando
as antenas fabricadas com as simuladas, as duas antenas
apresentaram valores satisfatórios de perda de retorno, mas
com larguras de banda menores. Quanto à perda de sinal
com a distância, para uma mesma potência de transmissão,
observa-se que a antena microfita retangular apresentou uma
queda mais acentuada com a distância em escala logarı́tmica.
A antena elı́ptica apresentou um nı́vel de sinal mais baixo,
porém a curva de perda de inserção se manteve com uma queda
mais lenta com a distância. Os resultados mostraram que as
antenas poderiam ser utilizadas na faixa de 28 GHz em uma
femtocélula no sistema 5G. Na continuidade deste trabalho,
as antenas serão submetidas a um sinal com caracterı́sticas do
5G para analisar os seus respectivos comportamentos nesse
cenário.
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Fig. 17.

Configuração do teste de mobilidade espacial.

Através do gráfico de perda de inserção, é notável que para
a distância inicial a antena elı́ptica apresentou um nı́vel de
sinal pior, devido ao fato da mesma apresentar uma largura de
feixe maior. Essa diferença entre os nı́veis de sinal das antenas
pode ser explicada através do VSWR (Figuras 12 e 13), onde
é possı́vel observar que a antena retangular apresentou um
melhor valor. Ademais, com o afastamento gradual entre as
antenas, houve mais perda com a retangular do que na elı́ptica,

[1] Erik Dahlman, Gunnar Mildh, Stefan Parkvall, Janne Peisa, Joachim
Sachs, and Yngve Selén, 5g Radio Access. Ericsson review, 6:2-7, 2014.
[2] Fredrik Rusek, Daniel Persson, Buon Kiong Lau, Erik G Larsson,
Thomas L Marzetta, Ove Edfors, and Fredrik Tufvesson. Scaling up
mimo: Opportunities and challenges with very large arrays. IEEE Signal
Processing Magazine, 30(1):40-60, 2013.
[3] Rogers Corporation. RT/Duroid 5880LZ High Frequency Laminates,
2015. Rev. 1191 052715.
[4] Constantine A Balanis, Antenna theory: analysis and design, John Wiley
& Sons, 2016.
[5] Amit Agrawal, D Vakula, and NVSN Sarma. Design of elliptical micro
strip patch antenna using ann. PIERS proceedings China, 264-268,
2011.
[6] Liang Shen. The elliptical microstrip antenna with circular polarization.
IEEE transactions on antennas and propagation, 29(1):90-94, 1981.
[7] J. Rodriguez et. al., “Fabricação e testes de antenas de microfita aplicadas à tecnologia 5G”, in XXXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações,
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Reconhecimento de Células Reprodutoras
Masculinas em Imagens de Microscopia sem Lentes
André Brasil Vieira Wyzykowski1 , Eros Comunello2 e Antonio Carlos Sobieranski2

Resumo— A técnica de holografia digital in-line, aliada aos
novos sensores de captura de imagens CMOS, tornou possível o
barateamento do imageamento a nível microscópico de estruturas
biológicas. Isso é possível devido ao baixo custo desses sensores de
captura de imagem, aliada com a desnecessidade de um complexo
sistema de lentes para a obtenção das imagens. Com isso, é
possível elaborar dispositivos acessíveis e portáteis para exames
laboratoriais como o espermograma. Desta forma, este artigo
criou um software de reconhecimento de células reprodutivas
masculinas, utilizando imagens capturadas através da técnica
de holografia digital in-line. O sistema desenvolvido no presente
trabalho reconheceu em média 93.33% dos espermatozoides em
três imagens holográficas.
Palavras-Chave— Holografia Digital In-line, Espermograma,
Imagens Médicas.
Abstract— The digital holography technique in-line, together
with the new CMOS imaging sensors, became possible the
cheapening the imaging of biological structures at the microscopic
level. This is possible due to the low cost of these image
capture sensors, coupled with no need for a complex system
of lenses to obtain the images. With these facts, it’s possible
to develop affordable and portable devices for laboratory tests
such as semen analysis. With all these facts, we created male
reproductive cell recognition software, using images captured
by digital holography technique in-line. The system developed
in this work recognized on average 93.33% of sperm in three
holographic images.
Keywords— Digital Holography In-line, Spermogram, Medical
Imaging.

I. I NTRODUÇÃO
O microscópio é uma ferramenta essencial na análise de
estruturas em que o olho humano não consegue enxergar.
A história da sua evolução está diretamente ligada com a
necessidade de observação de estruturas celulares, importantes
para estudos nas áreas da biologia celular e na medicina.
Somente com o poder da observação dessas estruturas e
objetos em micro escala, durante a segunda metade do século
XVII, puderam-se realizar estudos sobre a reprodução humana, observando, por exemplo, a movimentação e morfologia
de células reprodutivas masculinas [6]. Por consequência,
equipamentos de observação em micro escala, por meio da
ótica geométrica, também possibilitaram estudos envolvendo
problemas na reprodução humana.
A análise do sêmen ou espermograma é um teste laboratorial
que avalia a taxa de fertilidade em uma amostra colhida de
André Brasil Vieira Wyzykowski1 , Eros Comunello2 e Antonio Carlos
Sobieranski2 ¸ 1 Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa
Catarina, Brasil, E-mail: andre.brasil@posgrad.ufsc.br | 2 Universidade do
Vale do Itajaí, São José, Santa Catarina, Brasil, E-mails: eros.com@univali.br,
asobieranski@univali.br

um homem. Com ele é possível determinar a qualidade do
sêmen a partir de parâmetros como o número de células
reprodutivas presentes na amostra, e a alteração do seu formato
convencional [1]. Além disso, o espermograma consiste em
procedimentos realizados de forma lenta e manual, além de
depender de caros e pesados equipamentos de microscopia
utilizando lentes capazes de enxergar ao nível celular.
Dentro do contexto de possíveis soluções para o problema
citado anteriormente, os princípios da holografia, criada por
Dennis Gabor [3], permitem a criação de um equipamento de
imageamento de alta resolução sem o uso de lentes, o que
impactaria diretamente no valor do dispositivo e consequentemente no exame de espermograma. Além disso, o atual cenário
de sensores de captura de imagem CMOS (Complementary
Metal-Oxide-Semiconductor) está permitindo o barateamento
da tecnologia, aliado a constantes avanços na qualidade da
imagem.
A partir dos conceitos de holografia de Dennis Gabor [3]
e da tecnologia de captação utilizando um sensor de imagem
é possível à construção de um equipamento que realize uma
investigação biológica microscópica em uma amostra. Isso é
viabilizado por meio da emissão de um feixe de luz utilizando
um LED (Light Emitting Diode) sobre o material biológico,
projetando desta forma sombras da amostra diretamente sobre
a superfície do sensor. Com isso, é possível gerar assinaturas
holográficas do material a ser estudado, possibilitando a obtenção de imagens da amostra biológica [7]. Essas imagens
são obtidas através da técnica de holografia digital in-line, na
qual o feixe de luz emitido pelo LED, apontado a um pequeno
orifício (pinhole), gera o fenômeno de difração da luz. [4]. A
Figura 1 exemplifica o sistema de imageamento.

Fig. 1: Funcionamento de um sistema de captura de imagens
através da técnica de holografia digital in-line.
O desenvolvimento em equipamentos para diagnóstico de
pronto atendimento, com a finalidade de utilização em países
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em desenvolvimento ou áreas limitadas em recursos, está
sendo bastante ativa e abordada por pesquisadores e entidades
governamentais [8]. Estes aparelhos são chamados de POC
(Point-of-Care), e precisam atender requisitos como robustez,
baixo custo e de facilidade de uso. A vantagem de se obter diagnósticos com dispositivos POC está na rapidez da obtenção
de resultados, não sendo necessário o transporte das amostras
para um laboratório de análise. Além disso, eles permitem com
maior facilidade a realização da análise, que pode ser feita por
médicos, enfermeiros, auxiliares, ou até mesmo pelo paciente
[5].
Nesse sentido, a pesquisa proposta tem relevância por ser
uma solução com potencial de reduzir custos do tradicional
exame de espermograma, além de agilizar e simplificar o processo de obtenção de dados a respeito da fertilidade masculina.

Neste trabalho, os espermatozoides capturados pela técnica
de holografia em linha tem cerca de 1/4 da resolução de um
espermatozoide capturado por microscópios tradicionais. Além
disso, os detalhes da região do acrossoma situado na cabeça
e da região secundária do espermatozoide podem ser vistos
na imagem obtida com microscópios geométricos, o qual não
é possível de se verificar na imagem holográfica. Por último,
os valores de intensidade dos pixeis da imagem microscópica
tendem a serem maiores do que os da imagem holográfica.
A comparação entre a resolução das imagens está presente na
Figura 3.

II. D ESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento do reconhecedor de espermatozoides
foi dividido em duas etapas. A primeira etapa consiste na
remoção das ondas gêmeas ao redor dos mesmos. Estas
ondas gêmeas são comuns nas imagens holográficas [2]. A
segunda etapa consiste no método radial de reconhecimento de
espermatozoides, a qual é realizada uma análise dos possíveis
espermatozoides presentes na imagem. Segunda etapa depende
do resultado da primeira etapa para obter melhores resultados.
A remoção das ondas gêmeas foi necessário devido à dificuldade encontrada para classificar os espermatozoides com
esse ruído presente ao redor do material biológico destacado
na Figura 2.

Fig. 2: (a) Ondas gêmeas ao redor do material biológico. (b)
Material não biológico.

Para fins de validação no desenvolvimento deste trabalho,
considera-se que uma imagem obtida através de microscópios
geométricos sendo como ideal para o reconhecimento dos
espermatozoides. Esta imagem obtida através de um microscópio é útil para comparar o quanto o método de remoção das
ondas gêmeas foi efetivo ao remover ou amenizar os ruídos
presentes na imagem holográfica. Além disso, esta imagem
sem os ruídos das ondas gêmeas se mostra ideal para o método
radial de reconhecimento, não gerando alterações secundárias
no gráfico de análise.

Fig. 3: a) Tamanho da imagem obtida através de um microscópio geométrico. (b) Tamanho da imagem obtida através da
técnica de imageamento de holografia em linha.

A. Remoção das ondas gêmeas (twins) presentes nas imagens
holográficas
Desde os primeiros experimentos na reconstrução de hologramas por Denis Gabor em 1951 até os mais recentes
métodos de difração escalar para resolver problema da fase
de uma onda de luz no holograma, a imagem obtida após o
processo de reconstrução contém ondas gêmeas dos objetos
capturados com o sistema de imageamento holográfico. Estas
ondas gêmeas estão dispostas ao redor dos objetos capturados
nas imagens. Em um sistema de imageamento holográfico
em linha (in-line) a curta distância entre a fonte de luz, e
o objeto de análise implica em ondas gêmeas bem próximas
ao objeto capturado na imagem reconstruída. A proximidade
entre as ondas gêmeas e o objeto capturado podem gerar ruídos
prejudiciais na imagem reconstruída [2].
Tentativas para amenizar ou remover essas ondas gêmeas
foram propostas por diversos autores, inclusive o próprio criador da holografia, Denis Gabor. Essas propostas são baseadas
na modificação do equipamento de captura holográfico, em
modificações nos métodos de difração escalar e em um pósprocessamento nas imagens holográficas já reconstruídas. Para
o presente trabalho, o esforço para a remoção das ondas
gêmeas está situado em filtragens após o resultado de um
método escalar de difração.
Para a remoção das ondas gêmeas no presente trabalho
desenvolvido, foram realizadas seis etapas para conseguir o
resultado desejado. As etapas no algoritmo são as seguintes:
1) Aplicação do algoritmo de Mean-Shift: este algoritmo
consiste em identificar áreas com uma maior densidade.
Esta é a principal e mais efetiva etapa na remoção das
ondas gêmeas no trabalho desenvolvido.
2) Realce da imagem: nesta etapa, a imagem é realçada a
fim de destacar a intensidade dos pixeis dos espermatozoides.
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3) Dilatação seguida de erosão: esta etapa consiste em
corrigir alguns espaços vazios no espermatozoide, vazios
os quais foram criados pelo algoritmo de Mean-Shift.
Espaços vazios provocados são dilatados e erodidos,
desta forma esta etapa provoca a união de partes soltas
dos espermatozoides.
4) Remoção de partes das ondas gêmeas que não foram
removidas na primeira etapa através de filtragens na
intensidade de alguns pixeis.
5) Nova dilatação seguida de erosão: esta etapa consiste em
corrigir os espaços vazios nos espermatozoides criados
pela etapa quatro. Esses espaços são ocasionados pela
próxima similaridade dos valores de pixeis das caudas
dos espermatozoides com as ondas gêmeas.
6) Remoção dos ruídos remanescentes: esta etapa consiste
em remover todos os ruídos que as cinco etapas anteriores não conseguiram remover. Ela é feita através da
detecção dos contornos presentes na imagem, e dependendo do tamanho da sua área, elas são eliminadas.
A Figura 4 contém a imagem original holográfica juntamente com a imagem obtida através dos procedimentos realizados nas seis etapas, demonstrando desta forma os resultados
obtidos deste algoritmo desenvolvido.

Fig. 4: (a) Imagem holográfica de entrada. (b) Resultado do
processamento na remoção das ondas gêmeas.

B. Método de análise radial
Este método tem como objetivo analisar as imagens determinando se o objeto de análise presente é um espermatozoide.
Para isto, foi desenvolvido um método que realiza uma análise
radial, tendo como centro dos círculos de análise a região
intermediária do espermatozoide situada entre a cabeça e a
cauda. Este método cria um gráfico, empregando regressão
polinomial, a fim de se obter as equações dos gráficos gerados,
permitindo desta forma uma análise das equações obtidas.
A primeira etapa do algoritmo desenvolvido para esta Seção
do documento se encarrega de detectar e armazenar possíveis
cabeças de espermatozoides distribuídas em imagem holográfica de entrada, processada pelo método de remoção das
ondas gêmeas. Esta etapa foi considerada importante, pois
a cabeça de uma célula reprodutiva masculina contém um
formato circular, o qual auxilia na detecção e reconhecimento
pelo algoritmo desenvolvido.
Para julgar se os contornos obtidos na imagem contém
a cabeça de um espermatozoide, assume-se que a cabeça
da célula reprodutiva seja uma elipse, ou seja, um formato
geométrico onde a soma das distâncias entre dois pontos fixos
em plano é uma constante. Uma elipse e seus elementos são

comparados ao lado de uma cabeça de um espermatozoide na
Figura 5.

Fig. 5: (a) Elipse (b) Cabeça de um espermatozoide apresentando um formato semelhante a uma elipse.
A terceira e última etapa do algoritmo de reconhecimento
de espermatozoides, tem como objetivo, gerar um gráfico
a partir do objeto de análise, o qual será utilizado para
reconhecer se aquele objeto é um espermatozoide. Para gerar
este gráfico, era importante que fosse elaborado um método
que evidenciasse as características morfológicas de um espermatozoide, as quais poderiam ser analisadas matematicamente
posteriormente. Para isso, imaginou-se um segmento de reta
com um valor de comprimento k o qual seria rotacionado a
partir do ponto de coordenadas (x,y) estabelecido na segunda
etapa deste algoritmo, um ponto próximo à parte intermediaria do espermatozoide. Na ponta deste segmento de reta, é
colocado um retângulo possuindo uma área fixa e previamente
estabelecida, que será utilizada para extrair a média dos valores
de pixeis. Este retângulo juntamente com o segmento de reta é
rotacionado 360° graus ao redor do espermatozoide a partir da
coordenada (x,y) previamente estabelecida, colidindo em áreas
como a cabeça e como a flagelo. A cada passo que o algoritmo
realiza na rotação ele gera uma média de intensidade dos pixeis
dentro do retângulo, e este valor é colocado em um gráfico.
A rotação é constituída de passos constantes, em um valor
de 5° graus por iteração. Este valor de passo foi escolhido
por manter as características necessárias para julgamento e
pra manter performance aceitável do algoritmo. A Figura 6
exemplifica a rotação que o algoritmo realiza ao redor dos
objetos analisados.

Fig. 6: Método radial de reconhecimento de espermatozoides.
Para gerar um gráfico, ao decorrer das iterações, é plotado
no eixo y o valor da média encontrada no retângulo previamente estabelecido. O eixo x deste gráfico representa o valor
de 0° a 360° graus. Este algoritmo irá gera um gráfico, o qual
está presente na Figura 7.
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Fig. 7: Método radial de reconhecimento de espermatozoides.

Devido ao fato que o espermatozoide fica em posições
aleatórias em uma imagem, teve-se a ideia de gerar dois
gráficos diferentes para o mesmo espermatozoide. Para isso,
o tamanho do segmento de reta que liga o ponto da região
intermediaria do espermatozoide ao retângulo de análise é
aumentado em 20% na segunda geração de gráfico. Estes dois
gráficos irão conter diferenças, pois irão atingir regiões diferentes da cabeça e da cauda do espermatozoide. As colisões
que acontecem na cauda determinam como que esta cauda
está orientada em relação à cabeça do espermatozoide. Nota-se
com isso um deslocamento das parábolas geradas no segundo
gráfico em relação ao primeiro gerado. Esse deslocamento das
parábolas evidencia que a cauda está em um formato contendo
dobramentos. Este exemplo de formato de cauda e a geração
do novo gráfico no mesmo espermatozoide podem ser visto
na Figura 8.

ferenciado do que o primeiro gráfico. Essas informações são
uteis para realizar uma correta identificação.
Com a obtenção das coordenadas destes dois gráficos, estes
são repartidos ao meio para gerar quatro parábolas, duas do
primeiro gráfico com uma possível cabeça e cauda e duas do
segundo gráfico também tendo uma possível cauda.
Tendo estas quatro equações quadráticas o algoritmo chama
um método matemático de regressão polinomial implementada
pela biblioteca GNU Scientific Library (GSL). O método de
regressão polinomial irá encontrar uma equação de segundo
grau que tente representar ao máximo os pontos das coordenas
dos objetos de análise. Desta forma, como o algoritmo gerou
quatro parábolas, quatro regressões polinomiais deverão ser
realizados e quatro funções quadráticas distintas são obtidas.
Com as funções obtidas pelo método de regressão polinomial, para cada uma dessas equações é realizado um cálculo
de ponto máximo no eixo x e y, as quais estão destacadas
nas linhas azuis na Figura 7. Estes valores serão utilizados
para analisar a distância que eles possuem um dos outros.
Os máximos muitos próximos ou muito longes podem indicar
que o objeto analisado não é um espermatozoide. Desta forma
estes valores de máximos obtidos são utilizados para descartar
o reconhecimento do objeto ali presente. Além de verificar a
diferença entre os pontos máximos, o algoritmo se encarrega
de verificar se o tamanho dos pontos máximos possuem
alguma similaridade. A Figura 9 exemplifica essa distância
que ocorre entre os máximos das equações.

Fig. 9: Distância entre os máximos das equações em um
gráfico de um espermatozoide.

Fig. 8: Gráficos gerados, o primeiro tracejado é gerado com um
menor segmento de reta entre a região intermediaria da célula
com o retângulo de análise, o segundo gráfico com uma linha
uniforme contém um maior segmento de reta.

Na Figura 8 nota-se que aumentando o segmento de reta, o
retângulo de análise irá passar por regiões as quais não passou
pelo primeiro gráfico. Como a cauda do espermatozoide de
exemplo está curvada, ela também irá gerar um padrão di-

Quando o método radial analisa um espermatozoide, gerando um gráfico como o da Figura 9, nota-se certa similaridade entre os gráficos. Desta forma o algoritmo desenvolvido
atribui diversos valores para x nas funções obtidas pela regressão polinomial e os compara com os valores reais obtidos.
Quando os valores são demasiadamente diferentes eles são
descartados como um espermatozoide. Um espermatozoide é
reconhecido se passar por todos estes critérios apresentados
nesta seção do documento.
III. E XPERIMENTOS E RESULTADOS
Para a avaliação do trabalho desenvolvido, foi realizado
um experimento contendo três imagens holográficas obtidas
por imageamento em linha, realizando uma comparação com
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imagens obtidas por microscópios convencionais. As imagens
estão presentes na Figura 10.

pela degradação de informação nas caudas dos espermatozoides na remoção das ondas gêmeas.
IV. C ONCLUSÕES

Fig. 10: (a), (b) e (c) são imagens holográficas de autoria [8].
Os itens (d), (e) e (f) são imagens microscópicas obtidas de
um microscópio convencional [8].

Nas três imagens utilizadas no experimento, notou-se que a
perda de informação foi mais acentuada nas caudas das células
reprodutivas. Pouco se notou em perda de informação na
cabeça dos espermatozoides. Além disso, notou-se uma maior
degradação de informação em espermatozoides com menores
quantidades de pixeis para representa-los.
A Figura 11 apresenta o resultado do método proposto,
evidenciando um acerto de 93.33% no reconhecimento dos
espermatozoides presentes nas imagens holográficas. Utilizando as imagens imageadas pelo microscópio convencional,
o método reconheceu todos os espermatozoides ali presentes.

Fig. 11: (a) Imagem holográfica com as ondas gêmeas removidas. (b) Imagem de um microscópio convencional. Retângulos
em vermelho indicam o reconhecimento do método radial de
reconhecimento.

O trabalho desenvolvido reconheceu 93.33% dos espermatozoides nas imagens holográficas, e 100% das imagens de
um microscópio convencional. O método radial de reconhecimento de espermatozoides evidenciou padrões semelhantes
dos espermatozoides através dos gráficos que o sistema gera.
Estes gráficos, e as suas funções obtidas por meio de regressão
polinomial, além de parcialmente reconhecer os espermatozoides presentes nas imagens, conseguem diferenciar do que é um
objeto a ser analisado e o que é informação de background na
imagem. Este fato permite a obtenção de um ground truth, o
qual pode ser utilizado em outros trabalhos.
Além disso, o método radial de reconhecimento foi capaz
de gerar gráficos que evidenciam problemas na morfologia
padrão de um espermatozoide. Os gráficos gerados refletem
características como uma dupla cauda, ou uma proporção inesperada da morfologia padrão. Nestes cenários de problemas
na morfologia, o algoritmo desenvolvido não reconhece estes
espermatozoides.
As informações geradas pelo método desenvolvido neste
trabalho poderão ser utilizados em novas interpretações e abordagens para o reconhecimento e análise morfológica dos espermatozoides. Além disso, futuros trabalhos poderão abordar o
tema da remoção das ondas gêmeas presentes no imageamento
holográfico digital in-line. Este trabalho poderá ser realizado
na etapa de aplicação dos métodos de difração escalar na
imagem holográfica e/ou através de um pós-processamento da
imagem reconstruída por um método de difração escalar.
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A média de acerto do algoritmo caiu na terceira imagem,
onde os espermatozoides continham uma quantidade menor
de pixeis, ou seja, uma menor área. Uma das possíveis causas
dessa diminuição na taxa de acerto na terceira imagem se deve
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A Comparative Analysis of Correlation and
Correntropy in Graph-Based Brain Computer
Interfaces
Luisa Fernanda Suárez Uribe, Carlos Alberto Stefano Filho, Vanessa Brischi Olivatto, Vinı́cius Alves de Oliveira,
Diogo Coutinho Soriano, Levy Boccato, Gabriela Castellano and Romis Attux

Abstract— This work presents a comparative analysis of correlation and correntropy in the context of graph-based braincomputer interfaces using motor imagery. These two statistical
entities are used in the construction of the graphs, from which
features are extracted. The results indicate that correntropy
has a more consistent performance over the different graph
measures, hence deserving to be considered as a relevant option
by researchers of the field.
Keywords— Brain-computer interfaces, information-theoretic
learning, correntropy, graph measures, motor imagery.

I. I NTRODUCTION
Brain-computer interfaces (BCIs) aim to control an external
device by directly employing the user brain signals [1]. For
a BCI to appropriately function, an accurate classification
scheme that is capable of identifying a useful brain response
and associating it with specific commands is mandatory. In
the case of recorded signals from an electroencephalography
(EEG) device, an important strategy to evoke such responses is
left / right hand motor imagery (MI). This stimulation results
in event-related desynchronizations (ERDs) amongst motor
neurons, generating a decrease in the power spectral density
(PSD) of the mu frequency band (7 - 13 Hz) on the contralateral hemisphere to which the hand MI is performed [2].
Therefore, extracting features from the signal spectral domain
and using them to distinguish between MI tasks has become
a common approach [3], [4].
Although this method is relatively well-established in
the MI-BCI community, no optimum manner of proceeding
through the stages of a BCI has yet been found. In fact,
there are still some limitations, such as the great inter-subject
variability and inconsistencies regarding the responsive MI frequency bands and response scalp locations for each subject [5].
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The use of graph theory in neuroscience has led to new
insights regarding the functional relationship between distinct
brain areas. It has been highlighted that a further understanding
of the functional connectivity during MI tasks might improve
the existing BCI technology [5].
In this work, we compare the performance of graph measures to classify signals from right and left hands MI, extracted
from graphs built according to two different approaches:
correntropy - an entity from the field of information-theoretic
learning [7] - and correlation. We chose to work with three
graph measures based on centrality (degree centrality, betweenness centrality and eigenvector centrality), as they provide complementary information regarding a node’s importance within the network. Linear discriminant analysis was
adopted in the classification stage.
This work is organized as follows. In section II, we describe
the materials and methods used, including a brief exposition
of correntropy; in section III, we present the obtained results,
while section IV brings our conclusions and final remarks.
II. M ATERIALS AND M ETHODS
A. Data acquisition
Data from six healthy subjects were acquired using a 64Ag/AgCl electrode array positioned according to the 10-10
positioning system in the BrainCap. A set of two BrainAmp
amplifiers (BrainProducts, Germany) were used. All subjects
signed an informed consent term, previously approved by the
Ethics Committee of UNICAMP (n. 791/2010).
For the EEG recordings, volunteers were sitting comfortably
in a chair in front of a computer screen, where a chronometer
was displayed, so they could keep track of the time associated
with each block. The acquisition protocol consisted of blocks
of 10 seconds each, alternating between periods of task (left
or right hand movement imagination) and rest (Figure 1). This
procedure was carried out for 170 s, constituting one run.
Two runs were performed for each subject. To ensure that all
subjects properly understood the protocol, two other runs took
place before these, but with actual hands movement instead of
MI.
For both movement and MI acquisitions, volunteers were
instructed to perform the same type of motor action, which
consisted on the opening and closing of their hands (left or
right, depending on the task block being executed). Moreover,
we asked subjects to attempt to perform this movement at a 1

1054
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Hz frequency (which should account for 10 motor actions by
the end of the task block)

Fig. 1: Experimental protocol scheme.

D. Correntropy
Correntropy is an emblematic entity in the context of
information-theoretic learning, and can be interpreted as a
generalized correlation function that is capable of measuring
the similarity between random variables / stationary random
processes [7], [8]. The concept of correntropy may be extended
to cross-correntropy when it expresses a degree of similarity
between two arbitrary scalar random variables X and Y. The
cross-correntropy is defined as
Z Z
V (X, Y ) = EXY [κ(X, Y )] =

B. Data pre-processing
The collected data were downsampled to 256 Hz, since the
original 5 kHz sampling rate proved to be unnecessarily high
for our study. Next, data were filtered in the mu frequency
band (7 - 13 Hz). Both of these operations were performed in
EEGLab, a MATLAB suite.
For artifact removal, we designed a common average removal (CAR) filter. The basic idea is to calculate the mean
signal across all electrodes and to subtract this value from
each individual channel signal [6].

C. Graphs and adjacency matrices calculation
Consider an undirected, connected, weighted graph G =
{V, E, W }, where V is a finite set of vertices with |V | = N ,
E is a set of edges, and W is the adjacency matrix. A signal
f : V → RN can be defined on the vertices of the graph
represented as a vector f ∈ RN , where the nth component,
fn , represents the signal value at the nth vertex of V .
There are several possible forms to define a similarity
function s(fi , fj ) between all pairs of data points fi and fj
to model the local neighborhood relationships between the
vertices. The similarity graphs establish that two vertices are
connected if the similarity s(fi , fj ) between the corresponding
data points is positive or larger than a certain threshold T . The
corresponding edge is therefore weighted by wi,j = s(fi , fj ),
and the weighted adjacency matrix of G is simply defined as
W = (wi,j )i,j={1,··· ,n} . If wi,j = 0, the vertices vi and vj
are not connected since either s(fi , fj ) = 0 or s(fi , fj ) < T .
If G is an undirected graph, then wi,j = wj,i and W is a
symmetric matrix with a complete set of real eigenvalues and
an orthogonal eigenvector basis.
In our study, we modeled interactions amongst electrodes by
a graph, with each node being associated to a single electrode.
The edges represent interactions between these nodes, which
were estimated by two methods - Pearson correlation and correntropy -, and the corresponding classification performances
of the measures obtained from these graphs were compared.
The purpose of this comparison is basically to verify whether
the higher-order information brought by correntropy can play
an effective role in improving the rate of correct classification.
Notice that each element of the graph adjacency matrix corresponds to a measure of similarity amongst the time series of
the associated electrode pair. Let us now introduce the measure
of correntropy.

κ(x, y) pX,Y (x, y)dxdy,

(1)
where κ(·, ·) denotes a positive-definite kernel function. Equation (1) can be reduced to the standard cross-correlation if
κ(x, y) is replaced by xy. The most widely used definite kernel
function is the translation-invariant Gaussian kernel, defined as


−(X − Y )2
1
exp
,
(2)
κ(X, Y ) = √
2σ 2
2πσ
where σ, known as kernel size, acts as an adjustable and
sensitive parameter that is responsible for controlling the “observation window” in which similarity is obtained. In practical
applications, the statistical mean required for computing the
correntropy is replaced by a sample mean over a finite number
of data, resulting in the following estimator:
N
1 X
Gσ (xi − yi ),
(3)
V̂σ,N (X, Y ) =
N i=1


2
1
where Gσ (alpha) = √2πσ
exp −|α|
.
2σ 2
By representing the Gaussian kernel according to the Taylor
series expansion, the correntropy function can be rewritten as:
∞


1 X (−1)n
Vσ (X, Y ) = √
E (X − Y )2n ,
n σ 2n n!
2
2πσ n=0

(4)

which reveals that all even-order moments of the random
variable (X − Y ) are being implicitly explored in correntropy.
It is possible to verify that the information provided by the
conventional cross-correlation is part of the new function,
more specifically in the term corresponding to n = 1, which
is proportional to:
 
 
EX X 2 + EY Y 2 − 2RXY (X, Y ).

(5)

This result shows that the generalized cross-correntropy
keeps the conventional cross-correlation embedded, but, at the
same time, carries information about higher-order moments of
the random variables. This extra information may express a
better notion of similarity between two random variables in
many different applications.
In the context of our application, considering X ∈ RN ,
from Eq. (3), the correntropy can be expressed in terms of the
following matrix V , which will be the graph adjacency matrix
for the next steps of processing. This will be compared to a
conventional correlation matrix.
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E[k(x1 x1 )] E[k(x1 x2 )] ... E[k(x1 xN )]
 E[k(x2 x1 )] E[k(x2 x2 )] ... E[k(x2 xN )] 




.

V =


.




.
E[k(xN x1 )] E[k(xN x2 )] ... E[k(xN xN )]
(6)
E. Graph centrality measures
Graph centrality measures are metrics that define the importance of a node under certain criteria. There are a variety
of centrality measures that can be defined. In this study, we
focused our analysis on three types of measures, which give
complementary information: degree centrality (DC), betweenness centrality (BC) and eigenvector centrality (EC).
The DC for a node ‘i’ is defined as the sum of all the
weights related to that node and all other nodes ‘j’ (wij ), that
is:
X
DC(i) =
wij .
(7)
j

The BC is a measure that considers, for a node ‘i’, all the
possible shortest paths between any other two node pairs (ljk )
that pass through node ‘i’ (ljk (i)). In other words, it is a
measure of how much that node serves as a “bridge” between
any other two nodes (under a shortest path consideration).
BC(i) =

X ljk (i)
2
,
N (N − 1)
ljk

(8)

j6=i6=l

where N is the total number of nodes in the graph.
The EC of node ‘i’ is calculated by the i-th position of
the eigenvector associated with the largest eigenvalue of the
adjacency matrix.
It is important to note that a large node centrality value
for one measure does not guarantee that the same node will
display, also, a large value for another centrality measure. As
an example, please refer to Fig. 2.

Fig. 2: Centrality values illustration. Node A has low DC,
but possesses a fundamental role regarding communication
between the red and blue nodes (high BC).

F. Classification
From the analysis of graph centrality measures, vectors of
64 features were obtained, each feature related to an electrode.
From these vectors, smaller, 32-feature vectors were created,

consisting of the difference of the graph measures between
equivalent electrodes from the left and right hemispheres.
Next, a selection algorithm was used to find the best combination of features.
The approach used for feature selection was that of wrappers
[9]. The employed wrapper was based on forward selection.
The algorithm is based on a “bottom–up” approach, which
means that it starts with an empty feature set. In each step,
one feature is added until 32 features are reached.
Classification was based on a Linear Discriminant Analysis
(LDA) classifier [9]. The total data set of one session was
divided into two sets of 70% for training and 30% for test.
This division was done ten times, i.e., the elements that were
part of the two sets were different in each case. This procedure
is similar to k-fold crossvalidation, with the difference that our
second set is for test and not for validation.
III. R ESULTS AND D ISCUSSION
Figure 3 displays a bar graph of the classification error
according to the σ value of the kernel function in Equation
(2). Each centrality measure is shown in a different color: EC
in blue, DC in green and BC in red. It can be seen that for
BC, there is a σ value above which no result is shown. This
is due to the fact that, for these values, BC calculation did not
converge, probably due to sparse adjacency matrices. Still, for
every σ value that BC existed, it had the worst classification
performance.
The lowest classification errors were obtained either for EC
or DC, depending on the σ value. EC performed best with a
σ of 5.00, whereas DC yielded the lowest classification error
for a σ of 1.70.
Considering an average performance of both EC and DC,
there seems to exist a general decrease in classification error
up to a σ of 1.70. An increase can be observed above this
point, mainly represented by the worse performance of DC.
The σ value is associated with the spread of the Gaussian
function. Therefore, the results of Figure 3 suggest that the
best classification scenario is not, necessarily, the one where
this spread has the lowest or the highest value. In fact, for our
case, an optimum σ may be chosen as 1.70.
Figure 4 shows the classification error when the Pearson
correlation is used for the adjacency matrices calculation,
instead of the correntropy. In contrast with Figure 3, BC
yielded the lowest classification error in this case. For EC
and DC, classification accuracy was considerably lower in this
case.
The contrast between results from Figures 3 and 4 indicates
that the two distinct approaches for constructing the graphs
can result in different networks, thus considerably changing
the centrality measures, at least regarding the classification
problem.
This is also confirmed by focusing on the results of classification error for each subject in Table I. Good results are
obtained when using the combinations of correntropy + EC
and correntropy + DC. The correlation has a comparable result
for some subjects with correlation + BC. The values of the
classification error for the correntropy in Table 1 were the best
values obtained among all different σ values for each subject.
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Classification error (%) using the correntropy measure

TABLE I: Mean classification error for each subject for all the
cases tested. S indicates the different subjects tested.

30

Classification error (%)

EC

DC

BC

S
1
2
3
4
5
6

25

20

10
0.05 0.20 0.50 1.00 1.70 2.50 5.00 7.00 10.00

σ value

Fig. 3: Mean classification error for all subjects using the
correntropy measure. Distinct σ values were tested, and are
shown in the horizontal axis. The three centrality measures
are displayed as different colors: EC (blue), DC (green) and
BC (red). Error bars constitute the standard error across all
subjects for a given condition.

EC+
Corren
EC+
Corren
m=0,072
BC+
Corren
m=0,176
DC+
Corren
m=0,097
EC+
Correl
m=0,366
BC+
Correl
m=0,166
DC
+Correl
m=0,382

45
40

Classification error (%)

BC
+Corren
0,167
0,208
0,207
0,205
0,174
0,094

BC
+Correl
0,190
0,186
0,093
0,221
0,193
0,081

DC
+Corren
0,076
0,094
0,092
0,161
0,094
0,183

DC
+Correl
0,391
0,422
0,418
0,381
0,419
0,263

TABLE II: Significant mean difference for the multiple comparison ANOVA test between the six methods used.

Classification error using the Pearson correlation method

35
30
25
20

BC+
Corren
-0,103

DC+
Corren

EC+
Correl

BC+
Correl

DC+
Correl

-0,293

-0,087

-0,301

-0,190

-0,206

-0,269

-0,285
0,205
-0,222

A visual comparison of the results was done using Principal
Component Analysis (PCA), extracting the three most significant components of the data that were used for classification.
Figure 5 shows these attributes in a three-dimensional space
for Subject 3, that had one of the the best separation results.
The beneficial effect of the higher-order information brought
by correntropy is quite clear.

15
10
DC

EC
+Correl
0,283
0,349
0,415
0,363
0,377
0,410

column below of each presented technique its average value
is presented also. The results of this test show that, above
all, the techniques that used correntropia were the ones that
presented the most significant difference in almost all the cases
compared.

15

EC

EC
+Corren
0,135
0,120
0,054
0,077
0,107
0,103

BC

Fig. 4: Mean classification between all subjects using the
Pearson correlation method. All three centrality measures are
shown: EC (blue), DC (green) and BC (red). Error bars
represent the standard error across all subjects for a given
centrality measure.

A statistical test was also performed to make a comparison
of the results obtained for the six cases that were tested. Although there was a not high number of subjects to make these
comparison, after statistical analysis was assumed gausinity
of the data. The comparison was made using the ANOVA test
for multiple comparisons of pairs of columns from the results
of Table I. Table II presents the results where the difference
was significant, these values shows this difference. The value
of significance used for this test was p ≤ 0.05. In the first

IV. C ONCLUSIONS
This work focused on the use of graph analysis applied
to EEG signals in the context of BCI, directed towards the
construction of activity maps that allow to relate the temporal
behavior of different electrode series to distinct two types of
MI task (left / right motor imagery). In the literature, responses
have already been seen using techniques such as correlation to
carry out this task, but in this work we included the correntropy
measure. This allowed us to find similarities between channels
using, in theory, more information than when the simple
correlation is used.
The results showed that similar classification performances
are obtained using correntropy combined to different graph
metrics to generate the classification attributes. The only case
in which the correlation achieved a comparable performance,
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Fig. 5: Using PCA for showing the attributes of the two
classes for subject 3.

with a relatively low classification error, was when BC was
used; therefore, we believe correntropy must be considered by
the community as a most relevant tool in this problem.
Additionally, we also analyzed the influence of the kernel
size σ in the performance. The obtained results indicate that
this parameter should be adapted according to the subject
under observation, since the temporal brain response of each
subject can vary considerably.
This initial study can be the basis for a deeper analysis of the
use of information-theoretic learning in the context of braincomputer interfaces, at least when a graph-based approach is
used for feature generation. Possible future steps could involve
investigating how to process the signals in the spectral domain,
using the definition of the correntropy spectral density (CSD),
which can be evaluated from the autocorrentropy function of
a random process (stationary). A cross spectral density could
also be defined by selecting two random stationary processes.
This would imply that in addition to the temporal information
considered so far to link different channels (electrodes), also
a frequency related information could be used. Adding this
information related to the frequency domain could also be
valuable for analyzing MI-BCI, presenting an interesting point
to be evaluated in upcoming works.
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Nuclei Detection Using Deep Learning
Eliezer Farrant Braz and Roberto de Alencar Lotufo

Abstract— An important objective in the analysis of Pap smear
images is automatic detection of a cell’s nucleus. Various methods
that automatically detect the nuclei of cervical cells have been
proposed to improve the analysis of screening test images.
In this paper, we propose a Convolutional Neural Networksbased method that automatically detects the nuclei of cervical
cells. Following training using a public dataset provided by the
Overlapping Cervical Cytology Image Segmentation Challenge
- ISBI 2014, the network’s fully connected layers are converted
to convolutional layers to enable processing of images of any
size. Our results were then compared with those achieved by
other participants who successfully submitted their work to
ISBI 2014 and other studies that used the same dataset. Our
experimental results indicate that the methodology provides fast
nuclei detection with precision and recall that are comparable
with the state-of-the-art methods used to detect the nuclei of
cervical cells.
Keywords— Nucleus detection, Convolutional Neural Networks.

I. I NTRODUCTION
Cervical cancer is one of the most common causes of cancer
death for women worldwide. It is the fourth most common
cancer type among women in the world and the second in Latin
America [1]. The chances of being cured increase significantly
if diagnosis occurs at an early stage of the disease. Fortunately,
the Papanicolaou test (also known as the Pap test), introduced
by Dr. Georges Papanicolaou in the 1940s, can prevent most
cervical cancers by finding abnormal cervical cell changes
(pre-cancers) such that they can be treated before they have a
chance to turn into cervical cancer.
The Pap test is a screening test, performed by a specialist,
in which cervical cells are examined under a microscope to
ascertain if abnormalities are present. However, one of the
drawbacks of this method is that because of misinterpretations,
inaccuracy, or inexperience, the test may produce inaccurate
results that can have a significant impact on patients’ treatment. To avoid this possibility, researchers have been actively
developing new algorithms to automate the analysis of Pap
smear images in order to achieve reliable and precise test
results.
An important objective in the analysis of Pap smear images
is automatic detection of a cell’s nucleus. This is important
because the nucleus presents significant changes when the cell
is affected by cancer [10]. In the literature, many algorithms
have already been proposed to automatically detect the nuclei
of cervical cells. A Viterbi search-based dual active contour
was used to segment the nuclei of cells by Bamford and Lovell
[2]. Plissiti et al. [9] used watershed transform followed by
Fuzzy C-means clustering to detect and segment cell nuclei.
Watershed transform was also combined with hierarchical
trees by Genctav et al. [3]. Morphological reconstruction and
clustering was used by Plissiti et al. [10].

Guan et al. [19], Li et al. [21], and Saha et al. [24] proposed
techniques based on clustering algorithms. In the techniques
by Guan et al. [19] and Li et al. [21], first a non-linear filter
is used to eliminate most dark small contaminations, and then
K-means clustering is applied to perform nuclei detection. The
technique proposed by Saha et al. [24] introduces a circular
shape function (CSF) to impose a shape constraint over the
clusters formed by the c-means clustering algorithm.
Superpixel is also a very popular nucleus detection approach. Lee and Kim [12] used superpixel and adaptive thresholding, whereas Tareef et al. [25] extracted feature vectors
based on the shape, texture, and boundaries of the superpixels
and trained an SVM classifier using the feature vectors to
perform nucleus detection. Song et al. [13] and Tareef et
al. [14] used a combination of superpixels and Convolutional
Neural Network (CNN). They first used a clustering algorithm
to generate the superpixels, and then used them to obtain
the patches utilized to train the CNN. In their case, the
learning objective was to make the CNN correctly classify
the patch containing the superpixels into one of three classes:
background, cytoplasm, or nucleus.
Other methods are based on algorithms such as Phansalkar’s
local search from low contrast images [5], and Maximally
Stable Extremal Regions (MSER) [4], [6]. Lu et al. [4]
used MSER in conjunction with an optimization function to
minimize the energy function constrained by some known
properties of the cells. Nosrati and Hamarneh [6] used MSER
combined with Random Decision Forest. Further, a framework
for detecting the nuclei of cells based on Markov Random
Field (MRF) was proposed by Zhao et al. [11].
In many of the methods presented above, cell nucleus
detection is one step in a process aimed at performing a more
general automatic analysis. Therefore, a precise and reliable
method to perform nuclei detection is very important. This
method should also be fast, as other methods have to be used
in the process to perform the cell segmentation.
In this paper, we propose a method based on CNN for detection of the nuclei of cervical cells in images with overlapped
cells. In contrast to Song et al. [13] and Tareef et al. [14],
the CNN is trained from patches extracted directly from the
training images, in which the central pixel of each training
patch belongs to one of three classes: background, cytoplasm,
or nucleus. This is done with the aim of making the network
learn how to correctly classify the central pixel of the patch.
The remainder of this paper is organized as follows. Section
II describes the materials and methodology applied in the experiments. Section III presents and discusses the experimental
results obtained. Section IV concludes this paper.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 1. Example of the images available in the dataset: (a) original image; (b) nuclei annotation; (c) annotation of the first cytoplasm; (d) annotation of the
second cytoplasm.

II. M ATERIALS AND M ETHOD
A. Dataset
In 2014, the International Symposium on Biomedical Imaging took place in Beijing, China. One of the events held in this
Symposium was the Overlapping Cervical Cytology Image
Segmentation Challenge (ISBI 2014), in which the goals
were to perform automatic nuclei detection, and automatic
extraction of the boundaries of individual cytoplasm from
overlapping cervical cytology images. ISBI 2014 provided a
public dataset from which it is possible to download the images and their respective annotations. This dataset is described
in [4], [7], and [8].
The dataset consists of 16 Extended Depth Field real
cervical cytology images and 945 synthetic images. The 945
synthetic images are divided as follows:
• 45 images for training
• 90 images for testing
• 810 images for evaluation.
All 45 training images and the 90 testing images are annotated. The annotation consists of the ground truth for nuclei,
individual cytoplasm, the number of cells in each image,
and the cytoplasm overlap ratio. The 810 remaining images
can be used by the evaluation code to measure cytoplasm
segmentation. The 16 real images are also annotated; however,
in this case, only the ground truths for nuclei segmentation are
available. A script to generate more synthetic images is also
available. An example of the images comprising the dataset is
given in Figure 1.
As this dataset is used in several of the studies published
in the literature [4], [5], [6], [14], [24], [25], comparison of
study results is relatively easy.
B. Methodology
A CNN [17] is a type of feed-forward neural network that
is based on the structure of the visual cortex in animals. CNNs
are highly suited to work with image processing and have been
applied to solve various problems related to image processing.
They have also been used with success to analyze medical
images in applications such as neuronal segmentation [15],
mitosis detection [16], and skull extraction [20].
We used a lightweight library called Lasagne to construct
the CNN. Lasagne is written in Python and is used to build and
train neural networks in Theano. We trained the network using

an approach similar to that employed by Ciresan et al. [15].
In the approach, square patches with size 95 × 95 pixels are
extracted from the training image in which their central pixel
belongs to one of the target classes. The training objective is
to make the network learn how to classify this central pixel.
In case a pixel is located near the image border, the image is
mirrored to facilitate extraction of the training patch.
The network is trained to classify each pixel as belonging
to one of the following classes: nucleus, cytoplasm, or background. The network is trained with three classes instead of
only two–nucleus and non-nucleus–for two reasons. First, because the number of available samples with nuclei is much less
than the number of non-nuclei samples, a three-class approach
is used to somewhat balance the number of samples. Second,
both cytoplasm and background information are important to
differentiate nuclei area from those dark areas of overlapped
cytoplasm that generally occur near cytoplasm borders.
All pixels belonging to nuclei present in the training set
are used. Further, the same number of background pixels
is randomly selected because the background is the easiest
region to correctly classify. Then, it is not necessary to retrieve
more samples from it. In the case of cytoplasm samples, we
calculated the frequency of the pixel levels and chose those in
the 60th percentile because we noticed that the major problem
was to differentiate nuclei from darker parts of the cytoplasm.
After some experimentation, the 60th percentile was chosen
because it provided a good compromise between acquisition
of meaningful cytoplasm samples and class imbalance. It
was observed that retrieving more samples, by increasing the
percentile, did not produce better results. The final training set
was still slightly imbalanced as there were more cytoplasm
samples then nucleus and background samples. However, this
imbalance was not large enough to affect the final result.
We applied Rectified Linear Units [23] to all convolutional
and fully connected layers. In the beginning, the network
started training with a learning rate of 0.005 and momentum
of 0.9. The learning rate subsequently decreased and the
momentum increased after every 10 epochs. In order to avoid
overfitting, a dropout of 0.5 [18] was applied to all fully
connected layers. In addition, an early stopping approach, in
which the training was terminated if the validation loss had
not improved following five consecutive epochs, was used.
The architecture of the network used in this study is shown in
Figure 2.
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Fig. 2.

Architecture of the network used for training.

III. R ESULTS

(a)

(b)

(c)

Fig. 3. Test image, its ground truth and method result: (a) original image;
(b) nuclei annotation; (c) result achieved by the method.

C. Method evaluation
Once the network was trained, all fully connected layers
were changed to convolutional layers [22]. This modification
made it possible to use images of any size as network input.
This also resulted in test results being produced at a faster
pace as the whole test image could be processed at once
instead of having to utilize a sliding window approach. The
result is a pixel density map whose size is smaller than the
input image. As we are interested in object-level detection,
we simply upscaled the density map using linear interpolation
to have the network’s output the same size as the testing
image in order to assess the metrics. The loss in precision is
compensated by results being produced quickly and a network
that is much easier to train.
We used the nuclei detection metric proposed by Genctav
et al. [3] as our evaluation metric. The precision and recall
of nuclei detection is computed by considering the detection
region A and (ground truth) annotation B, in which a correct
detection is represented as follows:
(A ∩ B)
A∩B
> 0.6 and
> 0.6
A
B

(1)

Then, precision and recall are calculated as follows:

precision =

recall =

# of correctly detected objects
# of all detected objects

# of correctly detected objects
# of all objects in the ground truth

(2)

(3)

To evaluate our method, we measured the precision and
recall for nuclei-object detection as [3]. Table I compares our
results to some state-of-the-art methods found in the literature.
Fair comparison is guaranteed because all the studies used
the same dataset. From the table, it is clear that our method
achieved significant results. The precision is equivalent to
that of the other methods and the recall achieved is superior.
This is especially interesting considering that there is an error
associated with the resizing of the image and the metrics are
based on having a 60% match of the areas of the ground truth
and obtained result for each nucleus.
TABLE I
O BJECT- LEVEL RESULTS FOR NUCLEI DETECTION
Method
Lu et al. [4]
Ushizima et al. [5]
Nosrati et al. [6]
Saha et al. [24]
Tareef et al. [25]
Tareef et al. [14]
Our method

Precision
0.977
0.959
0.903
0.918
0.99
0.994
0.929

Recall
0.883
0.895
0.893
0.915
0.94
0.911
0.917

Figure 3 shows a test image, its nuclei annotation, and the
output of our method. In this figure, it can be seen that all
nuclei were correctly detected and, although we carried out
linear interpolation to make the output the same size as the
test image, the shape, size, and position of all nuclei are very
similar to those of the annotation image.
The average running time on the synthetic dataset by the
method by Ushizima et al. [5] is approximately 2 s per cell segmentation using an un-optimized Fiji script on a Cray XC30
supercomputer with a 12-core Intel ”Ivy Bridge” processor
at 2.4 GHz and 64 GB RAM. In the case of Nosrati et al.
[6], the proposed method segments each cell in approximately
4 s using un-optimized MATLAB code running on a 3.4
GHz CPU with 16 GB RAM. In [4], the running time is
approximately 50 s per cell segmentation using un-optimized
MATLAB code on a PC with a 2.66 GHz Intel Core 2 Duo
processor and 8 GB RAM. In the method proposed by Tareef
et al. [25], the average time per cell for nuclei segmentation
was 18.25 s using non-optimized MATLAB code on a PC with
a 3.2 GHz Intel Core i5 processor and 8 GB RAM.
We ran all 90 test images in the network described in
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R EFERENCES

(a)

(b)

Fig. 4. Example of a result with a missing nucleus: (a) original image; (b)
network output.

(a)

(b)

(c)

Fig. 5. Example of a detected nucleus that does not meet the conditions in
Equation 1 (a) original image; (b) nuclei annotation; (c) network output.

Section II-A in a total execution time of 335.16 s, with average
execution time per image of 3.72 s using a PC with an Intel i73632QM 2.20 GHz CPU with 8 GB of RAM. The execution
time per image was not affected by the number of cells present
in the image. This suggests that it is possible to use the
proposed method for nuclei detection in the methods above
without much impact, if any, on their overall execution time.
There are two situations in which some improvement can be
achieved. In the first situation, if there are two or more nuclei
very close to each other, the network may not detect one of
the nuclei. This situation is depicted in Figure 4. It is clear
that in the central part of the result image–marked with a red
circle–one nucleus is missing. The second case occurs when
a nucleus is detected but it does not achieve the condition
established in Equation 1. This situation is shown in Figure
5–the problem is highlighted by the yellow circles.
IV. C ONCLUSIONS
Nuclei detection is an important step towards segmentation
of cells in an image. Over the years, many methods have
been developed that rely on nuclei detection to perform
segmentation. Therefore, a fast, accurate, and reliable method
to perform nuclei detection is very desirable. In this study,
we developed a method that detects nuclei in overlapped cells
using the convolutional neural network deep learning technique. We showed that once the convolutional neural network
is trained, with a simple modification a fast and accurate
method to perform nuclei detection is obtained that achieves
results comparable with those achieved by the state-of-the-art
methods. The proposed method processes images very quickly
and, in the future, it may be used as an intermediate step in
methods aimed at cellular structure segmentation and analysis.
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Automated non-contact heart rate measurement
using conventional video cameras
Gustavo Sandri, Ricardo Queiroz and Eduardo Peixoto

Abstract— In this work we propose an algorithm for noncontact heart rate estimation using conventional cameras. The algorithm is robust to movements and works under non-controlled
illumination. We divide the frames in micro-regions that are
tracked using an optical flow algorithm to compensate for
movements and we apply a clustering algorithm to automatically
select the best micro-regions to use for heart rate estimation. We
also propose a temporal and spatial filtering scheme to reduce
noise and an adaptive filter to improve the signal to noise ratio of
the signal employed for heart rate estimation. We evaluated our
algorithm for real and synthetic data, comparing its results to a
fingertip pulse oximeter and a state-of-the-art algorithm for heart
rate estimation through video. Results show that the algorithm
can work well under challenging situations.
Keywords— Photoplestimography, Video processing, Pulse
measurements, Heart rate.

I. I NTRODUCTION
Heart rate (HR) is an important measure to ascertain a
person’s health state. It is traditionally estimated using electrodes or optical sensors that require skin contact and may
be uncomfortable. On the other hand, it has been shown that
the HR can be estimated using conventional cameras [1],
[2], [3], that capture the subtle changes in skin tone, called
Photoplethysmographic (PPG) signal. The wide availability of
conventional cameras and the ability to contactless estimate
the HR have many potential applications.
The signal captured by the camera is a wave that represents
the changes in skin tone along time, called the Photoplethysmographic (PPG) signal. The frequency of this wave is the
same as the frequency by which the heart beats. Therefore, the
PPG signal captured by the camera can be used to estimate a
person’s heart rate. This remote measurement of cardiac pulse
provides more comfort as it avoids the use of electrodes or
others devices attached to the body.
Most algorithms use a cascade classifier to detect the
subject’s face [2], [3], [4], [5] as they have shown that the PPG
signal is relatively easy to detect on the face skin. Capdevila et
al. [6] have shown that the forehead, cheeks and chin are the
best regions on the face to measure the PPG signal. They
define the region of interest (ROI) as a rectangle comprising
most of the subjects face.
Li et al. [1] employs Discriminative Response Mat Fitting
(DRMF) [7], a more robust face fitting algorithm and define
the ROI as the region comprising mainly the cheeks.
The HR is estimated either using only the average value of
the green channel inside the Region of Interest (ROI) [1], [8]
or a mixture of the average for the red, green and blue channels
School of Technology, University of Brası́lia (UnB), Brası́lia-DF, Brazil,
E-mails: {gustavo.sandri, queiroz, eduardopeixoto}@ieee.org

by means of Independent Component Analysis (ICA) [2], [5],
[9] or with fixed weights [10], linearly mixing them in an
attempt to maximize the Signal to Noise Ratio (SNR) for the
PPG signal. ICA is the preferred approach among researchers.
The signal is converted to the frequency domain using
Discrete Fourier Transform (DFT) [2], [3], [4], [5], [11], Short
Time Fourier Transform (STFT) [9] or Welch periodogram [1],
[12] and the frequency corresponding to the peak of maximum
power is attributed as the HR frequency. Some researches also
use an approach in the time domain, looking for the position
of the peaks and valleys [8]. However, this approach degrades
rapidly with noise.
Although these algorithms are able to detect the heart rate
for steady videos, they show unreliable estimations for harder
situations, such as movements and noise. In this work, we
propose an algorithm for HR estimation targeting videos with
movements such as people talking and gesturing, which makes
it considerably harder to find the PPG signal.
II. F RAMEWORK
Our framework is composed of six main steps (see Fig. 1).
Video

HR
Fig. 1.

A Image
Segment.

B
Tracking

C Trace
Extraction

F

E Adaptive

D
Clustering

Peak
Detection

Filter

Schematic of the proposed framework

The video is divided in blocks of 10 seconds to facilitate
the tracking algorithm. In A, the first frame of the video block
is segmented in micro-regions of small size. With a tracking
algorithm in B we estimate how the micro-regions evolved
with time and compensate the movements. We compute the
average of the red, green and blue components for the pixels
within each micro-region in C for every frame. These traces
undergo a clustering algorithm in D that compare the signal
obtained in each micro-region and decide which micro-regions
will be used for HR estimation. In this fashion, our algorithm
automatically defines the ROI. The traces for the selected
micro-regions are combined and converted to frequency domain using DFT. We then apply an adaptive filter to boost its
SNR in E and then we search for the peak of highest energy
and attribute its frequency to the HR in F.
A. Image segmentation in micro-regions
The goal of this step is to build a set of micro-regions that
will be used to look for the PPG signal. The first frame of
each block is segmented in micro-regions by means of the

1064
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watershed method [13]. As a pre-processing step to avoid oversegmentation, we apply a bilateral filter [14] (with σd = 3
and σr = 0.06). Then, we convert the frame to gray scale
and compute its squared gradient using the Sobel-Feldman
operators. The gradient is then further smoothed using a
rectangular kernel of size 11x11 and we apply the watershed
method. The resulting segments are called micro-regions.
In this step a skin detection algorithm is used in order to
eliminate those micro-regions that do not contain at least 80%
of skin pixels. The skin detector employ an histogram based
approach, as described by Vezhnevets et. al. [15], using the
database from Jones and Rehg [16] for training.
As skin detection is a hard task that is susceptible to many
false positives we also employed the Viola-Jones face detector
algorithm [17]. Those pixels that do not fall in a rectangle
containing 100% of the height and 80% of the width of the
box found by the face detector are set as not being skin pixels.

B. Micro-region tracking
For each micro-region we select a set with up to 12 easy
to track points using the algorithm of Shi and Tomasi [18] as
implemented in OpenCV 2.4. The tracking of these points is
executed using the Lucas-Kanade algorithm as implemented
by Yves [19] and is used to compensate for movements.
A sequence of 8 frames is employed for point tracking
(Fig. 2). R0 and R1 are the reference frames and we know the
position of the tracking points for these frames (initially, R1
is the first frame of the block and the tracking point position
at R0 are found by Lucas-Kanade algorithm). We them apply
the Lucas-Kanade algorithm as shown in Fig. 2

R1

R0

I1

I2

I3

I4

I5

I6

Fig. 2.
Optical algorithm: The origin of the arrow indicates the origin
frame. The dashed arrows indicates that the optical flow was computed using
information coming from reference R1 , and the fill arrows from R0 .

Affine
Transf.

Fig. 3. Key points, that represent the micro-region border, undergo the affine
transformation to define how the micro-region evolved with time

C. Trace extraction
For all frames, we compute the average value of the red,
green and blue components of all pixels within a micro-region,
resulting in ri (t), gi (t) and bi (t), the red, green and blue traces
for the i-th micro-region. These traces are combined in a single
trace by taking the weighted average of them.
Most algorithms in the literature employ Independent Component Analysis (ICA) to adaptively determine the weights
for each channel. However, we observed that the weights
attributed to each channel through ICA do not change significantly from one instant to another, or even from one video
to another, as shown in Fig. 4.
15
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+0.4939
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-0.2
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+0.3

+0.4

+0.5

+0.6

Fig. 4. Estimated probability distribution of the weights attributed to each
channel found with ICA for videos of 15 volunteers with a duration of 60
seconds.

In certain cases, the use of ICA may confound the algorithm
instead of helping it (this will be discussed in Sec. III).
Therefore, we employ fixed weights to mix each channel. The
weights were chosen as the values that provide the maximum
probability density, as shown in Fig. 4.
D. Clustering algorithm

We suppose that between frames R0 and I6 the movement
of the tracking points can be described by a third order
polynomial. The parameters of the movement (initial position,
velocity, acceleration and jerk) are found as the ones minimizing the position’s squared error. With these parameters we
compute the position of tracking points for frames I1 to I5 .
In this fashion, we obtain the temporal filtered position of
the tracking points. We then advance in the video sequence.
Frames I4 and I5 becomes now the reference. We keep
advancing on the video sequence until all the video is covered.
From the position of the tracking points at a given time t
we estimate an affine transformation that convert the position
of the tracking points on the first frame of the block to that
at instant t. We then select some key points that represent
the micro-region border, as shown in Fig. 3. These points
undergo the affine transformation to define how the microregion evolved with time. The pixels that fall within the
delimited region belong to the given micro-region.

The traces extracted for each micro-region may contain
different levels of noise, depending on parameters such as
vasculature, makeup, motion noise, etc.
To obtain a good SNR we try to ignore those micro-regions
where the PPG signal is not visible or where the noise energy
obscures it. The clustering algorithm is used to resolve which
micro-regions to use in order to maximize the SNR. It groups
in a cluster those micro-regions that present similar traces
comparing their DFT. Based on the assumption that most
micro-regions contain the PPG signal, we select the cluster of
micro-regions with the highest number of elements and ignore
the remaining. In this fashion, the algorithm automatically
selects the ROI.
In order to compare the DFT of the traces for each microregions we use the distance metric given by
√
Vii Vjj − Vij
,
(1)
D{Fi , Fj } = 2
Ai Aj Wij
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where Fi and Fj are the DFT at the i-th and j-th micro-region,
Vab =

∑

wij [v]Fa [v]Fb [v],

v∈Θ

wij [v] = max

(

Wij =

∑

wij [v],

v∈Θ

Fi [v] Fj [v]
,
Ai
Aj

)

,

v is the frequency and Θ is the range of frequencies where
we expect the HR to be, that goes from 30 to 240 beats per
minute (BPM). Ai and Aj are the root mean squared amplitude
of Fi and Fj for v ∈ Θ. This distance metric is based on the
Euclidian distance with the difference that D{αFj , βFi } =
D{Fi , Fj } ∀ α and β positive real values.
The clustering algorithm proposed in this work is a modification of K-means [20]. One disadvantage of the K-means for
our purpose is that we need to know, prior to the clustering,
how many clusters we want to form, but the optimal number
of clusters is video dependent.
The proposed algorithm is represented in Fig. 5. Its input is
Υ = {Fn [i]}, a set of vectors of the Fourier transform for each
micro-region. From Υ, 20% of vectors are randomly selected
as cluster center. For the remaining points we calculate its
distance to Ck [i] (the cluster center). If this distance is ≤
din = −2 ln(0.4), the point is integrated to the cluster.
Otherwise, if there are no cluster for which the distance is
less or equal to din , the element remains unclassified.

a) Initial set
b) First iteration
Fig. 5. Clustering algorithm

c) After convergence

Then we update the cluster centers by the average value
of the vectors inside it and we compare the cluster centers
between them to see how similar they are. Those pairs that
have a distance ≤ dout = −2 ln(0.42) are aggregated together.
The clusters that remain with a single element are ignored.
Finally, we calculate the distance of all elements within a
cluster to its cluster center. Those that have a distance higher
than dout are excluded and set as unclassified.
It is possible that after updating the cluster center, some
elements within a cluster will actually no longer belong to
the cluster. Therefore we calculate the distance of all elements
within a cluster to the cluster center. Those that have a distance
higher than dout are excluded and set as unclassified.
If we still have unclassified elements, we randomly select
20% of the unclassified elements to form new clusters and we
repeat the previous steps till there are no more unclassified
elements remaining. At this point, the algorithm is said to
have achieved convergence. For some cases it is possible that
the algorithm never converges or converge just after a large
number of iterations. Hence, we fixed a limit of 200 iterations.
E. Adaptive filter
The traces from the micro-regions selected by the clustering
algorithm are averaged in a single trace. Then, the HR is

estimated using this trace analyzing it in windows of 30
seconds. We advance in the signal using steps of 0.5 seconds.
The signal inside the window is zero padded to contain a
total of 214 elements and we compute the magnitude of its
DFT. We retain only those frequencies in the range going
from 30 to 240 BPM. An adaptive filtering is then applied
over it, multiplying it by a mask Mn [v]. The mask aim is to
amplify the signal for those frequencies that have a higher
probability of be the HR frequency and attenuate others,
reducing the effect of noise in the estimation. The mask is
defined supposing that the HR varies slowly with time and that
within 0.5 seconds it should be almost the same. Therefore,
the signals in previous windows provide a good estimation of
where the HR peak should be.
Let Zn [v] be the DFT magnitude at the n-th window, then
Mn [v] = (T [v] ∗ Zn−1 [v]) (T [v] ∗ T [v] ∗ Zn−2 [v]) .

(2)

T [v] is a triangular function with a support of 2 BPM, centered
in 0, that is applied to horizontally stretch the peaks of Zn in
order to accommodate small frequency variations.
Also, it was shown by Xu et. al. [21] that the use of the
derivative of the traces improves the HR detection performance
as the noise tends to be more intense for low frequencies.
Hence, we include a high-pass filter to the adaptive filter. The
filter employed apply a gain of 0.2 for frequencies inferior
to 20 BPM and a gain of 1 for frequencies superior to
150 BPM. Between 20 and 150 BPM it applies a gain that
varies linearly with frequency. This filter has a behavior similar
to a derivative filter, but we restricted its actuation between 20
and 150 BPM to avoid over-attenuation of low frequencies and
over-amplification of high frequencies. We refer to this filter
as Fd [v]. The filtered signal employed for HR estimation is
then Zn [v]Mn [v]Fd [v].
Finally, we search for the peak of highest amplitude on
the filtered signal and attribute its frequency to the HR. If the
absolute difference to the previous estimated HR is superior to
12 BPM, we look between the four highest peaks the nearest to
the previous estimated HR. If none of them present an absolute
difference inferior to 12 BPM we retain the frequency of the
highest peak.
III. R ESULTS
In order to evaluate the algorithm performance we captured 2 videos of 60 seconds from 35 volunteers in indoors
environment with uncontrolled illumination, stored without
compression (480x640, 60 fps). In the first video we asked the
volunteers to remain as still as possible in front of the camera.
In the second video we let the volunteer move freely and we
interviewed them to encourage movements. The database is
available at [22]. The video from 15 volunteers were employed
to define the weights to attribute to each color channel (Fig. 4)
and the remaining 20 for HR estimation. Their HR was
monitored using a off-the-shelf fingertip pulse oximeter that
presents a precision of 2 BPM.
We compared our algorithm to that of Poh et.
al. citePoh2010,Poh:2011, since most algorithms found
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in the literature follow a similar framework than Poh. Fig. 6
presents the percentage of time that the algorithm presented
an absolute error, when compared to the pulse oximeter
reading, inferior to the given values for the 20 volunteers on
the case of steady and videos with movement.
Steady

100%

100%

75%

75%

50%

50%

25%

25%

Movement

Absolute
Error Range
>11
8‒11
5‒8
2‒5
0‒2

0%

Poh

Proposed

0%

Poh

Proposed

Fig. 6. Algorithm performance to real data. The absolute error range is given
in BPM

We can observe that for the steady videos our algorithm
presented a slightly better performance. The algorithm of Poh
remained 76.94% of the time with an absolute error inferior
to 8 BPM, compared to 85.92% for the proposed algorithm.
This better performance is due to 2 factors: 1) we avoided the
use of ICA to adaptivelly estimate the weights of each color
channel. Instead we use a fixed mixture with weights chosen
during the training phase; 2) The use of the adaptive filter that
boost the SNR of the signal employed for HR estimation.
Since it is hard to evaluate the performance of the algorithm
against noise, as we do not know the SNR of the videos in
the database, we evaluate the performance against a synthetic
trace with known noise, as shown in Fig. 7. This trace is
composed of a sine wave with frequency uniformly distributed
between 60 and 200 BPM plus a noise signal. This noise is
built with a Gaussian noise integrated over time to be more
befitting to the noise found in real data that is stronger for
lower frequencies. We eliminate the DC component of the
noise and multiplied it by a constant in order to obtain the
desired SNR. Fig. 7 presents the percentage of time that the
proposed algorithm and that of Poh presented an absolute
estimated error inferior to 8 BPM for 100 simulations. We also
evaluated the performance of the proposed algorithm without
the use of the adaptive filter to elucidate its performance.
Correct Estimations

100%
80%
60%
Proposed
Proposed
(w/o Filter)
Poh

40%
20%
0%
-50

-40

-30

-20

-10

0

percentage of correct estimations, in average, 5.2 dB before
its version that do not employ the adaptive filter.
The difference in performance is even higher for videos
with movement (Fig. 6) because a lot of movement artifacts are
introduced in the traces, reducing the SNR. As we compensate
the movement in our algorithm we obtain a much better
performance with 64.92% estimations with absolute error
inferior to 8 BPM, compared to 13.39% for Poh.
Fig. 8 depicts the regions that were chosen most of the
time to compose the ROI by the clustering algorithm. For the
steady videos, the region of the forehead and the cheeks are
preferred, which should be expected as these are the most
vacularized regions on the face. On the other hand, for videos
with movement, mainly the forehead is chosen to compose the
ROI while the cheeks are eliminated most of the time due to
movement artifacts.
Average face

Movement

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Fig. 8. Percentage of time that a region was chosen for HR estimation. The
average face was computed after aligning the volunteers face with respect to
the mouth and eyes

IV. C ONCLUSION
In this work we propose an algorithm for heart rate (HR)
estimation using videos of the human face under uncontrolled
light in indoor environments. We compared our results to that
of Poh [2] and observed a substantial improvement.
The algorithm employs an adaptive filter that imposes a temporal coherence on the signal and is based on the assumption
that the heart rate varies slowly with time. A derivative filter
was also employed to reduce the influence of low frequency
noise. These filters boosts the signal to noise ratio of the signal
used for HR estimation and we showed that they are capable
of reducing the number of incorrect estimated HR.
Also, the motion compensation combined with the clustering algorithm improved the performance, mainly for the
videos with movement. The clustering algorithm automatically
select the best micro-regions to employ, eliminating noisy
ones, which contribute to improve the traces’ SNR.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

[4] M.-Z. Poh, D. McDuff, and R. Picard, “Advancements in noncontact,
multiparameter physiological measurements using a webcam,” Biomedical Engineering, IEEE Transactions on, vol. 58, no. 1, pp. 7–11, January
2011.
[5] S. Kwon, H. Kim, and K. S. Park, “Validation of heart rate extraction
using video imaging on a built-in camera system of a smartphone,”
Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS, pp. 2174 – 2177,
2012.
[6] L. Capdevila, J. Moreno, J. Movellan, E. Parrado, and J. Ramos-Castro,
“Hrv based health amp and sport markers using video from the face,”
in Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2012 Annual
International Conference of the IEEE, August 2012, pp. 5646 – 5649.
[7] A. Asthana, S. Zafeiriou, S. Cheng, and M. Pantic, “Robust discriminative response map fitting with constrained local models,” in Computer
Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on, June
2013, pp. 3444 – 3451.
[8] J.-P. Couderc, S. Kyal, L. Mestha, B. Xu, D. Peterson, X. Xia, and
B. Hall, “Pulse harmonic strength of facial video signal for the detection
of atrial fibrillation,” in Computing in Cardiology Conference (CinC),
2014, September 2014, pp. 661 – 664.
[9] Y.-P. Yu, B.-H. Kwan, C.-L. Lim, S.-L. Wong, and P. Raveendran,
“Video-based heart rate measurement using short-time fourier transform,” in Intelligent Signal Processing and Communications Systems
(ISPACS), 2013 International Symposium on, November 2013, pp. 704
– 707.
[10] U. Bal, “Non-contact estimation of heart rate and oxygen saturation
using ambient light,” Biomed. Opt. Express, vol. 6, no. 1, pp. 86 – 97,
January 2015.
[11] W. Verkruysse, L. O. Svaasand, and J. S. Nelson, “Remote plethysmographic imaging using ambient light,” Opt. Express, vol. 16, no. 26, pp.
21 434 – 21 445, December 2008.
[12] J. Bolkhovsky, C. Scully, and K. Chon, “Statistical analysis of heart rate
and heart rate variability monitoring through the use of smart phone
cameras,” in Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC),
2012 Annual International Conference of the IEEE, August 2012, pp.
1610 – 1613.
[13] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, third
edition ed. Prentice Hall, 2007.
[14] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral filtering for gray and color
images,” in Computer Vision, 1998. Sixth International Conference on,
January 1998, pp. 839 – 846.
[15] V. Vezhnevets, V. Sazonov, and A. Andreeva, “A survey on pixelbased skin color detection techniques,” in IN PROC. GRAPHICON2003, 2003, pp. 85 – 92.
[16] M. Jones and J. Rehg, “Statistical color models with application to skin
detection,” in Computer Vision and Pattern Recognition, 1999. IEEE
Computer Society Conference on., vol. 1, 1999, p. 280.
[17] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade
of simple features,” in Computer Vision and Pattern Recognition, 2001.
CVPR 2001. Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on, vol. 1, 2001, pp. I–(511 – 518).
[18] J. Shi and C. Tomasi, “Good features to track,” in Proceedings CVPR
94., 1994 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition, June 1994, pp. 593 – 600.
[19] B. J. Yves, “Pyramidal implementation of the lucas-kanade feature
tracker,” Microsoft Research Labs, Tech. Rep, 1999.
[20] K. Sayood, Introduction to Data Compression, fourth edition ed.,
K. Sayood, Ed. Morgan Kaufmann, 2012.
[21] S. Xu, L. Sun, and G. K. Rohde, “Robust efficient estimation of heart
rate pulse from video,” Biomed. Opt. Express, vol. 5, no. 4, pp. 1124 –
1135, April 2014.
[22] [Online]. Available: https://image.unb.br/˜gustavo/HR Database

1068

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Segmentação Automática de S-EMG em Protocolos
Dinâmicos para Compressão Bidimensional
Marcel H. Trabuco, Marcus V. C. Costa, Bruno Macchiavello e Francisco A. de O. Nascimento

Resumo—Este artigo apresenta uma técnica de préprocessamento do S-EMG de protocolo dinâmico que consiste na
detecção automática da atividade muscular e na segmentação
baseada nos intervalos consecutivos. Após esta segmentação, é
gerada uma matriz bidimensional a partir do S-EMG,
equivalente a uma imagem digital, que explora de forma mais
eficiente a predição intra-quadro do codificador de vídeo HEVC.
Os resultados obtidos são comparados a uma abordagem que usa
comprimento de janela fixo para a segmentação temporal, além
de outros resultados relatados na literatura. A técnica proposta
mostrou-se a mais eficiente para fatores de compressão
superiores a 80%.
Palavras-Chave—Compressão de dados,
imagens, Eletromiografia de superfície, HEVC.

Compressão

de

Abstract—This paper presents a preprocessing technique of
dynamic S-EMG protocol consisting of automatic detection of
muscle activity and segmentation based on consecutive intervals.
This segmentation is performed to generate a two-dimensional
matrix from the S-EMG signal, corresponding to a digital image,
which exploits more efficiently the HEVC encoder intra-frame
prediction. The results are compared to a fixed window length
approach for temporal segmentation, in addition to other results
reported in the literature. The proposed technique proved to be
the most efficient for compression factors above 80%.
Keywords—Data compression, Image Compression, Surface
electromyography, HEVC.

I.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, houve crescimento no número de
cientistas que atuam na área de processamento digital de sinais
biológicos, como sinais cardíacos (ECG) [18-20], sinais
neurológicos (EEG) [21-23] e, recentemente, sinais de
eletromiografia (EMG) [1-17]. Tal interesse é motivado pela
importância que a pesquisa nessa área tem apresentado no
diagnóstico e no tratamento de diversas doenças.
Destaca-se, nesse contexto, o ramo de pesquisa que visa
aperfeiçoar as técnicas de compressão de sinais. Os protocolos
envolvidos no processo de aquisição de sinais, em geral, são
de longa duração e possuem diversos canais, o que gera uma
grande soma de dados, que oneram tempo de canal (no caso da
transmissão) e/ou espaço em memória (no caso de
armazenamento).
Com o objetivo de aumentar a eficiência no processo de
compressão de sinais biológicos (redução da quantidade de
Marcel H. Trabuco e Francisco A. de O. Nascimento, Departamento de
Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília, Brasília-DF, Brasil. E-mails:
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bits utilizados pelo sinal comprimido, sem perda da qualidade
do sinal reconstruído) surge a necessidade do desenvolvimento
de técnicas dedicadas. Este trabalho advém desta motivação, a
proposição de uma técnica dedica à compressão de sinais, em
específico, sinais de eletromiografia de superfície (S-EMG)
provenientes de protocolos de esforços dinâmicos.
A instrumentação para a digitalização de sinais de
S-EMG apresenta uma taxa de amostragem que varia entre
1 kHz e 2 kHz (em alguns casos, por exemplo, caso se deseje
avaliar a velocidade de condução das fibras musculares, pode
ser necessário aplicar uma frequência de amostragem ainda
maior). A quantização dos sinais é realizada com palavra
digital de comprimento igual a 2 bytes por amostra. Boa parte
dos eletromiógrafos disponíveis no mercado utilizam
conversores A/D de 12 bits a 16 bits.
Diversos estudos têm sido conduzidos na literatura
científica, investigando e propondo soluções para a compressão
de S-EMG, dentre eles [1], em que a compressão de sinais de
eletromiografia é feita utilizando a técnica de ADPCM.
Diferentes métodos de compressão baseados em predição
linear e em transformadas ortogonais foram comparados
em [2], na qual também foi relatado o uso de codificação de
voz para sinais de eletromiografia. A predição linear apresenta
como vantagens principais a baixa complexidade
computacional e a alta taxa de compressão de dados; contudo,
não preserva a informação de fase do sinal, o que leva a uma
deterioração da forma de onda codificada. O algoritmo EZW
foi avaliado em [3, 4].
Estudos envolvendo a codificação paramétrica encontramse em [5, 6]. Redes neurais artificiais foram utilizadas em [7],
trabalho no qual foi utilizada a transformada de wavelets
associada a um esquema de alocação dinâmica de bits
utilizando uma camada de Kohonen. Outra técnica que
apresentou excelente desempenho é a baseada em padrões
recorrentes [8], entretanto o custo computacional é
notoriamente elevado. Perfis espectrais decrescentes para
alocação de bits são utilizados em [9] para delinear o sinal no
domínio transformado de wavelets, gerando resultados
satisfatórios sem requerer alto esforço computacional.
Algoritmos originalmente desenvolvidos para comprimir
imagens digitais foram empregados na codificação de S-EMG
em [10-16]. Nesses estudos, o sinal de S-EMG é segmentado
em janelas de comprimento fixo de N amostras, e o sinal
composto por M janelas é arranjado em uma matriz
N x M, gerando um arranjo bidimensional.
O uso de JPEG2000 [10-15], H.264/AVC [11,15], HEVC
[15], 2D-DCT [14], 2D-DWT [14] e 2D-fractal [16] estão
relatados na literatura.

1069

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Avalia-se aqui a compressão de sinais de S-EMG
provenientes de protocolos dinâmicos, originalmente
unidimensionais (1D), utilizando codificadores desenvolvidos
para ambientes bidimensionais (2D). Para que seja efetivada a
compressão de sinal nesse contexto, desenvolve-se uma
técnica de pré-processamento de que visa gerar uma matriz
que explore de maneira mais eficiente a predição intra-quadro.
A matriz produzida pela segmentação e justaposição de
segmentos é equivalente a uma imagem digital e pode ser
codificada usando algoritmos projetados para essa finalidade.
O codificador escolhido para compor o algoritmo de
compressão foi o H.265/HEVC, o mais recente padrão
desenvolvido pelo Joint Collaborative Team on Video Coding
(JCT-VC), formado pelo ITU-T Video Coding Experts Group
(VCEG) e o ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).
Ao final, o desempenho do algoritmo proposto é avaliado
objetivamente e comparado com resultados da literatura.
II.

TÉCNICA PROPOSTA

Neste trabalho é proposto um algoritmo de compressão de
sinais de S-EMG dinâmicos que associa a geração automática
de uma representação bidimensional do sinal com o recente
codificador de vídeo HEVC atuando sobre um único quadro
(ou imagem estática).
O estágio de pré-processamento do codificador
implementa uma segmentação não-supervisionada do sinal,
a fim de recortar o intervalo entre duas contrações musculares
consecutivas (também denominados bulhas) presentes em um
sinal dinâmico. Tais segmentos, cada um contendo uma bulha
completa, são justapostos paralelamente para conformar uma
representação bidimensional do sinal.
Após a conversão de faixa dinâmica, obtêm-se uma
imagem que possui um arranjo mais adequado ao codificador,
no sentido em que, ao final, tal imagem propicia ao
codificador explorar de forma mais eficiente as redundâncias
espaciais. Para efeitos comparativos, é implementada uma
divisão do sinal unidimensional em segmentos de tamanho
fixo, de forma a gerar um arranjo bidimensional quadrado.
A. Codificador
A Figura 1 ilustra em diagrama de blocos os diversos
módulos que constituem o algoritmo desenvolvido para a
compressão de S-EMG. Duas abordagens são apresentadas:
a primeira – 1 – realiza a segmentação do sinal utilizando
segmentos de tamanho fixo, que ao serem justapostos, geram
uma imagem quadrada; a segunda – 2 – segmenta o sinal de
maneira automática, de modo a acomodar uma bulha completa
por segmento. Desta maneira, é gerada uma imagem capaz de
explorar de forma mais eficiente as propriedades da predição
intra do codificador HEVC.
No caminho 1, o tamanho do segmento (Nfixo) é obtido a
partir do resultado da raiz quadrada do tamanho total em
amostras do sinal original (Z), arredondado para o inteiro
superior mais próximo, de acordo com (1):
N fixo   Z 
(1)
Assim, é obtido um arranjo bidimensional a partir de uma
matriz de amostras de tamanho Nfixo x Nfixo. Caso Z não seja
um número inteiro, o sinal é preenchido com zeros.
A quantidade de zeros adicionada é enviada como informação
lateral ao decodificador para que o processo possa ser desfeito,
isto é, descartadas essas amostras de preenchimento.

Fig. 1. Diagrama de blocos do codificador de sinais de S-EMG.

O caminho 2 ilustra o passo a passo aplicado na geração
automática do arranjo bidimensional de S-EMG. Inicialmente
é calculado o valor quadrático, x2[n], das amostras do sinal de
S-EMG. Em seguida, tais amostras são entrada para um filtro
passa-baixas tipo Butterworth de segunda ordem para a
obtenção do envoltório do sinal. A partir deste envoltório, os
trechos de efetiva atividade muscular do sinal dinâmico são
identificados e, para cada um deles, é determinado máximo
local; estes três passos estão ilustrados na Figura 2.
A partir destas estimativas, é calculada a distância
temporal entre cada um dos picos de atividade muscular e,
ao final, é obtida a distância média de amostras (Nmédio) entre
picos consecutivos. Esta distância corresponde a uma
estimativa do intervalo de ocorrência de cada bulha. Como o
protocolo de atividade física tem caráter semi-periódico, essa
estimativa fornece um casamento relativamente preciso entre a
distância média calculada e o comprimento efetivo das bulhas.

Fig 2. Representação da detecção de picos obtida a partir do sinal quadrático e
de seu envoltório

O sinal de S-EMG é então dividido, a partir da amostra
inicial, em segmentos de tamanho Nmédio. Assim, o recorte
efetivo ocorre nos intervalos da contração muscular e evita-se
a separação de uma mesma bulha em segmentos distintos.
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Os segmentos então compõem as linhas da matriz de
dimensões Nmédio x M, em que M representa a quantidade de
segmentos obtidos, que corresponde a o número de bulhas
presentes no sinal. O tamanho do preenchimento aplicado ao
final do sinal (caso seja necessário) é enviado como
informação lateral
Após a geração das matrizes, são computados os valores
máximo e mínimo e a faixa dinâmica é convertida para valores
inteiros não-negativos com 16 bits de profundidade (ou seja,
entre 0 e 65.535), adequando a imagem à configuração do
codificador HEVC. O arredondamento é realizado para os
valores inteiros mais próximos, de forma a obter o S-EMG 2D
com dados não-negativos utilizado para a geração da imagem.
As Figuras 3 e 4 ilustram, respectivamente, a imagem
gerada a partir da segmentação em tamanho fixo e a imagem
gerada a partir da segmentação obtida com o recorte de bulhas.

Fig 3. Imagem gerada a partir da segmentação em tamanho fixo

Fig 4. Imagem gerada a partir da segmentação automática.

O próximo passo, ilustrado pelo diagrama de blocos, é
aplicar o sinal bidimensional gerado ao codificador HEVC,
que foi configurado para utilizar o perfil Monocromático 16
Intra. Neste perfil, o codificador utiliza o padrão de imagem
YUV 4:0:0 (somente amostras de luminância), profundidade
de bits igual a 16 e predição Intra-quadro (a predição
Inter-quadros não é aplicável, uma vez que está sendo gerada
apenas uma imagem para cada sinal de S-EMG). O filtro de
deblocagem (Deblocking filter, DBF) e o filtro não linear
SAO (Sample Adaptative Offset) estão ativos.

O processo de decodificação inicia-se com o
desempacotamento de dados, que consiste em separar a
informação lateral do conjunto de dados referentes ao sinal
propriamente dito. Esta informação é armazenada para
posterior utilização no processo de reconstrução do sinal
unidimensional. Em seguida, a imagem compactada é
fornecida ao decodificador HEVC, cuja saída corresponde ao
sinal de S-EMG 2D. O sinal bidimensional é então rearranjado
de forma unidimensional e retira-se o preenchimento
adicionado. Ao final do processo, tem-se o sinal de S-EMG
unidimensional reconstruído.
III.

RESULTADOS

Foram realizadas simulações computacionais utilizando
sinais de S-EMG dinâmicos reais. O procedimento de obtenção
dos sinais, os sinais obtidos e comparações com outros
resultados da literatura são apresentados a seguir.

A. Banco de Sinais
Os sinais de S-EMG dinâmicos utilizados para testar o
algoritmo de compressão foram coletados do músculo vasto
medial de nove indivíduos. A coleta foi realizada utilizando
um eletromiógrafo (Delsys, modelo Bagnoli-2, Boston,
Estados Unidos). Este equipamento apresenta eletrodos com
pré-amplificação de 10 V/V e filtro passa-faixa de 20 Hz a 450
Hz. Os sinais foram amostrados a uma taxa de 2,0 kHz e
digitalizados com 12 bits por amostra.
O protocolo foi implementado utilizando um
cicloergômetro (Ergo-Fit, modelo Ergo Cycle 167, Pirmasens,
Alemanha). Definiu-se o protocolo de aquisição com potência
e velocidade constantes e de alta intensidade, não foi definido
um tempo fixo para o experimento, os sujeitos pedalaram até
não possuírem mais a capacidade de manter o desempenho
inicialmente estabelecido.
Um trecho de sinal coletado é ilustrado na Figura 6.

B. Decodificador
O decodificador está representado em diagrama de blocos
na Figura 5.
Fig. 6. Trecho de sinal S-EMG de protocolo dinâmico.

B. Critérios de avaliação
Dois critérios de avaliação da compressão de sinais
eletrofisiológicos foram aplicados neste trabalho, com o
propósito de avaliar objetivamente o desempenho do
algoritmo proposto: o fator de compressão (CF) e a diferença
percentual residual (PRD).
O fator de compressão é definido por (2),
CF (%) 

Fig.5. Diagrama de blocos do decodificador de sinais de S-EMG.

Os  Cs
 100 ,
Os

(2)

em que OS é a quantidade de bits necessária para armazenar os
dados originais e CS é a quantidade de bits necessária para
armazenar os dados comprimidos.
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TABELA I.

A diferença percentual residual está definida em (3),

Fator de compressão ‒ CF(%)

N 1

PRD(%) 

  x[n]  xˆ[n]
n 0

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS CODIFICADORES ‒ PRD (%)

N 1

 x 2 [n ]

2

 100 ,

(3)

n 0

70

75

80

85

90

95

IQ + HEVC

-

-

2,71

4,28

7,96

19,53

RB + HEVC

-

-

-

2,66

4,39

10,28

em que x é o sinal original, x̂ é o sinal reconstruído e N é o
tamanho do segmento de sinal.

Berger et al. [7]

2,44

2,70

4,41

7,52

20,10

29,96

Norris et al. [4]

7,75

7,93

9,06

10,02

19,98

35,71

C. Resultados
A Figura 7 ilustra os resultados de PRD em função de CF
dos algoritmos propostos para o banco de sinais de S-EMG.
O resultado IQ + HEVC (Imagem quadrada + HEVC)
representa o desempenho obtido pela abordagem que faz uso
de segmentação com Nfixo, expresso em (1), e o resultado
RB + HEVC (Recorte de bulhas + HEVC) ilustra o
desempenho da abordagem que usa segmentação automática.

Melo et al. [15]

-

4,707

6,248

8,909

12,603

-

Costa et al. [11]

-

-

4,39

5,77

9,39

-

Trabuco et al. [9]

4,41

4,70

5,41

6,40

8,22

15,76

Fig. 7. Avaliação de desempenho do algoritmos de compressão
propostos.

Na Figura 8 pode-se observar a comparação dos resultados
da diferença percentual residual (PRD) em função do fator de
compressão (CF) com aqueles obtidos por outros autores.
A Tabela I sintetiza as informações que constam da Figura 8.

Fig. 8. Avaliação de desempenho do algoritmo de compressão
proposto e comparação com resultados de Berger et al. [7],
Norris et al. [4], Melo et al. [15], Costa et al. [11] e Trabuco et al. [9].

I.

DISCUSSÃO

A imagem gerada pela abordagem que faz uso da
segmentação com número fixo de amostras (a saber,
o caminho 1 ilustrado no diagrama de blocos do codificador,
na Figura 1) apresenta aspecto eminentemente ruidoso, como
pode ser observado na Figura 3. Com o sinal de S-EMG 2D
arranjado desta maneira, a segmentação em blocos realizada
pelo HEVC operando sobre uma imagem estática resultará em
unidades que apresentam pequena similaridade com os blocos
vizinhos da mesma imagem, isto é, baixa redundância
espacial, o que acarreta uma predição do modo intra-quadro
pouco eficiente.
Por outro lado, a abordagem que faz uso do
recorte automático de bulhas (a saber, o caminho 2 ilustrado
na Figura 1) é capaz de gerar uma imagem com áreas mais
homogêneas, como pode ser observado na Figura 4, tanto na
extremidade esquerda, quanto na extremidade direita. Estas
áreas de maior homogeneidade são produzidas pelos trechos
de baixa amplitude do sinal de S-EMG que ocorrem nos
intervalos entre as contrações musculares do protocolo de
esforços dinâmicos (como ilustrado pela Figura 6).
Assim, aplicando o recorte automático de bulhas, as
unidades geradas pelo HEVC a partir da segmentação do
quadro vão apresentar alta similaridade entre blocos
adjacentes (ou seja, alta redundância espacial), o que torna a
predição intra-quadro mais eficiente. A otimização da
predição intra-quadro descrita, de fato, leva a uma melhor
relação entre CF e PRD, como observado na Figura 7.
É notória a menor PRD para um determinado valor de CF que
seja comum a ambas as curvas (IQ + HEVC corresponde à
imagem apresentada na Figura 3 e RB + HEVC corresponde à
imagem apresentada na Figura 4).
A taxa de compressão do codificador HEVC é orientada
pela configuração do parâmetro de quantização (QP), que
pode variar de 1 a 51. Quanto menor o valor de QP, menor
será o valor de CF (menor a compressão obtida). Portanto,
menor também será a distorção causada (aferida pela PRD).
A Figura 7 mostra que, para a configuração com QP mínimo
(igual a 1) foi obtido CF em torno de 80%, ou seja, o sinal de
S-EMG codificado ocupou cerca de 20% do tamanho original,
o que é um resultado significativamente satisfatório.
A Figura 8 e a Tabela I atestam a eficácia do codificador
HEVC ao comprimir sinais de S-EMG, sobretudo caso seja
usado o pré-processamento baseado na detecção automática da
duração dos eventos de contração muscular. Os resultados
obtidos foram superiores (menor PRD) aos relatados na
literatura para fatores de compressão (CF) acima de 80%.
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II.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi avaliado o desempenho do codificador
HEVC ao comprimir sinais de S-EMG em protocolos de
atividade dinâmica. Na primeira abordagem, avaliou-se o
desempenho ao utilizar uma imagem gerada apenas pela
simples ordenação do sinal unidimensional em bidimensional,
de modo a produzir uma imagem quadrada. Na segunda
abordagem, foi avaliado o desempenho ao fornecer como
entrada uma imagem gerada a partir do recorte de bulhas do
sinal unidimensional.
De acordo com os resultados apresentados, o
pré-processamento proposto gerou resultados bastante
superiores quando comparados aos resultados obtidos sem o
pré-processamento. O algoritmo desenvolvido entrega bons
resultados sem, sobretudo, exigir um grande esforço
computacional.
Cabe ressaltar o excelente desempenho apresentado pelo
codificador HEVC, nas duas abordagens tratadas, perante os
demais algoritmos relatados na literatura. Isso demonstra que
o modo Intra do HEVC compõe o estado da arte mesmo se
comparado a codificadores de imagem projetados
exclusivamente para esta finalidade.
A predição inter-quadros do codificador HEVC não foi
explorada neste trabalho, uma vez que o sinal de S-EMG de
um único canal foi arranjado de forma a compor imagens
estáticas, isto é, matrizes bidimensionais. Para tirar proveito da
abordagem inter-quadros seria necessário organizar os sinais
em estruturas que excedam duas dimensões.
Novas pesquisas podem ser realizadas no sentido de
desenvolver técnicas de pré-processamento ainda mais
eficientes. Neste contexto, novas formas de ordenação do sinal
podem ser implementadas, de maneira a otimizar a predição
intra-quadro, ou ainda desenvolver um arranjo tridimensional
do sinal de S-EMG, de modo a explorar a predição
inter-quadros do codificador HEVC.
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Análise em Regime Permanente de um
Algoritmo NLMS de Passo Variável
Eduardo Vinicius Kuhn, José Gil Fausto Zipf e Rui Seara
Resumo—Este artigo foca sobre a análise em regime
permanente de um algoritmo VSS-NLMS (variable step-size
normalized least-mean-square) da literatura, o qual usa uma regra
de ajuste para o passo de adaptação com imunidade elevada ao
ruído de medição. Especificamente, expressões de modelo são
derivadas visando predizer o erro quadrático médio em excesso
(EQME) como também o valor médio e o valor quadrático médio
do passo de adaptação em regime permanente. Com base nas
expressões de modelo, algumas características importantes sobre
o comportamento do algoritmo são discutidas. Resultados de
simulação são apresentados confirmando a precisão das
expressões de modelo obtidas.
Palavras-chave—Algoritmo NLMS de passo variável, filtragem
adaptativa, modelagem estocástica.
Abstract—This paper focuses on the steady-state analysis of a
variable step-size normalized least-mean-square (VSS-NLMS)
algorithm from the literature, which uses a step-size adjustment
rule with high immunity against the measurement noise.
Specifically, model expressions are derived aiming to predict the
excess mean-square error (EMSE) as well as the mean and mean
squared step-size values in steady state. Based on the model
expressions, some important characteristics of the algorithm are
discussed. Simulation results are presented confirming the
accuracy of the obtained model expressions.
Keywords—Variable step-size NLMS algorithm, adaptive
filtering, stochastic modeling.

I. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, algoritmos adaptativos de passo
variável baseados no LMS (least-mean-square) têm emergido
como uma solução atrativa do ponto de vista prático, visando
tratar a relação de compromisso entre velocidade de
convergência e erro quadrático médio em excesso (EQME) em
regime permanente [1]. A ideia central desses algoritmos é
utilizar um valor de passo grande no início do processo de
adaptação, visando propiciar uma convergência inicial rápida.
Então, conforme o algoritmo tende para a condição de regime
permanente, o valor do passo é gradualmente reduzido (de
acordo com alguma regra de ajuste predefinida), levando a um
pequeno EQME em regime permanente. Diversas abordagens
vêm sendo discutidas na literatura para derivar regras de ajuste
para o passo de adaptação, as quais são baseadas, por
exemplo, na teoria do passo ótimo [2]-[5], no gradiente do erro
quadrático instantâneo [6]-[8], na autocorrelação do erro [9],
no próprio erro quadrático instantâneo [10], na restrição da
variância do ruído [11], no valor absoluto do erro instantâneo
[12], dentre outras abordagens dadas em [13]-[15].
De modo geral, as regras de ajuste de passo mencionadas
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sofrem interferência (em maior ou menor grau) do ruído de
medição, uma vez que o passo variável é frequentemente
computado usando o sinal de erro corrompido por ruído.
Como consequência, o desempenho de algoritmos de passo
variável é significativamente degradado, resultando em um
aumento do EQME em regime permanente. Tal
comportamento se torna ainda mais evidenciado em ambientes
com baixa razão sinal-ruído (SNR). Outro problema é que a
maioria das regras de ajuste do passo de adaptação
introduzidas na literatura requerem a sintonia de um ou mais
parâmetros para operação adequada, o que é usualmente
realizado através de um procedimento tedioso de tentativa e
erro. Além disso, visto que tal sintonia é em geral afetada pela
SNR do sistema, os parâmetros dos algoritmos precisam ser
reajustados para manter um desempenho adequado sempre que
as condições de operação mudam (para detalhes, veja [16]).
Recentemente, visando superar as limitações observadas,
uma regra de ajuste do passo de adaptação foi apresentada em
[16], a qual é baseada na autocorrelação do erro. De acordo
com os autores, a regra de ajuste obtida tem elevada
imunidade contra o ruído de medição e depende apenas da
escolha de um único parâmetro de suavização para sua
operação. Contudo, tendo em vista que o desempenho e a
robustez desse algoritmo foram avaliados somente via
simulações de Monte Carlo (MC), é imperativo realizar um
estudo mais abrangente a fim de fornecer uma fundamentação
teórica mais rigorosa, clarificar algumas características e
discutir como o parâmetro de suavização afeta seu
desempenho. Nesse sentido, um caminho conveniente para
melhor entender o comportamento de um dado algoritmo se dá
através de seu modelo estocástico.
Neste contexto, focando sobre o algoritmo VSS-NLMS
(variable step-size normalized least-mean-square) introduzido
em [16], o presente trabalho de pesquisa tem por objetivo:
i) derivar expressões de modelo descrevendo o
comportamento do algoritmo em regime permanente;
ii) investigar como o parâmetro de suavização impacta
sobre o desempenho do algoritmo; e
iii) estabelecer uma relação entre o parâmetro de suavização
e o passo de adaptação do algoritmo NLMS (padrão).
Vale salientar que o presente trabalho estende os resultados
apresentados em [17], tratando agora acerca do comportamento
do algoritmo em regime permanente.
II. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Na análise apresentada, assume-se que os coeficientes do
filtro adaptativo são atualizados por um algoritmo
VSS-NLMS, cuja equação de adaptação é dada por [2], [3]
x ( n )e ( n )
w (n + 1) = w (n) + μ(n) T
(1)
x ( n) x( n) + ε
onde w (n) = [ w1 (n) " wM (n)]T representa o vetor de
coeficientes do filtro, x(n) = [ x(n) " x(n − M + 1)]T , um
vetor contendo as amostras mais recentes do sinal de entrada,
μ(n), o passo de adaptação variável, ε > 0, um parâmetro de
regularização e e( n), o sinal de erro. Para um problema de
identificação de sistema, o sinal de erro é expresso como
e(n) = [w o − w (n)]T x(n) + z (n)
(2)
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com w o denotando um vetor de dimensão M contendo os
coeficientes da planta (sistema a ser identificado) e z ( n), um
ruído aditivo de medição. Particularmente em [16], a regra de
ajuste do passo de adaptação variável μ(n) 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)e2 (n)
(5)
sendo 0  β < 1 um parâmetro de suavização (para detalhes,
veja a discussão realizada na Seção III-C).
III. ANÁLISE PROPOSTA
Nesta seção, tendo em vista o algoritmo VSS-NLMS
considerado [dado por (1)-(5)], são derivadas expressões de
modelo caracterizando o EQME em regime permanente como
também o valor médio e o valor quadrático médio do passo de
adaptação em regime permanente. A partir dessas expressões,
algumas características importantes sobre o comportamento do
algoritmo são discutidas.
A. EQME em Regime Permanente
Baseado no princípio de conservação de energia [1], uma
expressão de modelo caracterizando o EQME em regime
permanente J ex (∞) é derivada. Para tal, desprezando o
parâmetro de regularização ε, (1) é inicialmente reescrita em
função do vetor de erro nos coeficientes
v ( n) = w ( n) − w o
(6)
como
x ( n )e ( n )
v(n + 1) = v (n) + μ(n) T
.
(7)
x ( n) x ( n)
Então, calculando v T (n + 1) v (n + 1) [a partir de (7)], tomando
o valor esperado de ambos os lados da expressão resultante,
fazendo n → ∞, considerando
lim E[ v T (n + 1) v (n + 1)] = lim E[ v T (n) v (n)]
(8)
n →∞

n →∞

e assumindo que μ(n) é estatisticamente independente de
qualquer outra variável [9], [10], a relação de variâncias para o
algoritmo VSS-NLMS é obtida como
T
2
2
⎪⎧[ v (n) x( n)] ⎪⎫
⎪⎧ e (n) ⎪⎫
2
2E[μ(∞)] lim E ⎨ T
⎬ = E[μ (∞)] lim E ⎨ T
⎬.
n→∞ ⎪ x (n)x(n) ⎪
n→∞ ⎪ x (n) x( n) ⎪
⎩
⎭
⎩
⎭
(9)
Note em (9) que E[μ(∞ )] e E[μ2 (∞)] caracterizam o valor
médio e o valor quadrático médio do passo de adaptação em
regime permanente, respectivamente.
Agora, relembrando a definição de EQME em regime
permanente [1], isto é,

J ex (∞) = lim E{[e(n) − z (n)]2 }
n →∞

= lim E{[ v T (n)x(n)]2 }

(10)

n →∞

considerando que v(n) e x(n) são estatisticamente
independentes e assumindo que o denominador varia
lentamente com respeito ao numerador [18], o termo do lado
esquerdo de (9) pode ser aproximado por
⎧⎪ [ v T (n)x(n)]2 ⎫⎪ J ex (∞)
lim E ⎨ T
(11)
⎬≅
n →∞ ⎪ x ( n) x( n) ⎪
⎩
⎭ tr(R )
onde tr( ⋅ ) denota o operador traço de uma matriz e
R = E[x(n)xT (n)], a matriz de autocorrelação do sinal de
entrada. Adicionalmente, usando (2), (6) e (10) como também

assumindo que z (n) tem média zero, variância σ 2z e é não
correlacionado com qualquer outro sinal no sistema, o termo
do lado direito de (9) pode ser simplificado para
⎧⎪ e 2 (n) ⎫⎪ J ex (∞)
lim E ⎨ T
+ σ2z E1
(12)
⎬≅
n →∞ ⎪ x ( n) x( n) ⎪
tr(
)
R
⎩
⎭
com
⎡
⎤
1
E1 = E ⎢ T
(13)
⎥.
⎣ x ( n) x( n) ⎦
No Apêndice, soluções analíticas para computar E1 são
fornecidas, considerando tanto sinal de entrada gaussiano
correlacionado quanto não correlacionado [veja (37) e (38)].
Finalmente, substituindo (11) e (12) em (9), e resolvendo a
expressão resultante para J ex (∞), uma expressão para
predizer o EQME em regime permanente do algoritmo
VSS-NLMS é obtida como
η 2
J ex (∞) =
σ z tr(R ) E1
(14)
2−η
com
E[μ 2 (∞)]
η=
.
(15)
E[μ(∞)]
Consequentemente, o desajuste pode também ser diretamente
determinado substituindo (14) em [1, eq. (15.11)].
A partir de (14), as seguintes características podem ser
verificadas:
i) O EQME em regime permanente depende da razão η
entre E[μ 2 (∞)] e E[μ(∞)].
ii) A potência do ruído de medição σ 2z e as características
estatísticas do sinal de entrada afetam o EQME em
regime permanente.
iii) A expressão de modelo descrevendo o EQME em regime
permanente exibe uma formulação similar à obtida para o
algoritmo NLMS (padrão) [1, eq. (17.9)], exceto pela
troca de μ NLMS por η.
iv) Para η próximo de zero, valores de EQME em regime
permanente pequenos são alcançados, o que
analogamente ocorre no algoritmo NLMS (padrão) para
μ NLMS → 0.
Visto que a derivação da expressão de modelo (14) não
assume qualquer regra de ajuste para o passo de adaptação
específica, as características supramencionadas valem para
outros algoritmos VSS-NLMS da literatura.
Portanto, levando em conta as soluções fornecidas no
Apêndice para computar E1 , o EQME em regime permanente
e o desajuste do algoritmo VSS-NLMS podem ser preditos
através da expressão de modelo (14) se E[μ 2 (∞)] e E[μ(∞)]
forem conhecidos.
B. Comportamento do Passo em Regime Permanente
Agora, são derivadas expressões de modelo descrevendo o
comportamento médio e quadrático médio do passo de
adaptação em regime permanente [requeridas em (15)].
1) Determinação de E[μ(∞)] : Tomando o valor esperado de
ambos os lados de (3), fazendo n → ∞ e assumindo que
p 2 (n) varia lentamente com respeito a q2 (n), de tal forma
que ambas as variáveis são aproximadamente independentes, o
princípio da média [18] pode ser utilizado para obter

E[μ(∞)] ≅

E[p 2 (∞)]

.
(16)
E[q 2 (∞)]
Então, determinando p 2 (n) a partir de (4), tomando o valor
esperado de ambos os lados da expressão resultante, fazendo
n → ∞, usando a definição de erro quadrático médio (EQM)
em regime permanente
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J (∞) = lim E[e 2 ( n)]
n →∞

(17)

considerando [a partir de (4) e (10)] que
E[ p(∞)] ≅ J ex (∞)
(18)
assumindo que p(n − 1) seja independente de e( n)e( n − 1) e
resolvendo a expressão resultante para E[ p 2 (∞)], tem-se
2
(1 − β) J 2 (∞) + 2βJ ex
(∞)
E[ p 2 (∞)] =
.
(19)
(1 + β)
Analogamente, assumindo que q(n − 1) seja independente de
e2 (n), a partir de (5) e
E[q(∞)] = J (∞)
(20)
segue que
(3 − β) J 2 (∞)
E[q 2 (∞)] =
.
(21)
(1 + β)
Logo, substituindo (19) e (21) em (16), o comportamento
médio do passo de adaptação em regime permanente é obtido
como
2
2βJ ex
(∞)
(1 − β)
E[μ(∞)] =
+
.
(22)
(3 − β) (3 − β) J 2 (∞)
Levando em consideração (22), as seguintes características
podem ser verificadas:
i) Para β → 1, o valor médio do passo de adaptação em
regime permanente é dado por
J 2 (∞)
E[μ(∞)] → ex2
.
(23)
J (∞)
ii) Para β < 1, o valor médio do passo de adaptação em
regime permanente tem como limite inferior
(1 − β)
E[μ(∞)] ≅
(24)
(3 − β)
visto que o EQM é usualmente maior do que o EQME
em regime permanente frente a condições de operação
realísticas. Tal polarização limita a redução do passo de
adaptação e, consequentemente, o mínimo EQME
atingível.
iii) O valor médio do passo de adaptação em regime
permanente praticamente não é afetado pelo ruído de
medição, confirmando assim a robustez da regra de
ajuste do passo de adaptação [dada por (3)-(5)].
2) Determinação de E[μ 2 (∞)] : Como em (16), aproxima-se

E[μ2 (∞)] ≅

4

E[p (∞)]

.
(25)
E[q 4 (∞)]
Agora, calculando p 4 (n) a partir de (4), tomando o valor
esperado de ambos os lados da expressão resultante, fazendo
n → ∞, desprezando novamente a correlação de termos
cruzados, considerando (10), (18), (19) e
3
3(1 − β) 2 [β(1 − β) + 3]J 2 (∞) J ex (∞) + 6β3 J ex
(∞)
E[ p3 (∞)] =
2
(1 + β)(1 + β + β )
(26)
obtém-se após algumas simplificações que
E[ p 4 (∞ )] =
+
+

3(1 − β)(1 − β3 )[2β + 3(1 − β2 )]J 4 (∞ )
(1 + β) 2 (1 + β2 )(1 + β + β2 )
2
12β(1 − β2 )[3(1 + β2 ) + β(1 − 4β2 )]J 2 (∞) J ex
(∞)

(1 + β) 2 (1 + β2 )(1 + β + β2 )
4
24β6 J ex
(∞ )

(1 + β)2 (1 + β2 )(1 + β + β2 )

Por sua vez, a partir de (5) e

.

(27)

E[q3 (∞)] =

3[β2 (β − 2) − 2β + 5]
(1 + β)(1 + β + β2 )

J 3 (∞)

(28)

tem-se

E[q 4 (∞)] =

3{β4 [β(9 − 5β) + 7] − β2 (6β + 17) + 5(7 − 3β)}
2

2

2

(1 + β) (1 + β )(1 + β + β )

J 4 (∞).

(29)
Dessa forma, substituindo (27) e (29) em (25), o
comportamento quadrático médio do passo de adaptação em
regime permanente é determinado como
(1 − β)(1 − β3 )[2β + 3(1 − β2 )]
E[μ 2 (∞)] = 4
β [β(9 − 5β) + 7] − β2 (6β + 17) + 5(7 − 3β)
+

2
4β(1 − β)[(1 − β2 )(1 + β3(1 + β2 ) + β(1 − 4β2 )]J ex
(∞)

{β4 [β(9 − 5β) + 7] − β2 (6β + 17) + 5(7 − 3β)}J 2 (∞)

+

4
8β6 J ex
(∞ )

.
{β [β(9 − 5β) + 7] − β2 (6β + 17) + 5(7 − 3β)}J 4 (∞)
(30)
A partir de (30), os seguintes pontos podem ser observados:
i) Para β → 1, o valor quadrático médio do passo de
adaptação em regime permanente é dado por
J 4 (∞)
E[μ 2 (∞)] → ex4
.
(31)
J (∞)
ii) Para β < 1, o valor quadrático médio do passo de
adaptação em regime permanente tem como limite
inferior

E[μ2 (∞)] ≅

4

(1 − β)(1 − β3 )[2β + 3(1 − β2 )]

. (32)
β4 [β(9 − 5β) + 7] − β2 (6β + 17) + 5(7 − 3β)
iii) O valor quadrático médio do passo de adaptação em
regime permanente praticamente não é afetado pela
variância do ruído de medição, ratificando a robustez da
regra de ajuste do passo de adaptação [dada por (3)-(5)].
Portanto, o comportamento médio e quadrático médio do
passo de adaptação em regime permanente pode ser predito
através das expressões de modelo (22) e (30), respectivamente.
Todavia, frente a condições de operação realísticas [isto é,
β < 1 e J (∞)  J ex (∞)], E[μ(∞)] e E[μ2 (∞)] podem ser
aproximados por (24) e (32), respectivamente.
C. Discussão
Agora, algumas características importantes oriundas das
expressões de modelo (14), (22) e (30) são destacadas, visando
evidenciar mais alguns aspectos sobre o comportamento do
algoritmo em regime permanente. Para exemplificar, a Fig. 1
mostra o comportamento das expressões de modelo (14), (22)
e (30) para diferentes valores de β (compreendendo a faixa de
0, 5 até 0,999). Observa-se a partir das Figs. 1(a) e (b) que os
valores médio e quadrático médio do passo de adaptação em
regime permanente são funções decrescentes de β. Além
disso, infere-se que o valor mínimo do passo de adaptação em
regime permanente E[μ(∞)] é limitado a um dado valor de β.
Por sua vez, verifica-se da Fig. 1(c) que o EQME em regime
permanente também é uma função decrescente de β. Assim,
β deve ser escolhido próximo de 1 para se obter valores de
EQME em regime permanente pequenos. Todavia, escolhendo
β muito próximo de 1, a velocidade de convergência do
algoritmo como também sua capacidade de reação a mudanças
abruptas da planta podem ser prejudicadas [veja (4) e (5)].
Contudo, apesar de existir uma sutil relação de compromisso
entre a velocidade de convergência e o EQME em regime
permanente (ditada pelo parâmetro β), o desempenho do
algoritmo não é significativamente afetado pela escolha de β
(na prática, tipicamente 0,85 < β < 1).
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μ NLMS ≅

(3 − β)(1 − β3 )[2β + 3(1 − β2 )]

.

mostra que valores de EQME em regime permanente
pequenos são alcançados para β → 1.
0,20
0,15

E[μ(∞)]

Além dos aspectos mencionados, lembre-se que (14) tem a
mesma formulação da expressão correspondente obtida para o
algoritmo NLMS com passo de adaptação fixo, exceto pela
troca da razão η por μ NLMS (veja [1, eq. (17.9)]). Dessa
forma, é possível inferir que o algoritmo VSS-NLMS e o
algoritmo NLMS (padrão) podem ser ajustados para atingir o
mesmo EQME em regime permanente, fazendo-se o valor do
passo de adaptação deste último igual a η. Então, visto que η
é função de β, uma relação (aproximada) pode ser
estabelecida entre o passo de adaptação μ NLMS do NLMS e o
parâmetro β do algoritmo VSS-NLMS. Especificamente,
substituindo (24) e (32) em (15), e igualando a expressão
resultante a μ NLMS , obtém-se

0,10
0,05
0
0,5

0,7

0,8

0,9

1,0

0,9

1,0

Parâmetro, β
(a)
0,10

Logo, um valor de passo de adaptação equivalente para o
algoritmo NLMS (padrão) pode ser determinado para um dado
valor de β; assim, ambos os algoritmos podem ser ajustados
para alcançar o mesmo EQME em regime permanente, sem o
uso de extensivas simulações (veja o Exemplo 2 da Seção IV).

0,08

A. Exemplo 1
Neste exemplo, a precisão das expressões de modelo
caracterizando o comportamento do algoritmo em regime
permanente é avaliada para diferentes valores de β
(compreendendo a faixa de 0,5 até 0,999). Para tal, resultados
de simulação de MC são comparados com aqueles preditos a
partir de (14), (24) e (32). No intuito de fornecer uma melhor
visualização para os resultados obtidos experimentalmente,
toma-se a média dos últimos 100 valores da variável de
interesse em regime permanente (como em [1, pp. 250]).
A Fig. 1 mostra os resultados obtidos por simulações de
MC juntamente com aqueles preditos a partir das expressões
de modelo (14), (24) e (32). A partir das Figs. 1(a) e (b),
observa-se que (24) e (32) caracterizam adequadamente o
valor médio e o valor quadrático médio do passo de adaptação
em regime permanente (particularmente, para β > 0, 65).
[Como os resultados são similares, simulações para
SNR = 20 dB foram omitidas nas Figs. 1(a) e (b).] Por sua
vez, verifica-se a partir da Fig. 1(c) que (14) descreve muito
bem o EQME em regime permanente do algoritmo para uma
ampla faixa de valores de β, como também para ambos os
valores de SNR considerados. Adicionalmente, a Fig. 1(c)

0,06
0,04
0,02
0
0,5

0,6

0,7

0,8

Parâmetro, β
(b)

EQME em regime permanente (dB)

IV. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO
Agora, visando verificar a precisão das expressões de
modelo propostas bem como confirmar algumas características
do algoritmo, simulações de MC (média de 200 realizações
independentes) são realizadas considerando um problema de
identificação de sistemas. Por simplicidade, uma planta com
M = 128 coeficientes obtida de uma função sinc é utilizada,
sendo a planta normalizada de tal forma que || w o ||22 = 1 [17].
O sinal de entrada é obtido através de um processo
autorregressivo de segunda ordem AR(2), dado por
x (n) = −a1 x(n − 1) − a2 x(n − 2) + v(n)
(34)
onde a1 e a2 são os coeficientes do processo AR(2) e v (n ),
um ruído branco cuja variância é ajustada de tal modo que
σ2x = 1. A SNR é definida como
⎛ σ2 ⎞
SNR = 10log10 ⎜ 2x ⎟
(35)
⎜σ ⎟
⎝ z⎠
sendo dois valores práticos aqui considerados, isto é,
SNR = 20 dB e SNR = 40 dB. Ainda, as condições iniciais
das variáveis do algoritmo são w (0) = 0, μ(0) = 0 e
p (0) = q (0) = 0.

E[μ 2 (∞)]

(33)

β4 [β(9 − 5β) + 7] − β2 (6β + 17) + 5(7 − 3β)

0,6

−20
SNR = 20 dB
−30
−40

SNR = 40 dB

−50
−60
−70
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Parâmetro, β

(c)
Fig. 1. Exemplo 1. Comportamento do algoritmo em regime permanente
obtido por simulações de MC (marcadores cinza) e predito a partir das
expressões de modelo propostas (linhas escuras). (a) Valor médio do passo de
adaptação em regime permanente [dado por (24)]. (b) Valor quadrático médio
do passo de adaptação em regime permanente [dado por(32)]. (c) EQME em
regime permanente [dado por (14)].

B. Exemplo 2
Este exemplo visa: i) mostrar que o algoritmo VSS-NLMS
de [16] exibe uma velocidade de convergência mais rápida do
que a do algoritmo NLMS (padrão); e ii) verificar que ambos
os algoritmos podem ser ajustados para alcançar o mesmo
EQME em regime permanente através de (33). Para isso,
assume-se aqui β igual a 0,85 e 0,98 para o algoritmo
VSS-NLMS, implicando [a partir de (33)] que o passo de
adaptação do algoritmo NLMS μ NLMS deve ser feito igual a
0,1714 e 0,0291, respectivamente.
Na Fig. 2, são apresentadas as curvas de aprendizagem
obtidas por simulações de MC tanto para o algoritmo
VSS-NLMS considerado quanto para o algoritmo NLMS
(padrão). Observe que, para o mesmo valor de EQME em
regime permanente, o algoritmo VSS-NLMS supera o
algoritmo NLMS em termos de velocidade de convergência,
independente do valor de SNR considerado. (Tal melhoria no
desempenho em relação ao algoritmo NLMS torna-se menos
evidente à medida que β é decrescido.) Além disso, a Fig. 2
confirma que a expressão de modelo (33) permite ajustar
adequadamente ambos os algoritmos para atingir o mesmo
EQME em regime permanente, sem a necessidade de
extensivas simulações.

1077

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT’17, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

pode ser eliminado visto que λ k = σ2x para todo k , o
que resulta em
1
E1 =
.
(37)
( M − 2)
ii) Assumindo sinal de entrada correlacionado e M par,
pares adjacentes de autovalores são substituídos por sua
média geométrica com multiplicidade dois a fim de
eliminar o operador raiz quadrada em (36). Então,
considerando apenas autovalores distintos, realizando a
expansão em frações parciais e integrando a expressão
resultante [20], obtém-se
M /2 M 2
λ q
1
(38)
E1 ≅
λ ( M / 2) −1 ln(λ l )
∑
∏
 − λ ) l
M
λ
(
l
q
l =1 q =1
2 ∏ λk
q ≠l

0

EQME (dB)
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SNR = 20 dB

−30
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(a)
0

EQME (dB)
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com

−40
−50
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k =1

λ q = λ (2 q −1) λ (2 q ) , q = 1, 2,..., M 2.

(39)

−60
−70

0

0,5

1,0

1,5

2,0

Iterações

2,5

REFERÊNCIAS

3,0
× 105

(b)
Fig. 2. Exemplo 2. Curvas de aprendizagem (EQME) obtidas por simulação
de MC para o algoritmo NLMS (linhas escuras) e o algoritmo VSS-NLMS
(linhas cinza), considerando o mesmo EQME em regime permanente [dado
por (33)]. (a) β = 0,85 e μ NLMS = 0,1714. (b) β = 0, 98 e μ NLMS = 0,0291.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, foram derivadas expressões de modelo
caracterizando o comportamento em regime permanente do
algoritmo VSS-NLMS introduzido em [16]. A partir dessas
expressões, importantes aspectos sobre o comportamento do
algoritmo foram observados, especialmente acerca do impacto
do parâmetro de suavização em seu desempenho.
Particularmente, foi verificado que a regra de ajuste do passo
de adaptação praticamente não é afetada pelo ruído de
medição, o que permite o algoritmo alcançar um EQME em
regime permanente pequeno quando comparado a outros da
literatura. Adicionalmente, foi observado que valores de
EQME em regime permanente pequenos são alcançados
fazendo o parâmetro de suavização próximo à unidade. Ainda,
uma relação analítica entre o algoritmo VSS-NLMS
considerado e o NLMS foi estabelecida, tornando assim
possível ajustar ambos os algoritmos para atingir o mesmo
EQME em regime permanente sem o uso de extensivas
simulações. Resultados de simulação ratificaram as
características observadas como também confirmaram a
precisão muito boa obtida através das expressões de modelo
propostas.
APÊNDICE
DETERMINAÇÃO DE (13)
No intuito de tornar o documento autocontido, soluções
analíticas para computar o valor esperado E1 [dado em (13)]
são derivadas. Para tal, focando sobre o caso de sinal de
entrada gaussiano, tem-se a partir de [19] que
∞

E1 =

∫
0

1
M

dω

(36)

∏ (1 + 2ωλ k )
k =1

onde λ k denota o k-ésimo autovalor de R. Contudo, como
não existem soluções gerais disponíveis na literatura para este
tipo de integral [20], dois casos de especial interesse são
discutidos a seguir:
i) Assumindo sinal de entrada não correlacionado e M
par, o operador raiz quadrada no denominador de (36)
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Novo Algoritmo Proporcional com Reúso de
Coeficientes e Seleção de Dados
Rodrigo M. S. Pimenta1,2 , Leonardo C. Resende2,3 , Diego B. Haddad4 , Mariane R. Petraglia2 , Newton N.
Siqueira2,5

Resumo— Algoritmos adaptativos devem idealmente apresentar uma alta taxa de convergência, um bom desempenho em
regime permanente e um baixo custo computacional. Poucos
algoritmos conseguem atender simultaneamente a estes requisitos. Este artigo propõe um problema de otimização local e
determinístico cuja solução dá origem a um algoritmo adaptativo
que apresenta uma maior taxa de convergência na identificação
de sistemas esparsos, devido ao concurso da técnica de adaptação
proporcional. Ademais, uma menor complexidade computacional
é angariada pela seleção de dados (ensejada pela técnica SetMembership), a qual evita atualizações quando o sinal de entrada
não disponibiliza uma quantidade de informação considerada
relevante. Por fim, a adoção do reúso de coeficientes permite obter
um bom desempenho de identificação em regime permanente,
notadamente em cenários de baixa SNR.
Palavras-Chave— Filtragem Adaptativa, Adaptação Proporcional, Reúso de Coeficientes, Set-Membership.
Abstract— Adaptive algorithms should ideally present a high
convergence rate, a good steady state performance, and a low
computational cost. Few algorithms can simultaneously meet
these requirements. This paper proposes a local and deterministic
optimization problem whose solution gives rise to an adaptive
algorithm that presents a higher convergence rate in the identification of sparse systems due to the proportionate adaptation
technique. In addition, a lower computational complexity is
raised by the selection of data (obtained by the Set-Membership
technique), which avoids updates when the input signal does not
provide an amount of information considered relevant. Finally,
the adoption of the reuse of coefficients allows to obtain a good
performance of identification in steady-state conditions, notably
in low SNR scenarios.

Seja w0 ∈ RN um vetor1 que contenha os coeficientes de
uma função de transferência a identificar, a cuja saída d(k)
temos acesso, a menos de um ruído de medição imprevisível
ν(k):
d(k) = xT (k)w 0 + ν(k),
(1)
onde x(k) ∈ RN é um vetor que coleta N amostras consecutivas do sinal x(k), de sorte que (1) reflete, a menos do ruído
ν(k), uma filtragem empreendida por uma estrutura transversal
[2].
Comumente, algoritmos de filtragem adaptativa, tendo
acesso ao par de informações {x(k), d(k)}, implementam uma
atualização recursiva do vetor adaptativo w(k), de modo que
w(k) ∈ RN se aproxime2 cada vez mais de w0 . As equações
de atualização destes algoritmos não raro se valem do erro
=y(k)

z
}|
{
e(k) , d(k) − y(k) = d(k) − wT (k)x(k),

(2)

o qual, refletindo a discrepância entre a saída do filtro y(k)
e o sinal de referência d(k), fornece uma indicação sobre
o quão longe o filtro encontra-se de seu estado ideal. A
Fig. 1 apresenta o diagrama de blocos de um algoritmo de
identificação de sistemas.
ν(k)

Keywords— Adaptive Filtering, Proportionate Adaptation, Coefficients Reuse, Set-Membership.

wo

+

w(k)

d(k)
−+
y(k)
e(k)

x(k)
I. I NTRODUÇÃO
O advento das técnicas de processamento digital de sinais
permitiu a implementação de algoritmos de filtragem adaptativa os mais diversos, capazes de responder a exigentes
requisitos de diversas aplicações desafiadoras, tais como cancelamento de eco acústico, equalização, predição, redução de
interferências e identificação de sistemas [1], sendo esta última
o foco deste artigo.
1 Coordenação de Telecomunicações, CEFET-RJ campus Maracanã, Rio de
Janeiro-RJ, Brasil. 2 Programa de Engenharia Elétrica (PEE), COPPE/UFRJ,
Rio de Janeiro-RJ, Brasil. 3 Instituto Federal do Rio de Janeiro. 4 Coordenação de Engenharia de Computação, CEFET-RJ campus Petrópolis,
Petrópolis-RJ, Brasil. 5 Coordenação de Telecomunicações, CEFET-RJ campus Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Brasil. E-mails: rodrigo.pimenta@cefetrj.br, leonardo.resende@ifrj.edu.br, diego@pads.ufrj.br, mariane@pads.ufrj.br,
newton.siqueira@cefet-rj.br.

Fig. 1. Diagrama em blocos da estrutura de um algoritmo de filtragem
adaptativa aplicado à identificação de sistemas.

Este artigo estrutura-se do seguinte modo: na Seção II, os
algoritmos clássicos de filtragem adaptativa são apresentados.
A Seção III descreve sucintamente alguns algoritmos cujas
propriedades serão aproveitadas no algoritmo proposto, cuja
derivação se dá na Seção IV. Por fim, a Seção V (de resultados) precede a Seção VI, que contempla as conclusões do
artigo.

1079

1 Neste

artigo, todos os vetores são do tipo coluna.
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II. A LGORITMOS C LÁSSICOS

fδ−NLMS [x(k), β, e(k)] ,
O primeiro algoritmo da família é o LMS (Least-Mean
Squares [3]) nascido em 1960 pela pesquisa de Bernard
Widrow e seu aluno Marcian E. Hoff [4]. A regra de aprendizado de Widrow-Hoff foi introduzida em conjunto com a
rede linear Adaline (Adaptive Linear Neuron) e é similar à do
Perceptron [4], mas com a habilidade de permitir saídas não
limitadas somente a zeros e uns. A equação de atualização do
LMS, descrita por
w(k + 1) = w(k) + βx(k)e(k),

(3)

implica uma baixa complexidade computacional do algoritmo,
o qual entretanto apresenta algumas desvantagens, dentre as
quais um limite superior (que evita o fenômeno da divergência)
para o fator de aprendizagem β extremamente dependente das
propriedades estatísticas do sinal de entrada x(k) [1].
O algoritmo NLMS (Normalized Least-Mean Squares) (4)
é uma variação do algoritmo LMS que implementa uma
normalização pela energia do vetor de entrada que, podese demonstrar, garante a estabilidade caso tenhamos β ∈
[0, 1] (cabendo ressaltar que β encontra-se sob o arbítrio do
projetista). Sua equação de atualização padrão
w(k + 1) = w(k) + β

x(k)e(k)
kx(k)k2

(4)

pode por vezes apresentar instabilidade numérica, caso o
vetor de entrada x(k) apresente uma energia muito baixa.
Normalmente, tal problema é contornado mediante a inserção
do fator de regularização δ, resultando no algoritmo δ-NLMS,
descrito por:
w(k + 1) = w(k) + β

x(k)e(k)
.
kx(k)k2 + δ

(5)

O emprego da técnica dos multiplicadores de Lagrange
permite demonstrar que os algoritmos LMS, NLMS e δ-NLMS
podem ser obtidos mediante a otimização de um problema
local e determinístico com restrição:
min FMD [w(k + 1)]

w(k+1)

(6)

sujeito a ep (k) = f [x(k), β, e(k)],
onde diz-se que FMD [w(k + 1)] , kw(k + 1) − w(k)k2 , por
penalizar soluções w(k + 1) distantes de w(k), implementa o
princípio da distorção mínima e ep (k), conhecido como erro a
posteriori, calcula a diferença entre o sinal de referência d(k)
e a saída do filtro para a entrada x(k) após tais informações
terem sido empregadas para a atualização do filtro, ou seja:
ep (k) , d(k) − wT (k + 1)x(k).

(7)

Por fim, diferentes funções f (·) em (6) dão origem a diferentes
algoritmos, de sorte que

fLMS [x(k), β, e(k)] , 1 − βkx(k)k2 e(k),
(8)
fNLMS [x(k), β, e(k)] , (1 − β) e(k)

(9)



1−β

kx(k)k2
kx(k)k2 + δ



e(k) (10)

engendram como resultado as Equações (3), (4) e (5), respectivamente [5].
III. A LGUNS A LGORITMOS A DAPTATIVOS COM
P ROPRIEDADES DE I NTERESSE
O algoritmo a ser proposto neste artigo conjuga vantagens
de três diferentes algoritmos adaptativos, os quais serão sucintamente descritos a seguir.
A. Algoritmo RC (Reusing Coefficient)
Diversos algoritmos adaptativos (como o Affine Projection
Algorithm [1]) aumentam a taxa de convergência por meio
do reúso dos dados de entrada. Tais algoritmos costumam
apresentar como desvantagem uma degradação do desempenho
em regime permanente. Tais características podem ser consideradas duais às apresentadas pelo algoritmo RC (sigla para
“reúso de coeficientes”) [6], o qual implementa um reúso dos
últimos L vetores de coeficientes adaptativos. Os algoritmos
da família RC aliam um melhor desempenho em regime
permanente a uma perda na taxa de convergência [7]; por essa
razão, [8] propõe e analisa o emprego conjunto de ambas as
estratégias de reúso.
O algoritmo RC-NLMS pode ser descrito como um solucionador do seguinte problema de otimização:
min FRC [w(k + 1)]

w(k+1)

(11)

sujeito a ep (k) = (1 − β)e′ (k),
onde
FRC [w(k + 1)] ,

L−1
X

ρl kw(k + 1) − w(k − l)k2

(12)

l=0

e ρ ∈ (0, 1] é um parâmetro ao arbítrio do projetista, com
e′ (k) , d(k) −

L−1
ρ−1 X l T
ρ w (k − l)x(k).
ρL − 1

(13)

l=0

A solução de (11) dá origem à seguinte equação de atualização:
w(k + 1) =

L−1
x(k)e′ (k)
ρ−1 X l
,
ρ
w(k
−
l)
+
β
ρL − 1
kx(k)k2

(14)

l=0

de sorte que w(k + 1) depende de uma soma ponderada dos
últimos L vetores w(k − l) (com l ∈ {0, 1, . . . , L− 1}), a qual
suaviza as oscilações do filtro. Tal propriedade é responsável
pela melhora de desempenho em regime permanente, notadamente em configurações de baixa razão sinal-ruído [6].
B. Algoritmo SM (Set-Membership)
A técnica Set-Membership apresenta uma nova abordagem
de estimação baseada num limiar referente à magnitude do
erro, a partir do qual faz-se necessária a atualização dos
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coeficientes do filtro. Para os casos em que o erro não
ultrapassa o limiar pré-definido, os coeficientes adaptativos
são mantidos sem alteração, o que propicia a redução do
custo computacional. O problema de otimização que cumpre
ao algoritmo Set Membership resolver pode ser descrito por:
(
minw(k+1) kw(k + 1) − w(k)k2
(15)
s.t. |ep (k)| ≤ γ̄,
√
onde γ̄ = τ σν , dando origem à equação de atualização
w(k + 1) = w(k) + β∆w(k),

(16)

onde verifica-se introdução de um fator de relaxamento β ∈
(0, 1], cuja escolha deve contemplar o compromisso entre taxa
de convergência e desempenho em regime permanente, e com
∆w(k) sendo definido por:
(
γ̄
]x(k)e(k)
[1− |e(k)|
, para |e(k)| < γ,
kx(k)k2
∆w(k) ,
(17)
0,
caso contrário.
d(k) − wT x(k) = 0
d(k) − wT x(k) = γ̄

w(k + 1)

w(k)
Fig. 2. Interpretação geométrica do algoritmo Set-Membership. Caso w(k)
esteja na região onde e(k) > γ, a atualização SM com β = 1 implica uma
projeção ortogonal de w(k) no hiperplano no qual o erro a posteriori é igual
a γ.

A interpretação geométrica do processo de atualização do
algoritmo SM-NLMS (Eq. (16)) é apresentada na Figura
2. A maior vantagem do algoritmo SM é a redução na
complexidade computacional frente aos algoritmos clássicos
como NLMS, RLS (Recursive-Least-Squares) [1] e AP (Affine
Projection) [9]. Dada esta propriedade desejável da técnica
SM, diversos autores propõem conjugá-lo com outras técnicas.
Assim, temos por exemplo o algoritmo SM-BNDRLMS (SetMembership Binormalized Data-Reusing LMS) [10], o qual
reduzir a dependência da taxa de convergência com relação aos
autovalores da matriz de correlação do sinal de entrada. Outro
exemplo é o SM-AP (Set-Membership Afine Projection) [11]
que se utiliza do reúso de dados do algoritmo AP conjugado a
uma menor complexidade computacional (advinda do emprego
do SM).
C. Algoritmo PNLMS (Proportionate Normalized Least-Mean
Squares)

distribuída de modo aproximadamente proporcional à magnitude dos coeficientes, de sorte que coeficientes de maior
magnitude tendam a sofrer atualizações mais pronunciadas.
Os passos proporcionais (específicos para cada coeficiente
adaptativo) são implementados por uma matriz diagonal Λ(k)
e a equação de atualização do algoritmo é dada por
w(k + 1) = w(k) + β

Λ(k)x(k)e(k)
,
kx(k)k2Λ(k) + δ

(18)

a qual pode ser compreendida como solucionadora do seguinte
problema de otimização com restrições:
min kw(k + 1) − w(k)k2Λ−1 (k)

w(k+1)

ep (k) =

1−β

kx(k)k2Λ(k)
kx(k)k2Λ(k) + δ

!

(19)

e(k).

Diferentes escolhas dos elementos da diagonal de Λ(k) dão
lugar a diferentes algoritmos proporcionais. De modo a solucionar o problema de baixa convergência dos coeficientes
adaptativos de baixa magnitude, foi proposto o algoritmo
MPNLMS (µ-law PNLMS) [13], o qual advoga o emprego do
logaritmo da magnitude como passo de aprendizagem. O algoritmo MPNLMS é mais robusto do que o PNLMS, sendo capaz
de tratar coeficientes de elevada e de baixa magnitude, mas sua
vantagem ocorre apenas quando as funções de transferência
são esparsas. No caso de tais funções serem dispersivas, o
algoritmo clássico NLMS converge mais rapidamente do que o
MPNLMS. Na tentativa de solucionar o problema foi proposto
o algoritmo IPNLMS (Improved PNLMS) [14], cuja escolha
dos coeficientes da diagonal principal de Λ(k) depende de
um parâmetro α, o qual permite balancear o ajuste entre os
algoritmos NLMS (caso em que α = −1) e PNLMS (caso
em que α ≃ 1), sendo esses os limites inferior e superior da
escolha de α. [14] relata que a escolha α = −0, 5 permite ao
IPNLMS superar tanto o NLMS quanto o PNLMS original,
independentemente da distribuição de energia da função de
transferência.
Outra abordagem para solucionar a limitação do algoritmo
MPNLMS a sinais esparsos é o algoritmo IMPNLMS (Improved µ-law PNLMS), proposto em [15] e analisado em
[16]. O IMPNLMS é capaz de convergir tão rápido quanto os
algoritmos PNLMS e MPNLMS para funções de transferência
esparsas, tendo um desempenho similar ao do NLMS na
identificação de funções de transferência dispersivas. A técnica
adapta-se à esparsidade estimada do canal por meio de


N
kw(k)k1
√ + 1 −√
ζw (k) =
,
(20)
N− N
N kw(k)k2
onde ζw varia entre 0 (função de transferência dispersiva)
e 1 (função de transferência esparsa), utilizando um fator
de esquecimento λ′ para estimar a esparsidade de forma
adaptativa, sendo ζ(k) = (1 − λ′ )ζ(k − 1) + λ′ ζw (k), com
′
0 < λ ≤ 1. O parâmetro de ajuste α agora é variável
consoante a expressão

O algoritmo PNLMS [12] se vale da adaptação proporcional
para aumentar a taxa de identificação de sistemas esparsos.
Essa eficiência é possível porque a energia de atualização é
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α(k) = 2ζ(k) − 1.

(21)

O i-ésimo elemento gi (k) da matriz diagonal Λ(k) apre-
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FU+ [w(k + 1)] com relação a w(k + 1) é dado por

senta magnitude conforme
gi (k) =

(1 + α(k))F (|wi (k)|)
1 − α(k)
+ PN −1
,
2N
2 n=0 F (|wn (k)|) + ǫ

∂FU+ [w(k + 1)]
=2
∂w(k + 1)

(22)

onde ǫ é um parâmetro de regularização e

400|wi (k)|,
para |wi (k)| < 0, 005
.
F (|wi (k)|) =
8, 51|wi (k)| + 1, 96, caso contrário.
(23)

L{e(k)}−1

X

ρl Λ−1 (k)w(k + 1)

(28)

l=0
L{e(k)}−1

X

−2

ρl Λ−1 (k)w(k − l) − λx(k)

l=0

∂F + [w(k+1)]

U
Igualando-se ∂w(k+1)
ao vetor nulo e isolando w(k +
1), encontramos o seguinte formato da equação de atualização:

IV. A LGORITMO P ROPOSTO
As vantagens dos algoritmos RC-NLMS, SM-NLMS e
IMPNLMS podem ser combinadas, dando origem a um novo
algoritmo, intitulado RC-SM-IMPNLMS (do inglês Reusing
Coefficient Set-Membership Improved µ-law Proportional
Normalized Least-Mean Squares). Tal algoritmo deve conjugar
uma alta taxa de convergência na identificação de sistemas
esparsos (propriedade herdada dos algoritmos proporcionais) a
um desempenho melhorado em regime permanente (devido ao
reúso de coeficientes) e a um menor custo computacional (oriundo do emprego do conceito de filtragem Set-Membership).
O problema de otimização que cumpre ao algoritmo RCSM-PNLMS solucionar pode ser descrito por:

L{e(k)}−1

min FRCSMP [w(k + 1), e(k)]

(24)

sujeito a |ep (k)| ≤ γ,

ρl w(k − l) +

Substituindo (30) em (29), encontramos a equação de atualização para o caso e(k) > γ:
L{e(k)}−1

X

[e′ (k) − γ]Λ(k)x(k)
.
kx(k)k2Λ(k)
l=0
(31)
Quando e(k) < −γ, cumpre definir a função sem restrições
FU− [w(k + 1)] a ser minimizada:
w(k+1) = Θ(ρ)

w(k+1)

X

λ
Θ(ρ)Λ(k)x(k),
2
l=0
(29)
a qual exige a determinação de λ. Podemos calcular tal
variável inserindo (29) na restrição ep (k) = γ, de modo a
encontrar:
2 e′ (k) − γ
λ=
.
(30)
Θ(ρ) kx(k)k2Λ(k)
w(k + 1) = Θ(ρ)

onde

ρl w(k−l)+

FU− [w(k + 1)] , FRCSMP [w(k + 1), e(k)] + λ [ep (k) + γ] . (32)
L{e(k)}−1

FRCSMP [w(k+1), e(k)] ,

X

ρl kw(k+1)−w(k−l)k2 ,

l=0

(25)
com o fator de reúso L sendo uma função de e(k), por razões
a serem posteriormente elucidadas.
O problema de otimização com restrições (24) pode ser
convertido, por meio da técnica dos multiplicadores de Lagrange, num problema equivalente3 sem restrições. Quando
|e(k)| ≤ γ, cumpre tão somente minimizar (25), igualando-se
seu gradiente ao vetor nulo. Tal procedimento dá origem a:

Aplicando em (32) os mesmos passos das Eqs. (28), (29),
(30) e (31), temos que a equação de atualização para o caso
e(k) < −γ pode ser descrita por:
L{e(k)}−1

w(k +1) = Θ(ρ)

X

ρl w(k −l)+

l=0

[e′ (k) + γ]Λ(k)x(k)
kx(k)k2Λ(k)
(33)

Podemos unificar as Eqs. (31) e (33) numa única, para o
caso |e(k)| > γ:

L{e(k)}−1

w(k + 1) = Θ(ρ)

X

ρl w(k − l),

(26)

L{e(k)}−1

w(k + 1) =Θ(ρ)

l=0


onde Θ(ρ) , (ρ − 1) / ρL{e(k)} − 1 . Observe que quando
L{e(k)} = 1, (26) implica w(k + 1) = w(k), o que significa
uma ausência de atualização. Dentro da filosofia de seleção de
dados, descabe empreender atualizações desnecessárias (que
implicam um aumento do custo computacional) quando o grau
de novidade dos dados for considerado pouco relevante.
Quando e(k) > γ, podemos converter - por meio da
técnica dos multiplicadores de Lagrange - o problema (24)
no problema de minimização da função FU+ [w(k + 1)], sendo
esta definida por
FU+ [w(k + 1)] , FRCSMP [w(k + 1), e(k)] + λ [ep (k) − γ] , (27)

onde λ é o multiplicador de Lagrange. O gradiente de
3 Isto

é, que preserva a solução do problema original.

+β

h

X

ρl w(k − l)

l=0

e′ (k)
e(k)

−

γ̄
|e(k)|

i

(34)

e(k)Λ(k)x(k)

kx(k)k2Λ(k)

+δ

,

onde um parâmetro de relaxação β ∈ (0, 1] foi inserido de
sorte a permitir um compromisso entre taxa de convergência e
desempenho em regime permanente [17] e δ é um parâmetro
de regularização capaz de evitar instabilidades numéricas na
ocorrência da divisão por um número muito pequeno [5].
Ao adotar um fator de reúso de coeficientes igual a L no
algoritmo proposto, é interessante que este não atualize quando
a condição |e(k)| < γ ocorrer, de modo a tornar efetiva uma
das principais vantagens da família SM, a redução de custo
computacional. Isto pode ser facilmente implementado por
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meio de um fator de reúso dependente de e(k):

1, para |e(k)| < γ
L{e(k)} =
L, caso contrário,

(35)

V. R ESULTADOS
Os algoritmos utilizados para a comparação com o algoritmo proposto foram o NLMS, o RC-NLMS, o IMPNLMS, o
SM-NLMS e o ℓ0 -NLMS , com parâmetros L = 7, ρ = 0, 9,
ǫ = 10−3 , λ′ = 0, 96 , κ = 10−8 e τ = 1. Foi adicionado um
ruído branco e gaussiano de variância σν2 ao sinal de referência,
sendo todos os resultados médios oriundos de 1000 ensaios
independentes de Monte Carlo. A função de transferência ideal
apresenta 50 coeficientes (dos quais os 10 primeiros consistem
de uns, sendo nulos os demais). A Figura 3 apresenta o MSE
em regime permanente em função de β para σν2 = 10−2 ,
demonstrando que o algoritmo proposto apresenta desempenho
em regime permanente significativamente superior à maioria
dos algoritmos concorrentes.
Já a Figura 4 apresenta a evolução do MSD dos diversos algoritmos (com os mesmos parâmetros empregados na geração
da Figura 3) para uma taxa de convergência semelhante e σν2 =
10−1 . O algoritmo proposto apresenta melhor desempenho que
os demais em regime permanente, onde ele apresenta uma
probabilidade de atualização de aproximadamente 32%, o que
torna seu custo computacional significativamente mais baixo
do que o do RC-NLMS, algoritmo cujo desempenho mais se
aproxima do algoritmo proposto.
−17
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VI. C ONCLUSÕES
Neste artigo, um novo algoritmo (RC-SM-IMPNLMS) foi
proposto. O algoritmo conjuga diversas propriedades desejáveis, como uma alta taxa de convergência na identificação
de sistemas esparsos, um bom desempenho em regime permanente e um custo computacional inferior, já que nem sempre
requer o cálculo da atualização dos coeficientes adaptativos.

MSD (dB)

de modo que a atualização do algoritmo proposto RC-SMIMPNLMS pode ser descrita como:

w(k),
caso |e(k)| ≤ γ
w(k + 1) =
.
calculado segundo (34), caso |e(k)| > γ
(36)
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Estratégias Evolutivas para o Problema de
Desconvolução Sı́smica
Monacér E. da Silva, Vinı́cius A. Oliveira, Kenji Nose-Filho, Levy Boccato, João M. T. Romano

Resumo— O problema de desconvolução sı́smica, baseado na
hipótese de esparsidade do perfil de refletividade, requer a
otimização de uma função custo não-linear e multimodal. Neste
trabalho, investigamos o uso de diferentes algoritmos evolutivos
para realizar a busca dos parâmetros do filtro de desconvolução
que minimizam a função pseudo-Huber normalizada, os quais
possuem mecanismos para escapar de ótimos locais e explorar de
forma mais ampla o espaço de soluções candidatas. Os resultados
obtidos com dados sintéticos mostram o progresso de desempenho
dos filtros de desconvolução projetados com estes algoritmos,
quando comparados a um método do tipo gradiente estocástico.
Palavras-Chave— Desconvolução sı́smica, Desconvolução esparsa, Algoritmos evolutivos.
Abstract— The problem of seismic deconvolution, based on the
sparse hypothesis of the reflection profile, requires the optimization of a non-linear and multimodal function. In this work, we
investigate the use of different evolutionary algorithms to perform
the search of deconvolution filter parameters that minimize a
normalized pseudo-Huber function, which have mechanisms to
escape from optimal locations and explore more broadly the space
of candidate solutions. The results obtained with the synthetic
data show the performance progress of the deconvolution filters
designed with these algorithms when compared to a stochastic
gradient type method.
Keywords— Seismic deconvolution, Sparse deconvolution, Evolutionary algorithms.

I. I NTRODUÇ ÃO
O problema de desconvolução busca recuperar uma
informação primária que foi distorcida por um determinado
fator que pode ser, desde um ruı́do, até o efeito ocasionado
pelo meio de geração, transmissão e/ou recepção. Em muitos
casos, esta recuperação é realizada sem a disponibilidade de
um sinal que guie o processo de otimização, necessitando
assim de métodos não-supervisionados de processamento de
sinais, como é o caso dos problemas de equalização de canais
de comunicação [1], desconvolução sı́smica [2], desconvolução
de imagens [3], processamento de sinais de voz, entre outros.
No contexto de processamento de sinais geofı́sicos, particularmente no problema de desconvolução sı́smica, uma hipótese
bastante explorada pelos métodos de desconvolução é a de que
a resposta ao impulso do modelo de camadas do solo, conhecida como perfil de refletividade, possui uma caracterı́stica
M. E. da Silva, V. A. Oliveira, L. Boccato e J. M. T.
Romano, Faculdade de Engenharia Elétirca e de Computação
(FEEC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Emails:
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viniciusalvesoli@gmail.com,
lboccato@dca.fee.unicamp.br, romano@decom.fee.unicamp. K. NoseFilho, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da
Universidade Federal do ABC (UFABC). E-mail: kenji.nose@ufabc.edu.br.
Este trabalho foi parcialmente financiado pela CAPES e CNPq.

esparsa. Estes métodos são bastante conhecidos na literatura
especializada como desconvolução de mı́nima entropia [4], [5],
[6]. A desconvolução de mı́nima entropia busca estimar um
filtro de desconvolução através da otimização de critérios que
quantificam o nı́vel de esparsidade dos sinais envolvidos. No
entanto, estas métricas são, em geral, métricas normalizadas,
que dão origem a problemas de otimização cujas funções custo
apresentam superfı́cies dotadas de múltiplos ótimos locais [8].
Neste contexto, os algoritmos de busca baseados no gradiente, comumente utilizados para a obtenção dos coeficientes de
um filtro de desconvolução [7], são bastante dependentes da
inicialização, normalmente ficando presos em soluções subótimas. Para estas situações, o uso de algoritmos evolutivos
torna-se uma opção bastante atraente. Em termos simples, esta
classe de métodos tem como inspiração o processo evolutivo
natural e realiza a busca pelo ótimo através da aplicação de
operadores de modificação e seleção sobre uma população de
soluções candidatas, visando a descoberta de soluções cada vez
melhor adaptadas, sendo a adaptação medida por uma função
matemática que revela a qualidade da solução para um dado
problema [11], [12].
Os algoritmos evolutivos não garantem a obtenção da
solução ótima, tampouco convergência para alguma solução,
mas, apesar disto, são dotados de mecanismos que promovem
busca local e global simultaneamente, conferindo maior robustez e eficácia. Além disso, estes métodos apresentam ampla
aplicabilidade, uma vez que utilizam apenas a informação de
ordem zero da função a ser otimizada (i.e., o valor da função
em qualquer ponto de seu domı́nio), não impondo restrições
quanto ao fato da função ser diferenciável ou contı́nua. Apesar
de possuı́rem complexidade elevada em relação às estratégias
tradicionais, dada a caracterı́stica offline da nossa aplicação,
seu uso efetivo não tem necessidade de atender requisitos de
processamento em tempo real.
Este trabalho, portanto, propõe a aplicação de algoritmos
evolutivos ao problema de desconvolução sı́smica, particularmente para realizar o ajuste dos parâmetros do filtro de
desconvolução no sentido de mı́nima entropia. O critério a ser
otimizado é definido pela função pseudo-Huber normalizada
[7]. Para o processo de otimização, escolhemos três métodos
evolutivos [12]: um algoritmo genético (AG), uma estratégia
evolutiva do tipo (µ + λ) (EE) e um algoritmo de evolução
diferencial (ED).
O presente trabalho está dividido da seguinte forma: na
Seção II é apresentado o problema de desconvolução sı́smica;
na Seção III é apresentado o critério de desconvolução de
mı́nima entropia que será utilizado neste trabalho. Já na Seção
IV são apresentados os algoritmos evolutivos utilizados neste
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trabalho e, também, o algoritmo baseado no gradiente, conhecido como F-SMDB (Fast algorithm for Sparse Multichannel
Blind Deconvolution) [7], que servirá como referência para a
comparação de desempenho feita na Seção V, sendo detalhado
na seção IV. Por fim, são apresentadas algumas conclusões e
perspectivas dos resultados obtidos.
II. F ORMULAÇ ÃO DO P ROBLEMA
A desconvolução sı́smica tem por objetivo buscar um mapeamento estimado do subsolo. Para realizar tal análise, geram-se
ondas acústicas que se propagam pelas camadas do subsolo.
Em um modelamento simples, supondo camadas homogêneas,
onde houver interface entre as diferentes camadas, surgirá uma
alteração de impedância acústica e a energia da onda será
em parte absorvida, em parte refletida e outra parte refratada
para as camadas inferiores. A parte refletida, seja da primeira
camada ou de camadas mais profundas, será captada por
sensores estrategicamente posicionados na superfı́cie da Terra
ou do Mar. A partir dos sinais captados, deseja-se inferir qual
o tipo de estrutura subterrânea presente naquele local, através
de um processamento adequado destes sinais.
Adotando-se um modelo linear, podemos tratar a leitura do
sensor como a convolução do pulso sı́smico com um canal
representado pelos traços sı́smicos - raias que representam
os coeficientes de reflexão entre as seções geológicas - mais
um ruı́do. Sendo a convolução um operador comutativo, é
indiferente considerar o pulso acústico como sinal de entrada
e os coeficientes de reflexões como resposta ao impulso ou
vice-versa. Sendo assim, considera-se a refletividade do solo que desejamos estimar - como a entrada de um sistema (canal)
cuja resposta ao impulso é dada pelo pulso sı́smico ou wavelet.
Abstendo-nos de um maior detalhamento referente ao aspecto multicanal das técnicas envolvidas em [7], vamos
representar o problema sob a ótica de filtragem simples, a
qual serve de base para os procedimentos mais avançados.
Seja s[n] o traço sı́smico, h[n] a wavelet modelada como uma
resposta ao impulso de duração finita e ν[n] um termo de
ruı́do, podemos escrever que o sinal efetivamente coletado pelo
sensor, denominado traço sı́smico [5], é dado por:
X
x[n] = h[n] ∗ s[n] + ν[n] =
h[k]s[n − k] + ν[n], (1)
k

onde ∗ denota o operador de convolução.
A desconvolução consiste em encontrar um filtro FIR com
resposta ao impulso w[n], que, convoluı́do com o traço sı́smico
x[n], nos permite obter em sua saı́da um sinal y[n] que seja
uma estimativa ŝ[n] da refletividade:
X
y[n] = ŝ[n] = x[n] ∗ w[n] =
x[k]w[n − k].
(2)

A desconvolução de mı́nima entropia é baseada na hipótese
de que a combinação linear de sinais esparsos resulta em um
sinal menos esparso. Deste modo, a desconvolução pode ser
realizada através de um filtro capaz de gerar em sua saı́da
um sinal com caracterı́stica mais esparsa, surgindo assim a
necessidade de estabelecer medidas que sejam capazes de
quantificar o grau de esparsidade do sinal. Entre as métricas
possı́veis de avaliação do grau de esparsidade de um sinal,
tem-se um particular interesse pela função pseudo-huber [9].
A. Função Pseudo-Huber
A função pseudo-Huber, utilizada em problemas de
estimação robusta, surge como uma alternativa à norma `1
[10], sendo empregada para quantificar o nı́vel de esparsidade
de um determinado sinal. Sua definição detalhada pode ser
encontrada em [7] e sua formulação é dada por:
Xq
(4)
J ∈ (yi ) =
( yi2 + ∈2 − ∈).
i

onde yi [n] é o sinal de saı́da do filtro com vetor de coeficientes
w. O ı́ndice i corresponde ao sinal associado a cada um
dos sensores localizados na superfı́cie da Terra. Esta função
pode ser vista como uma norma hı́brida, que atua linearmente
para valores elevados do sinal e quadraticamente para valores
pequenos, cuja ponderação dependerá do parâmetro ∈.
A função pseudo-Huber não é invariável à escala e, portanto, não pode ser diretamente empregada como um critério
não-supervisionado. Felizmente, uma modificação pode ser
introduzida de modo a satisfazer a condição de invariância:
a normalização do sinal desconvoluı́do y[n] pelo seu desvio
padrão σy , como proposto em [7]. Assim, a função pseudoHuber normalizada passa a ser dada por:
s
X
yi2
J∈ (w) =
(
+ ∈2 − ∈)
(5)
2
σ
y
i
Em um contexto multicanal, o filtro de desconvolução é
dado como a solução do seguinte problema de otimização:
s
X
yi2
b = min J∈ (w) =
w
(
+ ∈2 − ∈),
w
σy2
i
Sujeito a wT w = 1.

(6)

A restrição de norma unitária do vetor de coeficientes é
inserida para evitar a solução trivial (w = 0).
IV. A LGORITMOS DE OTIMIZAÇ ÃO
A. Algoritmo baseado no gradiente (F-SMBD)

k

Para o caso de inversão perfeita, deseja-se obter na saı́da
do filtro de desconvolução o sinal [1]:
y[n] = ±αs[n − d],

III. D ESCONVOLUÇ ÃO DE M ÍNIMA ENTROPIA

O algoritmo F-SMBD baseia-se na seguinte fórmula de
adaptação:

(3)

sendo α uma constante complexa de magnitude unitária e d o
atraso inserido pela resposta casada entre o canal e o filtro de
desconvolução.
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w(m + 1) = w(m) − µ
w(m + 1) =

∇J(w(m))
||∇J(w(m))||

w(m + 1)
||w(m + 1)||

(7)
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Os coeficientes do vetor gradiente são obtidos através das
derivadas parciais de J∈ (w) com relação aos coeficientes wk .
Seja zi igual a:
y2
(8)
zi = 2i + ∈2 .
σy i
Os coeficientes do vetor gradiente de J∈ (w) podem ser
definidos como:
∂J∈ (w) X −1/2
y2 X
=
zi
(yi xi−k − i 2
yi xi−k ).
(9)
∂wk
N σy i
i
Dada a não-convexidade da função custo, a inicialização do
algoritmo terá um efeito determinante sobre seu desempenho.
Por isso, sugere-se inicializar o filtro com um impulso de
amplitude unitária e posição de acordo com a fase do canal [8].
Por exemplo, para canais de fase mı́nima, sugere-se inicializar
o filtro com um impulso de amplitude unitária logo no inı́cio
do filtro; para canais de fase mista, no meio do filtro; e, para
canais de fase máxima, no final do filtro.
B. Algoritmos Evolutivos
Algoritmos evolutivos são meta-heurı́sticas populacionais
que despontam como ferramentas úteis para realizar a busca
por soluções ótimas em um espaço de soluções candidatas,
fazendo uso de princı́pios e mecanismos inspirados no processo evolutivo natural. Neste trabalho, foram selecionados
três abordagens evolutivas diferentes para estudo no problema
de desconvolução sı́smica: algoritmo genético (AG), estratégia
evolutiva (EE) e evolução diferencial (ED). Estes métodos,
embora tenham origens e explorem ideias distintas, partilham
de uma estrutura comum: dada uma população inicial de indivı́duos, que representam soluções potenciais para o problema
tratado, a cada geração são aplicados operadores de mutação e
reprodução (crossover), os quais geram novas soluções candidatas que herdam caracterı́sticas dos indivı́duos originalmente
presentes na população, e, posteriormente, faz-se a seleção
dos indivı́duos que devem permanecer na população para a
próxima geração.
O grau de adaptação ao meio associado a cada indivı́duo,
denominado fitness, indica a qualidade da solução com respeito ao problema abordado e serve como critério base para
o processo de seleção, de maneira que as soluções com
melhor fitness tendem a ser privilegiadas e possuem maior
chance de sobrevivência. Sendo assim, os operadores de
mutação e reprodução em um algoritmo evolutivo promovem
a exploração do espaço de busca, tanto a descoberta de novas
regiões potencialmente promissoras, quanto o refinamento das
soluções rumo ao ótimo global. Por sua vez, a seleção atua no
sentido de direcionar a busca para as regiões mais promissoras,
mantendo na população as soluções que se mostram as mais
adequadas.
Tendo estes conceitos em mente, a seguir descrevemos brevemente as caracterı́sticas especı́ficas de cada algoritmo evolutivo implementado neste trabalho, sabendo que, no âmbito do
problema de desconvolução sı́smica, cada indivı́duo representa
uma configuração diferente para o vetor de coeficientes do
filtro de desconvolução (w), enquanto a medida de fitness será
dada pela função pseudo-Huber normalizada.

1) Algoritmos Genéticos: Dada uma população Pi de N
indivı́duos na geração i, primeiramente os 20% melhores
indivı́duos são selecionados para a próxima geração. A fim
de manter o tamanho fixo da população, a parcela restante
(80%) é preenchida com indivı́duos gerados via recombinação
entre aqueles que estavam presentes em Pi , com o auxı́lio
do operador de crossover aritmético. Os descendentes gerados
também passam por um processo de mutação, sendo esta do
tipo gaussiana, com variância 0, 005. A escolha dos indivı́duos
que participam da etapa de crossover é aleatória, de acordo
com o operador de torneio sem reposição, com 5 indivı́duos
por torneio, enquanto o operador de mutação é aplicado sempre sobre 9% de todos os genes da população aleatoriamente
escolhidos, i.e., de todos os coeficientes de filtros candidatos
presentes na população. O algoritmo repete essa sequência de
operações até que um número máximo de gerações é atingido.
2) Estratégias Evolutivas: Uma marca distintiva das estratégias evolutivas é a presença de parâmetros que controlam caracterı́sticas dos operadores evolutivos, como, por
exemplo, a taxa de mutação, no próprio vetor de atributos
de um indivı́duo da população. Esta ideia, conhecida como
auto-adaptação, faz com que estes parâmetros de controle
também estejam sujeitos ao processo de otimização, sendo,
portanto, adaptados a cada geração por meio de recombinação
e mutação.
Para a estratégia evolutiva (µ+λ) implementada neste trabalho, cada indivı́duo possui não apenas os atributos do problema
em sua representação (no caso, os coeficientes do filtro de
desconvolução), mas também um vetor σ e θ. O vetor σ
∈ IRl contém os desvios padrão das mutações associadas a
cada coeficiente, enquanto o vetor θ ∈ (0, 2π]lθ descreve as
rotações de coordenadas necessárias para transformar um vetor
de mutações descorrelacionadas em outro com correlações
nas mutações aplicadas sobre cada atributo. l corresponde à
dimensão de x e de σ, e lθ ∈ 0,l(l-1)/2 .
Sendo assim, o algoritmo parte de uma população composta
por µ pais e, por meio de recombinação, gera λ filhos a
cada iteração. Os filhos gerados experimentam um processo
de mutação especializado, levando em consideração o perfil
de mutação – desvios e correlações – dado em seu vetor de
atributos. Após a mutação, os µ indivı́duos com melhor custo
associado ao problema em questão, considerando o conjunto
completo de (µ + λ) indivı́duos, passam para a próxima
geração.
3) Evolução Diferencial: No método de evolução diferencial, novos vetores de parâmetros são gerados via mutação
através da adição do vetor diferença entre dois indivı́duos
a um terceiro indivı́duo. Em termos matemáticos, para cada
indivı́duo (target vector), denotado por xi,G , i = 1, . . . , N ,
onde N é o tamanho da população e G o ı́ndice da geração
atual, um novo vetor será gerado segundo a expressão:
vi,G = xr1 + F (xr3 − xr2 ),

(10)

onde i, r1 , r2 , r3 ∈ {1, 2, . . . , P }, são ı́ndices mutuamente
distintos e F é uma constante real que denota o passo a ser
dado na direção do vetor diferença.
Após esta operação, é feita a recombinação entre xi,G ,
i.e., os indivı́duos originalmente presentes na população no
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Fig. 2. (a) Resposta ao impulso da wavelet e (b) seu respectivo diagrama
de pólos e zeros do canal;

Fig. 1.
a 9dB.

Refletividade original e traço sı́smico com relação sinal ruı́do igual

inı́cio da geração G, e os respectivos vetores mutados vi,G ,
produzindo, assim, os chamados trial vectors, representados
por ui,G+1 . A estratégia de recombinação utilizada é muito
semelhante ao famoso esquema de crossover uniforme: cada
elemento de ui,G+1 é uma cópia do elemento correspondente
de um dos pais, i.e., de xi,G ou de vi,G ; a escolha de qual pai
transfere o atributo para ui,G+1 é probabilı́stica, sendo esta
probabilidade um parâmetro do algoritmo, denotado por CR.
Ou seja,
(
vij,G+1 , se rj ≤ CR ou j = li
uji,G+1 =
(11)
xji,G ,
se rj > CR ou j 6= li
onde j=1,...,D, rj ∼U(0,1), CR∈[0,1] é uma constante definida
pelo usuário e li é um ı́ndice aleatoriamente escolhido ∈
1,...,D.
Por fim, a seleção é feita com base na comparação de fitness
entre o target vector xi,G e o trial vector associado, ui,G+1 :
aquele que possuir o melhor valor de fitness será mantido na
população.
• Se f(ui,G+1 ) < f(xi,G ), então xi,G+1 = ui,G+1 .
• Caso contrário, xi,G+1 = xi,G .
V. R ESULTADOS
Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos com
os algoritmos evolutivos para o perfil de refletividade sintético
ilustrado pela imagem da esquerda da Fig. 1, para diferentes
relações sinal ruı́do. A imagem da direita da Fig. 1 ilustra
o traço sı́smico proveniente da convolução do perfil de refletividade sintético com a wavelet de fase mista ilustrada pela
Fig. 2, mais um ruı́do aditivo Gaussiano (AWGN) com relação
sinal ruı́do (SNR) igual a 9 dB.
Os resultados obtidos pelos algoritmos evolutivos são
comparados com os obtidos com o F-SMBD para três
inicializações diferentes: com um impulso no primeiro coeficiente do filtro (F-SMBD1), com um impulso no coeficiente
central do filtro (F-SMBD2) e com um impulso no último
coeficiente do filtro (F-SMBD3). Em todos os casos, foi utilizado um passo de adaptação igual a 0, 02 e um total de 1000
iterações para o algoritmo F-SMBD. Como um critério de
avaliação do desempenho de cada algoritmo, é apresentado o
valor da função custo obtido para cada algoritmo e, também, o

coeficiente de correlação de Pearson da refletividade estimada
com a refletividade original, considerando uma média de 20
realizações independentes do processo de busca, e diferentes
valores de SNR: 9, 12, 15, 18, 21 e 24 dB. Além disso,
também foram considerados dois valores para o limiar da
norma hı́brida: ∈= 1.0 e, para uma versão menos suave, ∈=
0, 1. Para reduzir a dimensionalidade do problema (número de
parâmetros a serem estimados) e, também, reduzir o espaço
de busca dos algoritmos evolutivos, os coeficientes do filtro de
desconvolução foram transformados em coordenadas polares.
Esta transformação reduz o número de coeficientes do filtro
a serem estimados e, também, restringe o espaço de busca
ao intervalo [0;2π] para o último coeficiente e [0;π] para os
demais. A população inicial, para cada algoritmo evolutivo,
foi gerada a partir de uma variável aleatória com distribuição
uniforme entre 0 a 2π. Os respectivos parâmetros para os
algoritmos evolutivos são indicados abaixo:
1) Algoritmo Genético (AG):
• População: 200 indivı́duos;
• Recombinação: aritmética, com escolha dos pais por
torneio e sem reposição (grupo de 5 indivı́duos);
• Mutação: gaussiana (N ∼ (0, 0.005)) e troca recı́proca,
cada uma atuando em 9% dos atributos para todos os
indivı́duos da população;
• Seleção: os 20% melhores indivı́duos passam para a
próxima geração.
2) Estratégia Evolutiva (EE):
• População: µ = 10 e λ = 70.
• Recombinação: local, com escolha aleatória de dois pais
dentre µ, para geração de dois indivı́duos, até completar
70 filhos;
• Mutação: correlacionada, com atuação para 100%
dos indivı́duos; inicialização dos desvios padrões para
cada indivı́duo utilizando distribuição uniforme U(0, 1);
inicialização dos ângulos com distribuição uniforme
U(0, 2π). Empregamos os valores padronizados sugeridos
em [13];
3) Evolução Diferencial (ED):
• População: 100 indivı́duos;
• Mutação: F=0.75;
• Recombinação: CR=0.25;
A Fig. 3 apresenta o valor médio da função custo, fornecida
pela equação 5, obtidos no final das 1000 iterações para os
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Fig. 3. Valor médio dos mı́nimos da função custo obtidos nas 20 simulações
de Monte Carlo para cada algoritmo, diferentes normas hı́bridas e SNRs.

à regiões de mı́nimos locais. O critério de otimização foi definido pela função pseudo-Huber normalizada. Para o processo
de otimização, foram escolhidos três métodos evolutivos: um
algoritmo genético, uma estratégia evolutiva do tipo (µ + λ)
(EE) e um algoritmo de evolução diferencial. Os algoritmos
foram então comparados com um algoritmo baseado no gradiente, o F-SMBD.
Os resultados com dados sintéticos foram capazes de mostrar que o desempenho dos filtros de desconvolução obtidos
com os algoritmos evolutivos são melhores do que aqueles
obtidos pelo algoritmo baseado no gradiente quando inicializado inadequadamente. Vale ressaltar que o refinamento
das soluções pelo algoritmo do gradiente tende a ser maior
do que a estratégia utilizada pelos algoritmos evolutivos e,
desta forma, é de se esperar que o algoritmo do gradiente
obtenha melhores resultados quando inicializado numa região
apropriada.
Desta forma, apesar do fato de que nem todos os resultados
obtidos através dos algoritmos evolutivos são melhores do
que os resultados obtidos pelo F-SMBD quando inicializado
adequadamente, surge a possibilidade das soluções obtidas
pelos algoritmos evolutivos, atualmente em estudo, serem
refinadas através de métodos ou estratégias de busca local
como, por exemplo, o próprio F-SMBD.
R EFER ÊNCIAS

Fig. 4. Valor médio dos coef. de correlação de Pearson obtidos nas 20
simulações de Monte Carlo para cada algoritmo, diferentes normas hı́bridas
e SNRs.

diferentes algoritmos: F-SMBD1, F-SMBD2, F-SMBD3, AG,
EE e ED, para diferentes SNRs e para os limiares 1.0 e 0.1.
Já a Fig. 4 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson
[7] das refletividades estimadas para cada um desses casos.
Através destas figuras é possı́vel observar que, na média, os
algoritmos F-SMBD1, F-SMBD2 e EE, para o limiar de norma
hı́brida igual a 0.1, e os algoritmos F-SMBD1, F-SMBD2, EE
e ED, para o limiar de norma hı́brida igual a 1.0, foram capazes
de convergir para bons mı́nimos locais, uma vez que que
eles atingem os menores valores de função custo e, também,
os melhores valores de correlação. Já os resultados obtidos
pelo algoritmo F-SMBD3 foram os piores apresentados, o
que comprova a forte dependência que o algoritmo F-SMBD
possui com a inicialização. Apesar dos resultados obtidos
com os algoritmos ED e AG, para ∈=0.1, e o algoritmo
AG, para ∈=1, serem piores que os obtidos pelos algoritmos
F-SMBD1 e F-SMBD2, ainda assim são melhores do que
os obtidos pelo F-SMBD3. Isto indica uma maior robustez
por parte dos algoritmos evolutivos quando comparados com
o algoritmo baseado no gradiente. Cabendo ressaltar ainda
a variedade de ajustes possı́veis sobre os parâmetros das
estratégias evolutivas.
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[13] Bäck, T., Fogel, D. B., & Michalewicz, Z. (2000). Evolutionary Computation 2-Advanced Algorithms and Operations. Taylor Francis, 1.

VI. C ONCLUS ÕES
Este trabalho propôs a aplicação de algoritmos evolutivos
para estimar os coeficientes de um filtro de desconvolução de
mı́nima entropia, de modo a evitar o problema da inicialização
dos algoritmos baseados no gradiente que podem ficar restritos
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Filtragem Adaptativa Aplicada ao Cancelamento de
Artefatos em Sinais de ECG
Eduardo Santos de Oliveira, Diego Barreto Haddad e Felipe da Rocha Henriques

Resumo— Este artigo compara o desempenho dos algoritmos
de filtragem adaptativa da famı́lia Set-Membership e técnicas
de Atualização Parcial, aplicados ao cancelamento de artefatos
em sinais de Eletrocardiograma (ECG). Pode-se observar que os
algoritmos Set-Membership e Atualização Parcial geralmente apresentam resultados melhores, com base na relação Sinal-Ruı́do
(Signal-to-Noise Ratio) em relação aos algoritmos tradicionais.
No caso de sinais de ECG, o resultado do processo de filtragem
do sinal é fundamental para garantir a qualidade necessária de
um exame de eletrocardiograma.
Palavras-Chave— Algoritmo NLMS, Atualização Parcial, SetMembership, Filtragem Adaptativa, ECG.
Abstract— This paper compares the performance of adaptive
filtering algorithms of the Set-Membership family and Partial
Update techniques applied to the cancellation of artifacts on ECG
signals. It can be observed that the algorithms Set-Membership
and Partial Update usually present better results, based on
the relation Signal-Noise (Signal-Noise Ratio) in relation to
the traditional algorithms. In the case of ECG signals, the
result of the filtering process is essential to ensure a quality
electrocardiogram examination.
Keywords— NLMS Algorithm,
Membership, Adaptive filtering, ECG

Partial

Update,

Set-

I. I NTRODUÇ ÃO
As doenças relacionadas ao coração são as responsáveis
pela maioria dos óbitos no Brasil, segundo estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia 1 . Os problemas cardı́acos
são geralmente assintomáticos e percebidos principalmente em
momentos crı́ticos. Assim, os exames de ECG têm grande importância na descoberta e prevenção nas doenças do coração,
sendo recomendados para sedentários, idosos, pessoas com
histórico familiar de doenças do coração, etc. Sendo tão
importantes, é interessante que tais exames sejam de baixo
custo e de rápida realização. Entretanto é sabido que num
sinal de ECG encontramos alguns artefatos indesejáveis, que
podem comprometer a qualidade e formato do sinal.
Entre os diversos tipos de artefatos, cumpre destacar: (1)
Baseline Wander (BW), (2) Power-line Interference (PLI),
(3) Muscle Artifacts (MA) e (4) Eletrode Motion Artifacts
(EM)[2]. O diagnóstico obtido a partir de um exame de ECG
será mais preciso à medida que aumentamos a capacidade
Eduardo Santos de Oliveira, Diego Barreto Haddad, Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro - RJ,
Brasil. E-mails: eduardoeso@ig.com.br, diegohaddad@gmail.com e Felipe da
Rocha Henriques, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca, Coordenação de Telecomunicações Campus Petrópolis, Petróplis RJ, Brasil, Email: felipe.henriques@cefet-rj.br
1 http://www.cardiol.br/dados/metodologias.html Acessado em 10/03/2017

de cancelar ou minimizar os artefatos presentes no sinal de
ECG, objetivos para os quais o concurso de técnicas de
filtragem adaptativa podem ser de grande valia [3]. Este artigo
compara o desempenho dos algoritmos LMS (Least-Mean
Squares), Set-Membership e de Atualização Parcial em relação
a remoção dos artefatos mencionados. Os algoritmos adaptativos da famı́lia Set-Membership possuem boas propriedades
de convergência e rastreamento e realizam uma seleção de
dados de sorte a somente ensejarem uma modificação dos
coeficientes caso os dados de entrada apresentem alguma
novidade relevante. A famı́lia de algoritmos Set-Membership
possui dois estágios: Avaliação e Atualização. No primeiro
estágio ocorre uma avaliação dos dados para detecção de
novidade. No segundo estágio se dá a atualização dos coeficientes do filtro, caso a novidade dos dados seja considerada significativa. Combinando os algoritmos de Atualização
Parcial e NLMS (Normalized Least-Mean Squares) obtemos o
algoritmo chamado de PU-NLMS, no qual os dados dependem
de um agendamento para serem atualizados.
O objetivo deste trabalho é comparar os resultados obtidos
com algoritmos de Atualização Parcial e Set-Membership,
combinados entre si e aplicados separadamente, com os algoritmos tradicionais tais como LMS e NLMS. O trabalho esta
estruturado da seguinte forma: Da seção II a IV apresentamos
o referencial teórico referente aos algoritmos utilizados, e nas
seções V e VI as simulações, os resultados encontrados e a
conclusão.
II. O ALGORITMO NLMS
Quando a dimensão do vetor de entrada é alta, o LMS
encontra um problema de amplificação do ruı́do no gradiente.
Para superar esta dificuldade podemos utilizar o algoritmo
LMS normalizado (NLMS) [4].
O NLMS geralmente converge mais rápido que o LMS, uma
vez que utiliza um fator de convergência variável µk que visa
minimizar o erro instantâneo de saı́da. Assim, a atualização é
dada por:
w(k + 1) = w(k) + µk e(k)x(k) = w(k) + ∆w̄,

(1)

onde w(k) ∈ RN é um vetor coluna que coleta os coeficientes
do filtro adaptativo e µk é um passo de aprendizagem obtido
pela minimização do erro a posteriori quadrático [6].
Um fator γ pode ser incluı́do no denominador para evitar grandes saltos e instabilidades numéricas, notadamente
quando kx(k)k2 é pequeno. Sendo assim obtemos a equação
de atualização dos coeficientes utilizada no algoritmo LMS

1089
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III. O S ALGORITMOS S ET-M EMBERSHIP

normalizado, ou NLMS:
µ
e(k)x(k).
w(k + 1) = w(k) +
T
γ + x (k)x(k)

(2)

No algoritmo NLMS escolhe-se normalmente um valor de
µn entre 0 e 2, e γ uma pequena constante positiva. De
acordo com [4] o NLMS é uma manifestação do princı́pio
da perturbação mı́nima.
Uma forma alternativa de derivar o algoritmo NLMS consiste em tratá-lo como um problema de otimização restrita.
Ou seja, dado um vetor de entrada x(k) e um sinal desejado
d(k), cabe determinar o vetor de pesos atualizado w(k +1) de
sorte a minimizar a norma quadrática euclidiana da mudança
δw(k + 1) = w(k + 1) − w(k), sujeito à restrição:
wT (k + 1)x(k) = d(k).

(3)

O método dos multiplicadores de Lagrange é utilizado para
resolver este problema de otimização restrita. Neste método a
função custo é dada pela equação:
J(k) = kδw(k + 1)k2 + λ(d(k) − wT (k)x(k + 1)),

Os limites de H(k) são hiperplanos e no caso de duas
dimensões H(k) é a região entre as linhas d(k) − wT x(k) =
±γ.
A. Set-Membership Normalized LMS algorithm - SM-NLMS

d(k) = wT (k)x(k) + 12 λxT (k)x(k)

O algoritmo Set-Membership NLMS é similar ao algoritmo
convencional NLMS. No entanto a filosofia por trás do SMNLMS difere do NLMS [7]. A ideia do SM-NLMS é realizar
um teste para verificar se a estimativa prévia de w está fora
do conjunto H(k), isto é,

(6)
|d(k) − wT (k)x(k)| > γ.

Resolvendo para λ obtemos:
λ=

2e(k)
,
k x(k) k2

(11)

(5)

Igualando a Equação (5), resolvendo para w(k + 1) e
substituindo na Equação (3) obtemos:

1
= wT (k)x(k) + λkx(k)k2 .
2

H(k) = {w ∈ RN +1 : |d(k) − wT x(k)| ≤ γ̄}.

(4)

onde λ é o multiplicador de Lagrange. Expandindo a
Equação (4) e derivando J(k) em relação a w(k+1) obtemos:
∂J(k)
= 2(w(k + 1) − w(k)) − λx(k).
∂w(k + 1)

A famı́lia Set-membership de algoritmos adaptativos segue
a filosofia Set-Membership Filtering (SMF), que assume um
limite superior na variável erro [5]. A abordagem SMF baseiase no fato de que o ruı́do aditivo é limitado, podendo seu maior
valor possı́vel em módulo a ser conhecido ou estimado [6].
O objetivo do SMF é obter um vetor de coeficientes
adaptativos w, tal que a magnitude do erro estimado seja
limitada superiormente por uma quantidade γ̄. Se o valor de γ̄
for escolhido adequadamente, haverá possivelmente infinitas
soluções viáveis para w. Se for escolhido um valor muito
pequeno, pode não haver solução possı́vel.
O SMF permite reduzir a complexidade computacional,
visto que os coeficientes do filtro são atualizados somente
quanto a estimativa do erro é maior do que um limite superior
pré-determinado.
Um conjunto de restrições H(k), definido como o conjunto
formado por todos os valores de w, com seus respectivos erros
no instante de tempo k, limita estes superiormente por γ̄, ou
seja,

(7)

onde e(k) , d(k) − wT (k)x(k) é o sinal erro. Utilizando
os resultados anteriores para obter δw(k + 1) e as Equações
(6) e (7), obtemos:

(12)

Se o módulo do erro é maior que um limiar arbitrário, a nova
estimativa w(k + 1) será atualizada para próximo do limite
de H(k) em uma distância mı́nima, ou seja, o SM-NLMS
minimiza
(13)
||w(k + 1) − w(k)||2
sujeito a

1
δw(k + 1) = w(k + 1) − w(k) =
x(k)e(k). (8)
kx(k)k2
Na Equação (8) é introduzido um escalar positivo e real,
µ̃ para controlar a mudança de direção do vetor peso. Sendo
assim a Equação (8) torna-se:
δw(k + 1) =

µ̃
x(k)e(k).
kx(k)k2

(9)

Por fim, obtemos a equação de atualização do NLMS:
w(k + 1) = w(k) +

µ̃
x(k)e(k).
kx(k)k2

(10)

w(k + 1) ∈ H(k).

(14)

A regra de atualização do algoritmo SM-NLMS é semelhante à regra do NLMS, com exceção da variável µ(k),
especificada doravante por:
(
γ̄
1 − |e(k)|
, Se |e(k)| > γ̄
µ(k) =
(15)
0,
caso contrário.
p
Como regra, o valor de γ é escolhido em torno de 5σn2 ,
onde σn2 é a variância do ruı́do [5]. Caso a escolha de γ̄ seja
igual a 0, temos o NLMS, o qual é um caso particular do
algoritmo SM-NLMS.
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B. Set-Membership Bi-Normalizado - SM-BNLMS
λ01 (k)
2 =
µ(k)e0 (k)kx(k − 1)2 k
.
2
γ + kx(k)k kx(k − 1)k2 − [xT (k − 1)x(k)]2

O algoritmo SM-BNLMS pode ser visto como um caso
especial dos algoritmos SM-NLMS, mas que usa dois conjuntos de restrições (H(k) e H(k + 1)) para cada atualização,
impondo-se a condição w(k + 1) ∈ H(k) ∩ H(k + 1). Caso
w(k) ∈
/ H(k) ∩ H(k + 1) a função objetivo neste caso é:
min kw(k + 1) − w(k)k2

(16)

d(k) − xT (k)w(k + 1) = y 1 (k)

(17)

d(k − 1) − xT (k − 1)w(k + 1) = ȳ2 (k),

(18)

λ02 (k)
2 =
µ(k)e0 (k)xT (k − 1)x(k)
.
−
γ + kx(k)k2 kx(k − 1)k2 − [xT (k − 1)x(k)]2

Sujeito a

(19)

e
e1 (k − 1) = d(k − 1) − wT (k)x(k − 1)

(20)

Para se obter o algoritmo SM-BNLMS precisamos utilizar
os multiplicadores de Lagrange, denotados por λ, e a equação
que atualiza os pesos w, dada por:
w(k + 1) =
(
w(k) +
w(k),

λ1 (k)
2 x(k)

λ2 (k)
2 x(k

− 1), Se |e0 (k)| > γ
caso contrário.
(21)
O algoritmo SM-BNLMS apresenta duas versões especiais,
doravante identificadas como SM-NLMS-I e SM-NLMS-II.
Neste trabalho foi utilizado a versão SM-NLMS-II.
O algoritmo SM-BNLMS II evita checar a restrição intermediária como ocorre no algoritmo SM-BNLMS I, utilizando
assim menos recursos computacionais. Para evitar cálculos
extras, no instante k mantém o valor do erro a posteriori
e1 (k − 1), que utiliza os dados no instante k − 1, igual à
restrição limite, ou seja, γ¯2 = e1 (k − 1) [6].
A equação que atualiza os coeficientes adaptativos do
algoritmo SM-BNLMS-II é:
+

(26)

IV. A LGORITMOS DE ATUALIZAÇ ÃO PARCIAL

em que o par (y1 (k), y2 (k)) é o ponto em H(k) ∩ H(k + 1),
onde o parâmetro estimado final será localizado.
Outra definição utilizada no SM-BNLMS é o cálculo do
erro a priori e do erro a posteriori, nos instantes k e k − 1
respectivamente, dados por:
eo (k) = d(k) − wT (k)x(k)

(25)

Com o objetivo de reduzir a complexidade computacional
e melhorar o desempenho dos algoritmos de filtragem adaptativa, foram desenvolvidas técnicas de atualização parcial dos
dados, que podem ocorrer em subconjunto de dados ou em
todos os dados em um perı́odo S. Tais técnicas permitem que
as atualizações dos dados sejam realizadas consoantes abordagens como a periódica (Periodic Partial Updates), sequencial
(Sequential Partial Updates), estocástica (Stochastic Partial
Updates), seletiva (Select Partial Updates) ou baseados no Setmembership, que serão utilizados neste artigo juntamente com
os algoritmos da famı́lia LMS Normalizados com atualização
parcial também.
A. Algoritmo NLMS com atualização parcial - PU-NLMS
O algoritmo PU-NLMS realiza a atualização dos coeficientes do filtro adaptativo w de forma parcial, utilizando
um perı́odo de atualização S. Segundo [8] isto reduz a
complexidade de todas as operações por um fator S, exceto no
cálculo de e(kS). A saı́da do filtro adaptativo y(k) é calculada
em toda iteração k, independente de S. Assim, e(kS) pode ser
obtido por apenas uma adição se e(kS) = d(kS) − y(kS).
w((k + 1)S) = w(kS) +

µe(kS)x(kS)
, k = 0, 1, ... (27)
 + kx(kS)k22

Se S < N , onde N representa o tamanho do vetor w,
a complexidade da atualização pode ser reduzida conforme
equação abaixo, o que requer uma multiplicação e duas
adições a cada iteração.
 + kx(k)k22 =  + kx(k − 1)k22 + x2 (k) − x2 (k − N ). (28)
V. S IMULAÇ ÕES E R ESULTADOS

λ01 (k)

λ02 (k)

x(k) +
x(k − 1). (22)
2
2
Onde λ01 (k) e λ02 (k) são calculados com base nas equações
(25) e (26), que fazem uso somente do erro a posteriori.
Desta forma, o algoritmo SM-BNLMS II é dado por:
w(k + 1) = w(k) +

e0 (k) = d(k) − xT (k)w(k)

µ(k) =

(
1−
0,

γ
|e1 (k)| ,

Se |e0 (k)| > γ
caso contrário

(23)

(24)

Neste experimento foram aplicados aos sinais de ECG os
algoritmos LMS, NLMS, SM-NLMS, SM-BNLMS II e PUNLMS, com o objetivo de cancelar ou minimizar os efeitos
do artefatos principais encontrados neste tipo de sinal.
Os sinais foram obtidos do MIT-BIH Database Distribution,
especificamente dos bancos de dados Arrythimia Database
(mitdb) e Noise Stress Test Database (nstdb). Cada sinal,
neste experimento, é composto por 4000 amostras, porém os
mesmos sinais com mais amostras podem ser obtidos nos
mesmos bancos de dados. Do banco de dados mitdb foram
obtidos e utilizados os registros 105, 108, 203 e 228, e do
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banco de dados nsrdb, os sinais BW (Baseline Wander), EM
(Motion Artifacts) e MA (Muscle Artifact). Estes sinais de
ECG foram escolhidos, dentre vários outros, por apresentarem
caracterı́sticas e forma distintas entre si, conforme figura 1.
O artefato PLI (Power-Line Interference), também encontrado
em sinais de ECG, foi gerado no Matlab em uma senóide
com amplitude de 1 mv, frequência de 60 Hz e amostrado
em 200 Hz. A medida de comparação, entre o desempenho da
aplicação de cada algoritmo, foi realizada com base no método
Signal-to-noise ratio (SNR), dado em decibéis (dB). A tabela
I apresenta, para efeito de comparação, os valores de SNR dos
sinais originais corrompidos com os artefatos BW, EM, MA e
PLI. Os valores negativos significam que a potência do ruı́do
é maior do que a potência do sinal.

TABELA II
SNR - R EDUÇ ÃO DE BW
Registro
105
108
203
228
Média

LMS
9,4837
8,5510
8,2849
9,3383
8,9145

NLMS
7,4691
6,1769
4,9147
6,7039
6,3162

SM-NLMS
10,9667
14,3287
3,6131
16,4481
11,3392

SM-BNLMS
10,0571
8,5198
10,1724
9,2471
9,4991

PU-NLMS
8,1333
6,3891
7,8296
6,9329
7,3212

e sobrepõe completamente o espectro do sinal ECG [9]. Em
função disso, observamos na tabela III que os valores de SNR
são baixos, se comparados a aplicação dos mesmos algoritmos no artefato BW. Também observamos que os algoritmos
tradicionais, LMS e NLMS, apresentam melhor desempenho
do que as técnicas de atualização parcial e seleção dos dados.
Porém se considerarmos uso de recursos computacionais, em
que os algoritmos SM-NLMS, SM-BNLMS e PU-NLMS
tem menor custo, a diferença de desempenho poderá ser
minimizada.
TABELA III
SNR - R EDUÇ ÃO DE EM
Registro
105
108
203
228
Média

Fig. 1. Registros 105, 108, 203 e 228 de sinais de ECG do banco de dados
nstdb.

TABELA I
SNR - S INAIS ORIGINAIS CORROMPIDOS COM
Sinal
105
108
203
228
Média

BW
-3,9454
-4,6850
-1,4619
-5,6041
-3,9241

EM
-4,3977
-5,1373
-1,9142
-6,0564
-4,3764

MA
8,1086
7,3689
10,5921
6,4499
8,1299

OS ARTEFATOS

PLI
-0,1191
-0,1816
-0,1361
-0,2582
-0,1738

LMS
7,2808
7,3462
8,0327
7,9834
7,6608

NLMS
8,9783
4,1442
7,8641
8,9438
7,4826

SM-NLMS
9,8425
4,6400
5,4276
11,3964
7,8266

SM-BNLMS
6,2746
6,4219
8,5629
8,8801
7,5349

PU-NLMS
8,0672
7,5218
6,6742
7,8961
7,5398

C. Remoção do artefato Muscle Artifacts (MA)
O artefato MA também é um ruı́do biológico que ocorre
com a ativação elétrica ou neurológica das células. Muscle
Artifacts podem ser produzidos por reações indesejadas aos
eletrodos. Na tabela IV vemos que para este tipo de artefato o
algoritmo PU-NLMS tem resultado muito superior aos demais,
inclusive em relação aos algoritmos de seleção de dados.
TABELA IV
SNR - R EDUÇ ÃO DE MA

A. Redução de Baseline Wander (BW)
Para o experimento de redução de Baseline Wander foram
adicionados aos registros 105, 108, 203 e 228 o sinal do
artefato BW, obtendo assim o sinal corrompido, que serviram
como entrada na aplicação dos algoritmos, e o sinal do artefato
dado como referência. O Baseline Wander causa problemas
na detecção dos picos. Na tabela II temos os valores de SNR
de cada algoritmo, nos sinais estudados. Um valor alto de
SNR significa uma menor interferência do ruı́do naquele sinal.
Observamos que para este tipo de artefato, temos os melhores
resultados com os algoritmos da famı́lia Set-Membership.
B. Remoção do artefato Eletrode Motion Artefacts (EM)
O artefato Eletrode Motion Artifact é considerado o ruı́do
biológico mais difı́cil de ser cancelado, seu espectro é amplo

Registro
105
108
203
228
Média

LMS
1,0178
1,1190
1,3265
1,1311
1,1486

NLMS
1,4402
1,7607
0,6578
1,8934
1,4380

SM-NLMS
2,0036
1,9386
0,1094
1,1382
1,2975

SM-BNLMS
1,1652
1,0211
0,3201
1,3451
0,9629

PU-NLMS
4,2543
3,9682
4,9946
4,7596
4,4942

D. Remoção do artefato Power Line Interference (PLI)
O artefato Power Line é oriundo dos cabos dos equipamentos que levam a informação do sinal de ECG para
os equipamentos, podem-ser gerados também pelos campos
eletromagnéticos de máquinas próximas ao paciente, como
por exemplo condicionadores de ar, máquinas de raio-x e
elevadores. O sinal simulando o PLI foi gerado em Matlab,
utilizando uma senóide, com frequência de 58.2 Hz. Na tabela
V fica evidente a superioridade de desempenho dos algoritmos
de seleção de dados, SM-NLMS, SM-BNLMS, na remoção
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deste artefato. Isto ocorre devido ao fato de que os algoritmos Set-Membership realizam, em ambientes estacionários,
atualizações mais frequentemente durante as iterações iniciais
[6].
TABELA V
SNR - R EDUÇ ÃO DE PLI
Registro
105
108
203
228
Média

LMS
3,0150
0,1639
1,9415
0,1370
1,3144

NLMS
0,1069
0,6252
0,6936
0,2972
0,4307

SM-NLMS
3,4042
10,3884
8,2295
1,2944
5,8291

SM-BNLMS
3,3763
0,0472
6,8038
1,2703
2,8744

PU-NLMS
0,0481
2,4916
0,355
0,0707
0,7414

[14] A.A.M.Khalaf, M.M.Ibrahim, e H.F.A.Hamed, Performance Study of
Adaptive Filtering and Noise Cancellation of Artifacts in ECG Signal,
ICACT 2015, Julho, 2015
[15] R.Karthika, M.Tech, K.Narender e B.R.Vikram ECG Signal Denoising
by Using Least-Mean-Square and Normalized-Least-Mean-Square Algorithm Based Adaptive Filter, International Journal and Magazine of
Engineering, Technology, Management and Research
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VI. C ONCLUS ÕES
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Modelagem Estocástica do Algoritmo
NSVR-IAF-PNLMS para Dados Gaussianos
Fábio Luis Perez, Eduardo Vinícius Kuhn, Francisco das Chagas de Souza e Rui Seara
Resumo—Este artigo apresenta um modelo estocástico do
algoritmo NSVR-IAF-PNLMS (normalized smoothed variation
rate individual-activation-factor proportionate normalized leastmean-square) para sinais de entrada gaussianos reais.
Considerando uma matriz de distribuição de ganho variante no
tempo, são derivadas aqui expressões de modelo caracterizando o
comportamento médio do vetor de coeficientes, da matriz de
distribuição de ganhos e da métrica NSVR, bem como a curva de
aprendizagem e a matriz de correlação do vetor de erro nos
coeficientes. Através de simulações numéricas, a precisão do
modelo estocástico é verificada para diferentes cenários de
operação.
Palavras-Chave—Algoritmo
IAF-PNLMS,
algoritmo
NSVR-IAF-PNLMS, filtragem adaptativa, modelagem estocástica.
Abstract—This paper presents a stochastic model of the
normalized smoothed variation rate individual-activation-factor
proportionate normalized least-mean-square (NSVR-IAFPNLMS) algorithm for real Gaussian input data. Considering a
time-varying gain distribution matrix, model expressions
characterizing the mean weight behavior, gain distribution
matrix and NSVR metric, as well as the algorithm learning curve
and weight-error correlation matrix are derived here. Through
numerical simulations, the accuracy of the stochastic model is
verified for different operation scenarios.
Keywords—IAF-PNLMS
algorithm,
NSVR-IAF-PNLMS
algorithm, adaptive filtering, stochastic modeling.

I. INTRODUÇÃO
Embora os algoritmos LMS (least-mean-square) e NLMS
(normalized LMS) sejam bastante populares [1], esses
algoritmos exibem baixa velocidade de convergência em
muitas aplicações práticas nas quais a resposta ao impulso da
planta é esparsa. Dentre tais aplicações, destacam-se
cancelamento de eco, equalização de canais em sistemas de
comunicação e processos sísmicos [2]-[4]. Assim, visando
explorar a natureza esparsa da resposta ao impulso das plantas
encontradas em algumas aplicações, Duttweiler propôs em [5]
o algoritmo PNLMS (proportionate NLMS). Tal algoritmo
atualiza cada coeficiente do filtro proporcionalmente à sua
magnitude, resultando em maior velocidade de convergência
para plantas esparsas. Entretanto, para plantas com média e
baixa esparsidade, o PNLMS apresenta baixa velocidade de
convergência [6]. Além disso, a característica de convergência
melhorada do PNLMS não é mantida durante todo o processo
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de adaptação [7], [8]. Então, visando contornar os problemas
mencionados, diversos algoritmos que utilizam ganho
proporcional vêm sendo propostos na literatura [6]-[13],
dentre os quais se destacam o IPNLMS (improved PNLMS)
[6], o MPNLMS ( μ -law PNLMS) [8], o SC-PNLMS
(sparseness controlled PNLMS) [9] e o IAF-PNLMS
(individual-activation-factor PNLMS) [11].
Considerando fatores de ativação individuais, o algoritmo
IAF-PNLMS [11] apresenta maior velocidade de convergência
quando comparado a outros algoritmos da literatura
(especialmente, para plantas com elevada esparsidade). Tal
melhoria é resultante da aplicação de ganho proporcional para
todos os coeficientes do filtro adaptativo (tanto ativos quanto
inativos1), o que leva a um aumento do ganho atribuído a
coeficientes ativos; como consequência, tem-se um aumento
na velocidade de convergência do algoritmo. Entretanto, o
ganho atribuído pelo algoritmo IAF-PNLMS a coeficientes
ativos é mantido elevado durante todo o processo de adaptação
(mesmo após o coeficiente atingir as proximidades de seu
valor ótimo), implicando que coeficientes inativos recebam
sempre um ganho pequeno; como resultado, compromete-se a
velocidade de convergência do algoritmo. Dessa forma, visto
que atribuir ganho elevado a coeficientes que já atingiram a
vizinhança de seu valor ótimo não tem qualquer efeito sobre a
convergência do filtro adaptativo [13], um novo algoritmo
(denominado NSVR-IAF-PNLMS) é proposto em [14]. Nesse
algoritmo, o ganho de coeficientes que já atingiram a
proximidade de seu valor ótimo é transferido para outros que
ainda não convergiram, aumentando assim a velocidade de
convergência global bem como reduzindo o desalinhamento
em regime permanente. Em tal algoritmo, uma métrica de
avaliação denominada NSVR (normalized smoothed variation
rate) é utilizada para estimar a convergência individual do
coeficiente, a qual mede a taxa de variação suavizada e
normalizada da magnitude do coeficiente.
No sentido de prover um entendimento mais profundo do
comportamento do algoritmo NSVR-IAF-PNLMS, um
caminho conveniente se dá através de seu modelo estocástico.
Particularmente, a modelagem estocástica de algoritmos
adaptativos visa determinar expressões matemáticas que
permitam descrever (com certa precisão) o comportamento de
um dado algoritmo em diferentes cenários de operação. Assim,
o modelo de um algoritmo possibilita uma análise teórica
detalhada do seu comportamento, como também pode auxiliar
o projetista no ajuste de seus parâmetros; com isso, a análise
de desempenho através de extensivas simulações de Monte
Carlo (MC) pode ser evitada. Além disso, comportamentos
indesejados do algoritmo podem ser observados através do
modelo, permitindo então a proposição de modificações e/ou a
customização do algoritmo para condições específicas de
operação [15]. Nesse contexto, o presente trabalho de pesquisa
visa derivar um modelo estocástico para o algoritmo NSVRIAF-PNLMS, considerando dados de entrada gaussianos reais.
Especificamente, são aqui obtidas expressões de modelo
1

Coeficientes cuja magnitude é muito inferior à magnitude do coeficiente
mais significativo.
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caracterizando o comportamento médio do vetor de
coeficientes, da matriz de distribuição de ganhos e da métrica
NSVR, bem como a curva de aprendizagem do algoritmo e a
matriz de correlação do vetor de erro nos coeficientes.
Este artigo está organizado como segue. A Seção II revisita
os algoritmos IAF-PNLMS e NSVR-IAF-PNLMS, discutindo
brevemente sobre as suas políticas de distribuição de ganho. A
Seção III apresenta as expressões caracterizando o modelo
estocástico proposto. Na Seção IV, resultados de simulação
são mostrados, confirmando a precisão das expressões de
modelo obtidas. Finalmente, a Seção V apresenta as
conclusões do presente trabalho de pesquisa.

B. Algoritmo NSVR-IAF-PNLMS
Visando aumentar a velocidade de convergência dos
coeficientes inativos, o NSVR-IAF-PNLMS reduz o ganho
atribuído a coeficientes que já tenham atingido a vizinhança de
seus valores ótimos e o redistribui dentre aqueles que ainda
não convergiram (isto é, não alcançaram a vizinhança de seu
valor ótimo). Assim, com o aumento do ganho alocado a esses
coeficientes, uma maior velocidade de convergência do
algoritmo é obtida [14]. Para estimar a convergência
individual do coeficiente, a métrica NSVR é usada, a qual é
definida como
⎧ | Qi (k ) − Pi (k ) |
,
⎪
Vi (k ) = ⎨ min[Qi (k ), Pi (k )]
⎪V (k − 1),
⎩ i

II. REVISITANDO O ALGORITMO NSVR-IAF-PNLMS
Nesta seção, as expressões gerais dos algoritmos
IAF-PNLMS e NSVR-IAF-PNLMS são revisitadas,
considerando um problema de identificação de sistema.
Adicionalmente, é apresentada uma breve discussão sobre as
políticas de distribuição de ganho.
A. Algoritmo IAF-PNLMS
O algoritmo IAF-PNLMS é formulado pelo seguinte
conjunto de equações [11]:
• Atualização dos coeficientes:
β G ( k ) x ( k ) e( k )
(1)
w (k + 1) = w (k ) + T
x ( k ) G ( k ) x( k ) + ξ
• Sinal de erro:
(2)
e( k ) = [ w o − w ( k )]T x( k ) + v( k )

• Matriz de distribuição de ganho:

G (k ) = diag[g1 (k ) g 2 (k )

g N (k )]

• Ganho individual:
λ (k )
gi (k ) = N i
, i = 1, 2,3,
∑ λ j (k )

,N

(3)
(4)

j =1

• Função de proporcionalidade:
λi (k ) = max[ f i (k ), | wi (k ) |]

(5)

onde β é o parâmetro de controle de passo, ξ > 0, um
parâmetro de regularização que previne divisão por zero em
(1) e v ( k ), um ruído de medição. Os vetores
x(k ) = [ x(k ) x(k − 1)
x(k − N + 1)]T , w (k ) = [ w1 (k ) w2 (k )
T
e
denotam,
wN (k )]
w o = [ w1o w2o
wNo ]T
respectivamente, o vetor de entrada contendo as amostras mais
recentes do sinal de entrada, o vetor de coeficientes do filtro
adaptativo e a planta a ser identificada.
Note de (5) e (6) que, conforme o algoritmo IAF-PNLMS
evolui, f i (k ) e λ i (k ) tendem ao valor de wi ( k ), implicando
que o ganho individual gi (k ) seja proporcional à magnitude
do coeficiente adaptativo. Dessa forma, o IAF-PNLMS
aumenta o ganho atribuído a coeficientes ativos quando
comparado
a
outros
algoritmos
proporcionais;
consequentemente, uma maior velocidade de convergência é
observada para plantas com elevada esparsidade. Contudo,
após a convergência dos coeficientes ativos, o algoritmo exibe
uma degradação significativa em sua velocidade de
convergência, visto que os coeficientes inativos possuem
ganhos pequenos e, por isso, convergem mais lentamente [13].

(7)

caso contrário

com
Qi ( k ) =

e

Pi (k ) =

( Δ− 2)/ 2

∑

j =0

Δ−1

∑

j =Δ /2

| wi ( k − j ) |

| wi (k − j ) |

(8)

(9)

onde Δ define o número de amostras de wi (k ) usadas para
estimar a taxa de variação da magnitude do i-ésimo
coeficiente, enquanto Pi (k ) e Qi (k ) denotam a somatória das
magnitudes dos coeficientes wi (k ) na primeira e segunda
metade do intervalo Δ, respectivamente. As estimativas da
taxa de variação são computadas por (7)-(9) somente a cada
Δ iterações e após um período de aprendizagem de N
amostras.
A partir da estimativa de proximidade do coeficiente em
relação ao seu valor ótimo [dada por (7)-(9)], o ganho
individual do i-ésimo coeficiente dado por (4) é revisado para
γ (k )
, i = 1, 2,3, , N
gi (k ) = N i
(10)
∑ γ j (k )
j =1

com

• Fator de ativação individual:
1
⎧1
⎪ | wi (k ) | + λi (k − 1), k = mN , m = 1, 2,3,…
fi (k ) = ⎨ 2
(6)
2
⎪⎩ fi (k − 1),
caso contrário

k = mΔ, m = 1, 2, 3, …

⎧1
⎪ ,
γ i (k ) = ⎨ N
⎪λ (k ),
⎩ i

Vi (k ) ≤ ε

(11)

caso contrário

onde ε denota um parâmetro de limiar. Note que, quando
todos os coeficientes atingirem a vizinhança de seus valores
ótimos, a distribuição de ganho se torna uniforme, isto é, todos
os coeficientes recebem o mesmo ganho 1 N e o algoritmo
NSVR-IAF-PNLMS se comporta como o algoritmo NLMS.
III. MODELO ESTOCÁSTICO PROPOSTO
Esta seção apresenta o modelo estocástico proposto para o
algoritmo NSVR-IAF-PNLMS. Para derivar as expressões de
modelo, algumas hipóteses simplificativas são inicialmente
estabelecidas.
H1) O sinal de entrada é obtido a partir de um processo
gaussiano estacionário de média zero, variância σ 2x e
matriz de autocorrelação R = [x(k )xT (k )] [1].
H2) O parâmetro ξ > 0 é uma constante de valor muito
pequeno quando comparada com E[x T (k )G (k )x(k )],
não afetando o comportamento médio do algoritmo [16].
H3) O ruído de medição v (k ) é não correlacionado e
independente de qualquer outro sinal presente no
sistema, tendo média zero e variância σv2 [1].
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H4) O vetor de entrada x( k ) e o vetor de coeficientes w(k )
são assumidos estatisticamente independentes [1].
H5) A matriz G (k ) e o vetor x( k ) são também assumidos
estatisticamente independentes [17], [18].
H6) Para N grande, gi (k ) é considerado fracamente
correlacionado com [x T (k )G (k )x( k )]−1 [17]-[19].
A. Comportamento Médio do Vetor de Coeficientes
Uma
expressão
de
modelo
caracterizando
o
comportamento médio dos coeficientes do algoritmo
NSVR-IAF-PNLMS pode ser obtida substituindo (2) em (1),
tomando o valor esperado de ambos os lados da expressão
resultante e considerando as Hipóteses H2)-H6) [17]. Assim,
E[w (k + 1)] ≅ [I − βR1 (k )]E[w (k )] + βR1 (k )w o

(12)

⎧ ⎡ | Qi (k ) − Pi ( k ) | ⎤
⎪E ⎢
⎥,
E[Vi (k )] = ⎨ ⎣ min[Qi ( k ), Pi ( k )] ⎦
⎪
⎩E[Vi (k − 1)],

(13)

Portanto, levando em conta a solução analítica apresentada em
[18] para computar R1 (k ), o comportamento médio do vetor
de coeficientes do algoritmo NSVR-IAF-PNLMS pode ser
predito através de (12) se o comportamento médio da matriz
de distribuição de ganho G (k ) for conhecido.
B. Comportamento Médio da Matriz de Ganho
O comportamento médio da matriz de distribuição de
ganho G (k ) é obtido tomando o valor esperado de ambos os
lados de (4). Então, considerando a Hipótese H6) e assumindo
que E[| w(k ) |] ≅ | E[ w(k )] |, G (k ) pode ser computada como
G ( k ) = diag[ g1 (k ) g 2 (k ) g3 ( k )

g N (k )]

sendo o ganho individual médio dado por
E[ γ (k )]
gi ( k ) ≅ N i

Agora, assumindo que o numerador varia lentamente com
respeito ao denominador [19], (19) pode ser aproximada por

⎡ | Qi (k ) − Pi (k ) | ⎤
E[| Qi (k ) − Pi (k ) |]
E⎢
.
⎥≅
min[
Q
(
k
),
P
(
k
)]
E{min[
Qi (k ), Pi (k )]}
i
i
⎣
⎦

∑ E[γ j (k )]

⎡ | Qi (k ) − Pi (k ) | ⎤
| E[Qi (k )] − E[Pi (k )] |
E⎢
. (21)
⎥≅
⎣ min[Qi (k ), Pi (k )] ⎦ min{E[Qi (k )], E[ Pi (k )]}
Por fim, o comportamento médio da NSVR do i-ésimo
coeficiente pode ser descrito como
⎧ | E[Qi (k )] − E[Pi (k )] |
, k = mΔ, m = 1, 2, 3, …
⎪
E[Vi (k )] ≅ ⎨ min{E[Qi ( k )], E[ Pi (k )]}
⎪E[V (k − 1)],
caso contrário.
⎩ i

(22)
com
E[Qi ( k )] ≅

E[ Pi (k )] ≅

∑

j =0

| E[ wi ( k − j )] |

(23)

Δ−1

∑

j =Δ / 2

| E[ wi (k − j )] | .

(24)

Note que (23) e (24) são obtidas tomando o valor esperado de
ambos os lados de (8) e (9), respectivamente.
D. Curva de Aprendizagem
Definindo o vetor de erro nos coeficientes

j =1

z (k ) = w (k ) − w o
E[Vi ( k )] ≤ ε

(16)

(25)

o sinal de erro (2) pode ser reescrito como
e( k ) = − z (k )T x( k ) + v(k ).

caso contrário

(26)

2

onde
E[λ i (k )] ≅ max{E[ fi (k )], | E[ wi (k )] |}

(17)

e

Então, determinando e ( k ), tomando o valor esperado de
ambos os lados da expressão resultante e considerando as
Hipóteses H3) e H4), obtém-se [1]

J (k ) = E[e2 (k )]

E[ fi ( k )]
1
⎧1
⎪ |E[ wi ( k )] | + E[ λ i ( k − 1)],
≅ ⎨2
2
⎪⎩ E[ fi ( k − 1)],

( Δ− 2)/ 2

e

com
⎧1
⎪ ,
E[ γ i ( k )] ≅ ⎨ N
⎪ E[λ ( k )],
i
⎩

(20)

Adicionalmente, considerando que os coeficientes mantêm o
mesmo sinal durante sua evolução, implicando também que
Qi (k ) e Pi (k ) sejam de mesmo sinal, aproxima-se (20) como

(14)

(15)

caso contrário.

(19)

sendo I a matriz identidade, G (k ), o valor esperado da
matriz de distribuição de ganho e
⎡ G ( k )x(k ) xT ( k ) ⎤
R1 ( k ) ≅ E ⎢ T
⎥.
⎣⎢ x ( k )G (k ) x( k ) ⎦⎥

k = mΔ, m = 1, 2, 3, …

= J min + J ex (k )

k = mN , m = 1, 2, 3,…

(27)

onde
J min = σv2

caso contrário.

(18)
Portanto, a evolução da matriz de distribuição de ganho médio
é completamente caracterizada se o comportamento médio da
métrica NSVR E[Vi (k )] for conhecido.
C. Comportamento Médio da Métrica NSVR
Visto que a NSVR tem um papel fundamental na política
de ganho [veja (16)], uma expressão para caracterizar a
evolução de E[Vi (k )] para coeficientes ativos é aqui obtida.
Então, tomando o valor esperado de ambos os lados de (7),
tem-se

(28)

denota o EQM mínimo atingível em regime permanente e
J ex (k ) = tr[RK (k )]

(29)

o EQM em excesso. Note em (29) que a matriz de correlação
do vetor de erro nos coeficientes é dada por
K ( k ) = E[ z ( k ) z T ( k )].

(30)

Portanto, a curva de aprendizagem do algoritmo pode ser
predita através de (27)-(29) se a evolução da matriz de
correlação do vetor de erro nos coeficientes K (k ) for
conhecida.
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E. Matriz de Correlação do Vetor de Erro nos Coeficientes
Uma expressão recursiva para K (k ) pode ser obtida
reescrevendo (1) em função do vetor de erro nos coeficientes
z ( k ) [definido em (25)], substituindo (26) na expressão
resultante, determinando o produto z (k ) z T (k ), tomando o
valor esperado de ambos os lados e considerando (13), (14),
(28), bem como as Hipóteses H2)-H6) [18]. Dessa forma,
K (k + 1)
= K (k ) − β K (k ) R1T (k ) − β R1 (k )K ( k ) + β 2 J min R 2 ( k ) + β2 R 3 ( k )
(31)
com
⎡ G (k )x(k )xT ( k )G ( k ) ⎤
(32)
R 2 (k ) ≅ E ⎢ T
2 ⎥
⎣⎢ [x (k )G (k )x( k )] ⎦⎥
e
⎡ G ( k ) x ( k ) x T ( k ) K ( k ) x ( k ) x T ( k )G ( k ) ⎤
R 3 (k ) ≅ E ⎢
⎥ . (33)
[x T (k )G (k ) x( k )]2
⎣⎢
⎦⎥

Portanto, levando em conta as soluções apresentadas em [18]
para computar R 2 (k ) e R 3 (k ), a evolução da matriz de
correlação do vetor de erro nos coeficientes pode agora ser
predita recursivamente [a partir de (31)]; como consequência,
torna-se possível predizer também a curva de aprendizagem do
algoritmo [através de (27)].
IV. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO
Nesta seção, visando verificar a precisão do modelo
proposto, dois exemplos são apresentados considerando um
problema de identificação de sistema. Em tais exemplos, o
comportamento médio predito a partir do modelo é comparado
com os resultados obtidos via simulações de MC (200
realizações independentes). O sinal de entrada [veja a
Hipótese H1)] é obtido através de um processo autorregressivo
de segunda ordem AR(2) [1], dado por
x (k ) = 0, 75 x(k − 1) − 0, 75 x(k − 2) + η(k )

A. Exemplo 1
Aqui, busca-se avaliar a precisão das expressões de
modelo caracterizando o comportamento médio do vetor de
coeficientes (12), a métrica NSVR (22) para coeficientes
ativos e a curva de aprendizagem (27), como também
(indiretamente) as demais expressões envolvidas. Para tal,
considera-se a planta w oA [ S (w oA ) = 0, 78] e uma razão sinalruído SNR = 30 dB 2.
Para o cenário de operação considerado, as Figs. 1 e 2
apresentam os resultados obtidos por simulações de MC
juntamente com aqueles preditos através do modelo proposto.
Especificamente, a Fig. 1(a) ilustra o comportamento médio de
quatro coeficientes do filtro adaptativo, enquanto a Fig. 1(b)
apresenta a curva de aprendizagem do algoritmo. Por sua vez,
a Fig. 2 mostra a evolução da métrica NSVR para dois
coeficientes ativos. Em tais figuras, verifica-se um casamento
satisfatório entre os resultados de simulação de MC e aqueles
preditos através do modelo proposto (especialmente em
regime permanente). Vale salientar que o descasamento
observado na fase transitória é decorrente das hipóteses
simplificativas usadas durante o desenvolvimento do modelo.
B. Exemplo 2
Agora, este exemplo visa verificar a precisão do modelo
proposto (via curva de aprendizagem) para plantas com
diferentes esparsidades e dois valores de SNR distintos. Para
tal, as plantas w oA [ S (w oA ) = 0, 78] e w oB [ S (w oB ) = 0, 42] são
utilizadas. Também, considera-se aqui dois valores de
variância para o ruído de medição, isto é, SNR = 20 dB e
30 dB.
A Fig. 3 apresenta os resultados obtidos por simulações de
MC e através das expressões de modelo para o cenário de
operação considerado. A partir dessa figura, observa-se que o
modelo é capaz de predizer satisfatoriamente o
comportamento do algoritmo tanto na fase transitória quanto
em regime permanente, independentemente do grau de
esparsidade da planta e do valor de SNR considerado.

0,2

⎛
|| w ||1
⎜⎜1 −
N− N ⎝
N || w o ||2
N

⎞
⎟⎟
⎠

i = 14

0
i=5

−0,2
0

0,5

1

1,5

2
×105

Iterações
(a)
−5
−10

(35)

onde || ⋅ ||1 e || ⋅ ||2 representam a norma 1 e 2 de um vetor,
respectivamente. Dessa forma, verifica-se [a partir de (35)]
que as plantas w oA e w oB apresentam graus de esparsidade de
S ( w oA ) = 0, 78 e S (w oB ) = 0, 42, respectivamente.
Em todos os exemplos apresentados, os valores dos
parâmetros do algoritmo NSVR-IAF-PNLMS são β = 0,01,
fi (0) = λ i (0) = 10 −4 e ξ = 10 −6 [veja (1) e (5)]; em relação à
métrica NSVR, considera-se valores típicos como Δ = N e
ε = 10−2 para os parâmetros requeridos em (7)-(10). Ainda,
para estabilizar a solução das matrizes de autocorrelação
R1 (k ), R 2 (k ) e R 3 ( k ) [definidas em (13), (32) e (33)],
assume-se que o limiar de descarte de autovalores não
significativos é igual a 5 × 10−4 (para detalhes, veja [18]).

i =8

0,1

−0,1

EQM (dB)

S (w o ) =

E[wi(k)]

onde η(n) caracteriza um ruído branco cuja variância é
ajustada de tal modo que σ 2x = 1; logo, a dispersão de
autovalores da matriz de autocorrelação do sinal de entrada é
χ = 120, 25.
Nas simulações, as plantas consideradas são obtidas a
partir dos modelos de caminho de eco da Recomendação
G.168 do ITU-T [20], tendo ambas N = 128 coeficientes;
particularmente, a planta w oA é obtida a partir de
[20, Modelo 1], enquanto a planta w oB de [20, Modelo 4].
Aqui, o grau de esparsidade da planta é medido através de [12]
o

i=7

0,3

(34)

−15
−20
−25
−30
−35

0

0,5

1

Iterações
(b)

1,5

2
×105

Fig. 1. Exemplo 1. Comportamento do algoritmo obtido por simulações de
MC (linhas irregulares cinza) e predito através do modelo proposto (linhas
escuras tracejadas). (a) Evolução dos coeficientes. (b) Curva de aprendizagem.
2

Vale ressaltar que a razão sinal-ruído (SNR) é definida aqui como
SNR = 10 log10 (σ2x / σ2v ), onde σ2x e σ2v denotam a variância do sinal de
entrada e do ruído de medição, respectivamente.
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1

da métrica NSVR, bem como a curva de aprendizagem do
algoritmo e a matriz de correlação do vetor de erro nos
coeficientes. Na derivação do modelo, foi assumido que a
matriz de distribuição de ganhos é variante no tempo,
resultando assim em uma precisão muito boa do modelo
proposto. Resultados de simulação ratificaram a eficácia do
modelo para diferentes cenários de operação.

E[V7(k)]

0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

1

2

3

4

REFERÊNCIAS

×103

Iterações
(a)
1

E[V8(k)]

0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

1

2

3

4
×103

Iterações
(b)

Fig. 2. Exemplo 1. Evolução da métrica NSVR para coeficientes ativos obtida
por simulações de MC (linhas irregulares cinza) e predita através do modelo
proposto (linhas escuras tracejadas). (a) Coeficiente w7 (k ). (b) Coeficiente
w8 (k ).
0

EQM (dB)

−5
−10
−15
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−20
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−35

0

4
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×104
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Fig. 3. Exemplo 2. Curvas de aprendizagem (EQM) obtidas por simulações de
MC (linhas irregulares cinza) e preditas através do modelo proposto (linhas
escuras tracejadas). (a) Planta w oA [ S (w oA ) = 0,78]. (b) Planta w oB
[ S (w oB ) = 0,42].

V. CONCLUSÕES
Neste trabalho, um modelo estocástico para o algoritmo
NSVR-IAF-PNLMS foi derivado, considerando sinais de
entrada gaussianos reais. Especificamente, foram obtidas
expressões de modelo caracterizando o comportamento médio
do vetor de coeficientes, da matriz de distribuição de ganho e
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Design and Characterization of Wideband Horn
Antenna in Quasi TEM Mode
Jéssica A. P. Ribeiro, Karine L. M. Costa, Evandro C. V. Boas, José A. J. Ribeiro, Bárbara R. X. R. Faria and Lucas
A. Esteves

Abstract— This paper describes the design of a wideband
horn antenna operating in quasi TEM mode. The antenna
consists of a triangular conductive plate with an inclination angle
above a ground plane and directly feed by a coaxial cable.
Broadband characteristics, radiation pattern, high gain and
small reflection coefficient were achieved. Its performance
analysis and main parameters effects were obtained by using
ANSYS HFSS® software. In the numerical analysis, an optimized
model was obtained in 2.52 to 16.3 GHz band with a 10 to 12 dBi
gain. The reflection coefficient was measured and the results
were consistent with simulations.
Keywords—Horn antenna, Quasi TEM mode, Wideband.

I.

INTRODUCTION

Wideband structures have been employed in different radio
communication systems. As example, there is the UWB (Ultrawideband) frequency range between 3.1 and 10.6 GHz, with
applications in ground penetration radars systems, wall
imaging systems, surveillance systems, among others [1].
There are also demands for wideband spectral sensing systems,
in predictions for radio cognitive, fifth generation (5G) radio
communications, etc. [2][3]. Such systems require components
with some specifications throughout the operation frequency
range. They must co-work with other systems and the design
must ensures minimal interference one on other transmission
channel.
Some antennas present similar behavior to a transmission
line and a radiation electromagnetic field simultaneously [4].
According to their geometry and design procedure, they
prevent reflections and, for that, they exhibit wideband
operation [5]. The reason is that the radiated energy may be
interpreted as a load effect close to its characteristic
impedance. In this paper, a horn antenna with a field
distribution close to TEM wave in a transmission line is
designed. Their dimensions were chosen to microwave range
operation and the development is presented in five sections.
In Section II, the antenna basic models and their operation
characteristics are presented. Section III refers to a design
procedure by assuming the quasi TEM mode operation, i.e.,
with field longitudinal components very small compared to the
transverse field ones. To obtain its main dimensions, the model
proposed by Shlanger et. al. [6] is applied. The performance of
initial structure is verified by numerical analysis with ANSYS
HFSS® software [7]. This step is contemplated in Section IV,
where an evaluation of the main constructive parameters
effects on the antenna performance is made. An optimized
model and its reflection coefficient, input impedance, radiation
pattern and gain are obtained. Section V presents the prototype
after different development steps. Its frequency response was

evaluated by the reflection coefficient measurement. Section
VI discusses the project important results and relevant
conclusions.
II. STRUCTURE OF THE HORN ANTENNA IN QUASI TEM MODE
The proposed antenna model begins with a balanced
composition of two triangular metal plates with an angle
separation. This balanced structure demands a feed system
adaptation [8], [9]. Its dimensions and separations were
gradually modified, in searching the desired performance. As
there is no abrupt transition between the guided wave and the
external environment, small reflection is envisaged at its end.
Therefore, the design depends on three variables: the angular
aperture α of the electrodes, the angular separation β between
them and the axial length ℓ from the driven point (Fig. 1).
l

Adapter
and balun
I

V
E

balun

V
Transmission
Line

D

Fig. 1. Structure of the horn antenna operating in quasi TEM mode and fed
through a balun.

In the guided wave section, the electric and the magnetic
fields are almost perpendicular each other and to the
propagation direction, in a similar way of TEM wave. For this
reason, the antenna presents input impedance almost equal to
its characteristic impedance. In Fig. 1, a hypothetical plane is
defined as reference between the conductive plates. There is a
voltage V between one of the antenna branches and this
reference plane and an identical voltage between this plane
and the other branch. The electric current I is the same at both
driven points. In this way, the input impedance is [8]:

Z1

2V
.
I

(1)

Fig. 2 shows an adaptation of this structure, with one of the
conductors forming a ground plane, at the position of the
reference plane. This new version is an unbalanced structure
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and adaptable to a coaxial cable. The supply voltage is a half
the previous value for the same electric current and the input
impedance is a half of the obtained in (1):

Z2

V
.
I

(2)

l

E/2

where ηo represents the medium intrinsic impedance in which
the electromagnetic wave propagates, in general the air, where
ηo = 377Ω. In this transmission line model method, there are
two free variables: Zc and one of the angles α or β and it was
choose β as free variable. The height (L) and w of the
triangular plate are:
§E·
L " sec ¨ ¸ ,
(8)
©2¹
§E· §D·
w 2 " sec ¨ ¸ tan¨ ¸ .
(9)
©2¹ © 2 ¹

V
Lg

D
Driven point

Coaxial cable

L

α

w

Wg

s

Fig. 2. Structure of the horn antenna operating in quasi-TEM mode with
unbalanced fed.

Ground plane

III. ANTENNA DESIGN PROCEDURE

(a)

The structures in Fig. 1 and Fig. 2 have the same
constructive parameters α, β and ℓ and the same procedure to
obtain them. The structure in Fig. 2 is performed considering
the characteristic impedance of the structure in Fig. 1 twice the
desired value in Fig. 2. Several essays show that the operation
of this structure follows the description if the axial length of
the antenna is equal to or greater than 1.3 guided wavelength
at the lowest operating frequency (fmin):
" t1,3 O máx

1.3 c
,
f mín

§ w
§ E ··
2 atan ¨¨
sin ¨ ¸ ¸¸
2
h
© 2 ¹¹
©

ℓ

(3)

(b)
Fig. 3. Dimensions of the proposed antenna (a) upper view and (b) side view.

IV. HORN ANTENNA DIMENSIONS AND RESULTS
The antenna is fed through a 50: coaxial cable. Therefore,
the antenna was designed with 100Ω characteristic impedance.
The minimum frequency is 2.52 GHz and β = 20º, and its
value between 16o and 24o does not have appreciable effect on
final performance. For w/h > 2 and ℓ = 1.3 λmax, L and w were
calculated. The obtained values of Fig. 3 parameters are in
Table I.
TABLE I.
DESIGN PARAMETERS TO THE HORN ANTENNA.

(4)

Parameter
Zc
α
β
ℓ
L
w
Lg
Wg

As proposed by Shlanger et. al.[6], the relationship among
geometric parameters and characteristic impedance are:

w
h

w
w
8
para  2
h e A  2e  A
h
2
2
·º
§ 2S
2 ªS
w
 1  "n ¨¨
 1¸¸» para t 2
«
S «¬ A
A
h
»
¹¼
©
SZ c
A
Ko

h

β 2

Ground plane

with c the speed of electromagnetic wave in vacuum.
To calculate α and β there are some analytical models with
very good results [6],[10-12]. The microstrip approximation
model, proposed by Shlanger et. al. [6], is suitable for values
of α and β between 0º and 60º [10]. In this case, the antenna
behavior is close to a cascade of microstrip lines segments. In
this transmission system the characteristic impedance depends
on strip width (w) and the thickness of the dielectric layer to
the ground plane (h). In Fig. 3, w represents the extension of
the triangular plate base and h is the height at its end respect to
the ground plane, ideally assuming infinite and positioned as
in Fig. 3(b). The parameter α as a function of β and the ratio
w/h is given by
D

L

(5)
(6)
(7)

Value
50 :
46,17o
20o
154mm
156mm
133mm
192mm
160mm

The antenna bandwidth was evaluated through the
reflection coefficient (S11) by using the Finite Element Method
(FEM) with ANSYS HFSS® software [7] and is presented in

1100

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

Fig. 4. The bandwidth was defined for reflection coefficient
lower than 10 dB. The numerical results show that the
increase of ℓ results in an increase in bandwidth. The final
operation frequency band is about 13.7GHz, with limits in
2.52GHz and close to 16.3GHz. To the frequency range of
15.5 and 15.9GHz, the reflection coefficient assumed values
between -10 and -9.8dB. The antenna characterization was
performed by exploring the reflection coefficient (S11), input
impedance, radiation pattern and gain. The S11 is in Fig. 4 with
ℓ = 154mm and the antenna input impedance is in Fig. 5, with
the real part between 25 and 75Ω in frequency range. The
imaginary part value changes from of j25 to j25Ω. Table II
shows the antenna gain and antenna efficiency obtained in
ANSYS HFSS® in frequency operating band. Fig. 6 is 3D
radiation pattern in some frequencies and the antenna has
similar gain in observed frequencies.

(a)

(b)

Fig. 4. Reflection coefficient, in dB, for the horn antenna directly fed with
dimensions in Table I and ℓ = 154mm.

(c)

Real Part
Imaginary Part

Fig. 5. The horn antenna input impedance, in ohms, with ℓ=154mm. The
continuous line represents the real part and the dash line is the imaginary part.
(d)
TABLE II.
HORN ANTENNA SIMULATED GAIN AND EFFICIENCY
Frequency
[GHz]
3
4
5
6
7
8
9

Gain
[dBi]
10,25
12,12
12,67
12,49
11,52
11,69
11,84

Efficiency
[%]
95,04
96,25
97,53
96,79
95,86
98,83
97,50

Frequency
[GHz]
10
11
12
13
14
15
16

Gain
[dBi]
11,59
11,64
11,95
12,19
12,26
12,82
12,10

Fig. 6. Simulated 3D radiation pattern in (a) 4GHz (b) 8GHz, (c) 12GHz and
(d) 16GHz frequencies.
Efficiency
[%]
95,72
95,92
94,64
92,87
94,20
93,46
93,73

V. MEASUREMENTS AND DISCUSSIONS
The antenna was constructed with aluminum plates as in
Fig. 7, with nylon supports. The prototype performance were
evaluated through S11 parameter. Fig. 8 is the comparison
between the measured and simulated results. The minimum
measured operating frequency was 2.35GHz with a 6.7%

1101

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

reduction compared to simulated results. At frequencies above
15GHz, the measured and simulated curves diverge. In these
frequencies, the results are influenced by the SMA fed
connector, which can operates up to approximately 18GHz.
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Caracterização da Perda de Percurso Indoor de Redes
5G em Ondas Milimétricas
Anderson Fagiani e Arismar Cerqueira Sodré Junior

Resumo—As futuras redes móveis de quinta geração (5G)
provavelmente irão operar na faixa de ondas milimétricas, com a
finalidade de prover taxas superiores a 1 Gbps por usuário. Este
artigo apresenta uma análise experimental da perda de percurso
e do coeficiente de propagação em 28 e 38 GHz, que são faixas de
frequências consideradas potenciais para sistemas 5G. As
medidas foram realizadas em ambientes com propagação indoor.
O valor gamma do modelo estatístico de propagação ABG
(Alpha-Beta-Gamma) foi utilizado para a caracterização da perda
de percurso. Já a estimação do coeficiente de propagação foi
obtida por meio da aplicação do método de regressão não linear,
por resultar em menor erro quadrático médio (RMSE – Root
Mean Square Error).
Palavras-Chave—5G, comunicações celulares, indoor, ondas
milimétricas, propagação.
Abstract—The future 5G networks will probably operate in mmwaves, with the aim of providing throughput higher than 1 Gbps
per user. This paper presents an experimental performance
analysis of the path loss and propagation coefficient at 28 and 38
GHz, which have been considered as potential frequency ranges
for 5G systems. The measurements were carried in indoor
environments. The gamma value of the ABG (Alpha-BetaGamma) statistic propagation model has been utilized for the
path loss characterization. On the other hand, the estimation of
the propagation coefficient has been obtained, by means of
applying the nonlinear regression method to reduce the Root
Mean Square Error (RMSE).
Keywords—5G, indoor, mobile communication, millimeterwave, propagation.

I.

INTRODUÇÃO

As redes de acesso das operadoras de telecomunicações
vêm demandando maiores taxas e larguras de bandas de
transmissão para escoar as informações geradas pelos seus
usuários. Tal fenômeno é um reflexo do aumento do trafego de
informações entre os aplicativos dos dispositivos móveis. A
faixa de ondas milimétricas tem sido considerada promissora
para atender a esta crescente demanda das redes sem fio, pois
possibilitam utilizar larguras de bandas de 1 GHz ou mais [1].
As pesquisas de transmissão sem fio da quinta geração de
comunicações móveis (5G) tem-se concentrado nas faixas de
frequências de ondas milimétricas, com destaque para as
frequências de 28 e 38 GHz [1]. Alguns países já sinalizaram o
interesse de utilizar outras faixas de frequências, porém, a
proposta para a definição final, está prevista para 2019 no
World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) [2].
O sinal na faixa de ondas milimétricas possui comprimento
de onda relativamente muito pequeno se comparado às
dimensões dos obstáculos encontrados no meio físico. A frente

de onda do sinal de RF (radiofrequência) contorna os
obstáculos por meio da reflexão ou da difração [3], espalhandose por toda área, mesmo que trajeto entre o transmissor e o
receptor esteja obstruído por obstáculos. Entretanto, essas
novas frentes de ondas resultantes irão sofrer flutuações
aleatórias de comportamento gaussiano em sua intensidade de
potência, provocando o fenômeno conhecido como
sombreamento (shadowing) [1, 3].
O estudo do comportamento da intensidade de potência do
sinal propagado com o efeito do sombreamento em diferentes
tipos de ambientes é de suma importância para a engenharia de
telecomunicações. Com utilizações nos desenvolvimentos de
novos modelos estatísticos de propagação que irão descrever os
valores de perda de percurso de uma determinada área de
cobertura. E, por meio das análises computacionais,
possibilitarão que sejam desenvolvidos novos tipos de antenas
mais eficientes. O objetivo deste trabalho é demonstrar o
comportamento da perda de percurso do sinal transmitido em
ondas milimétricas em ambientes indoor, e validar o método de
caracterização para este tipo de local. Como contribuição é
realizada uma análise estatística da perda de percurso do
parâmetro γ do modelo de propagação ABG com sistema
operando em uma única frequência de transmissão.
O trabalho está estruturado em quatro seções. A Seção II
descreve os métodos para a caracterização da perda por
percurso e a estimação do coeficiente de propagação. Na
Seção III descreve o ambiente de medidas e o setup
experimental utilizado. Na Seção IV apresenta a campanha de
medições e os resultados experimentais obtidos. As conclusões
são apresentadas na Seção V.
II.

PERDA DE PERCURSO E ESTIMAÇÃO DO COEFICIENTE DE
PROPAGAÇÃO

A perda de percurso de um canal de comunicação é
definida pela relação entre as potências dos sinais transmitidos
pelo recebido em decibel [4]. Os modelos de propagação
teóricos e os empíricos indicam que a intensidade do sinal
recebido diminui logaritmicamente com a distância, seja em
ambientes indoor ou outdoor [4]. A perda de percurso média
em grande escala para uma separação qualquer entre
transmissor e receptor, é expressa como uma função da
distância ponderada pelo expoente de perda de percurso:
∝

(1)

onde γ é o expoente de perda por percurso que indica a razão
com a qual essa perda aumenta com relação à distância d entre
transmissor e receptor, e d0 é a distância de referência com
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valor típico de 1 m em ondas milimétricas [4]. Esta distância
de referência mínima deve ser considerada a fim de garantir
que as medidas da perda de percurso não sejam alteradas pelos
efeitos de campo irradiado da região de campo próximo da
antena. O valor do expoente γ igual a 2 equivale ao modelo de
transmissão direta entre transmissor e receptor sem obstruções
no sinal propagado, conhecido como propagação no espaço
livre. Esse efeito é descrito pela Equação de Friis [4, 5], a qual
modela um canal de comunicação do tipo line-of-sight (LOS),
o canal de comunicação que não possui a característica de
transmissão direta é classificado como non-line-of-sight
(NLOS). O modelo de perda por percurso média apresentado
na Equação (1) pode ser redefinida em escala logarítmica por
10 log

(2)

O modelo descrito na Equação (2) não considera o fato de
que os efeitos do ruído ambiente e o valor do sombreamento
podem ser muito diferentes em locais distintos dentro da
mesma separação entre o transmissor e receptor. A Equação
(3) considera esses efeitos do ruído e do sombreamento sobre
a perda por percurso, a qual em medições realizadas em
campo têm mostrado que, para qualquer valor de distância, a
perda por percurso é uma variável aleatória e com distribuição
log-normal em torno do valor médio dependente da distância,
conforme indicado na Equação:
10 log

(3)

onde
é a variável aleatória com distribuição gaussiana de
média zero e desvio padrão σ, valor esse medido comumente
em dB [6]. Esse fenômeno produzido pela distribuição lognormal, nas amostras do sinal propagado é conhecido como
sombreamento log-normal.
Contudo, somente a adição da variável aleatória com
distribuição log-normal não modela o sombreamento presente
no canal de comunicação de forma completa. As variações
aleatórias no sinal propagado são marcadas por flutuações
lentas que consequentemente irão implicar na existência de
uma correlação não nula entre as amostras ao longo do tempo
de um determinado ponto de medição. Ou seja, estas variações
aleatórias temporais irão possuir uma correlação no domínio
temporal. Considerando a mobilidade do dispositivo receptor e
sua configuração espacial no canal de comunicação a
correlação temporal entre as amostras do sinal está
diretamente relacionada com a correlação espacial das
amostras do sinal no canal de comunicação. Portanto, os
efeitos do sombreamento provocados no sinal recebido irão
possuir uma correlação tanto no domínio temporal quanto no
espacial, que consequentemente irão provocar a variabilidade
da potência média recebida. E tornando as correlações entre os
domínios temporais e espaciais das variáveis aleatórias do
sinal medido modelar o sombreamento do canal [7-9]. A
proposta clássica da função de correlação entre as amostras do
sinal a qual modela o sombreamento foi proposta por
Gudmundson [10]:
onde

| |
!"
#

sinal amostrado, por k amostras, entre dois pontos separados
por uma distância d. Os parâmetros $ e % são respectivamente
a velocidade do receptor e o intervalo de tempo entre as
amostras do sinal recebido [10].
Devidamente caracterizadas as amostras do sinal
propagado com o efeito do sombreamento, pode-se estimar o
valor do expoente γ na caracterização da perda por percurso no
canal de comunicação onde o sinal é transmitido. Tipicamente,
esta estimação é realizada por algoritmos matemáticos de
regressão não-linear, de modo que o erro quadrático médio
entre os pontos medidos e os modelados seja minimizado. A
proposta para a estimação do coeficiente de propagação é dada
por [11]:

*

&'

(&' ')
#')
#
+,-./ 0
2(,-./ 0 23
#1
#1

(6)

onde PR é a potência medida no receptor, d0 e dRX denotam
respectivamente as distâncias de referência e a distância do
percurso entre o transmissor e o receptor, e dk é a distância de
espaçamento entre duas amostras sucessivas do sinal medido.
A Figura 1 apresenta a validação do método de regressão nãolinear. Na qual a perda por percurso calculada considerou um
coeficiente de propagação igual a 2 dB para uma transmissão
em ondas milimétricas de 28 GHz. As amostras geradas,
simulando o efeito do sombreamento no sinal transmitido,
foram geradas aleatoriamente com distribuições log-normal e
desvio padrão de 2 dB [12]. No método estimação do
coeficiente de propagação utilizando a regressão não-linear
mostrado na Equação 6, resultou no valor do coeficiente de
propagação médio de 2,018 dB, após obedecer o critério de
Monte Carlo para 1.000 simulações [13]. Cada valor de
amostra apresentada no gráfico, é o resultado médio de 1.000
simulações realizadas em cada intervalo de distância.
A raiz do erro quadrático Médio (RMSE – Root Mean
Square Error) apresentada na Equação 7 é um critério
utilizado nesse trabalho para avaliar o desempenho entre os
valores do modelo teórico com o modelo que utiliza a
regressão não-linear proposta na Equação 6. O resultado
apresentado entre o modelo teórico e o simulado levou ao
valor da raiz do erro quadrático médio de 4 0,9 %,
obedecendo ao critério de Monte Carlo [11]:
678

C

9:
=D*

;<= > <?,= A
B

7

onde pi e pe,i denotam respectivamente os valores das amostras
teóricas e simuladas para enésimas realizações.

(4)
(5)

sendo que σ2 é a variância provocada no sinal com valores
típicos entre 3 a 10 dB [6], εd é o coeficiente de correlação do
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Fig. 1.

Representação da perda por percurso para uma frequência de 28
GHz sob o efeito do sombreamento.
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Um próximo passo é necessário a utilização de um modelo
também validado que descreva por completo a perda por
percurso com sombreamento nas faixas das ondas
milimétricas. O modelo ABG (Alpha-Beta-Gamma) proposto
em [14], é um modelo estatístico, que possui quatro
parâmetros na determinação da perda por percurso média em
função da distância e da frequência de transmissão, conforme
apresentada na Equação 8:
FGH

10I log

J

10 log

K

K

FGH

de 22,24 – 45 GHz, ganho de 12,6 dBi e abertura de feixe de
19° em 28 GHz [16] e instalada a uma altura de 1,80 m com
referência a partir do piso. Na frequência de 38 GHz foi
utilizada a mesma antena transmissora, a qual apresentou um
ganho de 15,6 dBi e abertura de feixe de 23° [16]. É
importante informar, que não havia outros dispositivos
operando com estas mesmas frequências de 28 e 38 GHz.

(8)

O
FGH indica a perda por percurso média, valor esse
medido em dB, α e γ são coeficientes de perda por percurso
dependentes da distância e da frequência respectivamente
[14]. β é o valor medido em decibel para compensar a perda
FGH
por percurso [14].
é a variável aleatória de
comportamento gaussiano e média zero, com desvio padrão σ
medido em dB, a qual descreve o sombreamento presente no
canal de comunicação em função da distância e da frequência.
Os parâmetros α, γ, β e σ são obtidos por meios de medições
e processos estatísticos, de que forma que minimize o desvio
padrão [14].
O modelo ABG considera uma análise com múltiplas
frequências, quando analisado com uma única frequência é
atribuído o valor 2 para o parâmetro γ, que se assemelha ao
modelo floating-intercept AB proposto no 3rd Generation
Partnership Project (3GPP) [15]. Os testes realizados nesse
trabalho teve o objetivo de caracterizar o valor de γ em
frequência de transmissão única para ambiente indoor. Outros
modelos que descrevem a perda por percurso, como CI
Closed-In (CI) e Closed-In com frequência ponderada (CIF)
também são propostos para as análises nas faixas de ondas
milimétricas. Entretanto, os estudos comparativos já
realizados em [15] não resultam em diferenças significativas
que impactam nos resultados desse trabalho.
III.

CENÁRIOS DOS TESTES

Os estudos de propagação em 28 e 38 GHz foram
realizados no Laboratório Wireless and Optical Convergent
Access (WOCA) em ambiente indoor no prédio do campus do
Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL). Com o
objetivo de reproduzir dois cenários de propagação distintos
(LOS e NLOS), o transmissor foi instalado em duas posições
distintas: interna e sem obstruções, denotado como TX-L1,
para reproduzir o ambiente LOS. E interna e com obstruções
de alvenarias e móveis, denotado como TX-L2, para
reproduzir o ambiente NLOS. As posições relativas aos pontos
de medidas bem como as localizações usadas na transmissão
são apresentadas na Figura 2.
O primeiro cenário indoor é o transmissor instalado no
corredor com poucas obstruções que o circundam,
assemelhando com um canal LOS. O segundo cenário foi
instalado o transmissor em um ambiente de laboratório com
diversas obstruções de diferentes naturezas que se encontram
próximas ao transmissor, os pontos de recepção analisados
foram considerados sem a vista direta, em ambiente externo ao
laboratório para se caracterizar um canal NLOS. A Figura 3(a)
mostra o ambiente do corredor utilizado no primeiro cenário
de medidas LOS e na Figura 3(b) o ambiente de laboratório.
Utilizando-se do gerador de sinais Keysight EXG N5173B
9 kHz a 40 GHz, aqui chamado de transmissor, foi
transmitidas as frequências de 28 e 38 GHz ambas com nível
de potência de portadora de 12 dBm. A antena transmissora
utilizada foi do tipo corneta com largura de faixa de operação
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Fig. 2.

Fig. 3.

Estrutura do ambiente e localizações dos transmissores e dos
pontos de medidas LOS (TX “L1”) e NLOS (TX “L2”).

Ambientes internos utilizados como cenários para as realizações
das medidas, (a) ambiente LOS e (b) ambiente NLOS.
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O receptor utilizado, foi Keysight o FieldFox Microwave
Analyser N9952A com a faixa operação de até 50 GHz. A
antena receptora utilizada do tipo slotted-waveguide [16] foi
instalada na altura de 1,80 m de referência a partir do piso. Na
frequência de 28 GHz a antena receptora apresentou um ganho
de 14 dBi e abertura de feixe de 32°. Na frequência de 38 GHz
foi utilizada a mesma antena receptora que apresentou um
ganho de 15,3 dBi e com uma abertura de feixe de 35° [16]. A
Figura 4 mostra as antenas transmissora e receptora utilizadas
nos levantamentos das medidas experimentais.

Fig. 6.

Estimação do coeficiente de propagação e da perda por percurso
na frequência de 38 GHz em ambientes do tipo LOS.

As Figuras 7 e 8 apresentam os resultados para ambientes
indoors caracterizados como NLOS. Os valores dos
coeficientes de propagações estimados resultantes foram de
2,3105 e 2,2267 nas frequências de 28 e 38 GHz
respectivamente. Considerando que o percurso NLOS é
relativamente curto para um sistema de comunicação, os
valores de coeficientes de propagação encontrados foram
ligeiramente superiores se comparados com cenário anterior,
devido aos tipos de obstruções encontradas no ambiente de
teste.
Fig. 4.

(a) Setup do experimento de recepção (b) antena de transmissão
(c) antena de recepção.

IV.

ANÁLISE EXPERIMENTAL

Com os valores das potências recebidas em escalas
logarítmicas, tanto para as frequências de 28 e 38 GHz foi
determinada a perda de percurso para os sinais. E estimado os
valores dos coeficientes de propagação para os cenários LOS e
NLOS, utilizando a Equação 6. Foi um total de 30 pontos de
medidas para caracterizar o ambiente do tipo LOS em um
corredor de 30 metros e 10 medidas para caracterizar o
ambiente NLOS com extensão de 10 metros, cada ponto de
medidas foram realizadas 1.000 medições para obter o valor
médio de potência recebida.
Na Figura 5, as informações foram obtidas no cenário
indoor caracterizado como LOS. Em 28 GHz, o coeficiente de
propagação estimado foi de γ = 2,1345 ficando próximo ao
valor resultante em simulações que não contém obstruções, ou
seja, γ igual a 2. A Figura 6, também é um ambiente
caracterizado como do tipo LOS, entretanto para a frequência
de transmissão foi configurada em 38 GHz que demonstrou no
coeficiente de propagação estimado γ = 2,0521 que também é
um valor próximo para ambientes simulados que não contém
obstruções.

Fig. 7.

Estimação do coeficiente de propagação e da perda por percurso
na frequência de 28 GHz em ambientes do tipo NLOS.

Fig. 8.

Estimação do coeficiente de propagação e da perda por percurso
na frequência de 38 GHz em ambientes do tipo NLOS.

V.

Fig. 5.

Estimação do coeficiente de propagação e da perda por percurso
na frequência de 28 GHz em ambientes do tipo LOS.

CONCLUSÕES

Neste artigo foi investigado o comportamento da perda de
percurso em ambiente indoor nas frequências de 28 e 38 GHz,
utilizando de técnicas de regressões não-lineares para obtenção
do coeficiente de propagação. Os resultados apresentados da
perda de percurso e do coeficiente de propagação em ambiente

1106

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

indoor com LOS se mostraram próximo ao valor do ambiente
classificado como espaço livre, em ambas as frequências. Vale
ressaltar que desvios nos valores podem ocorrer devido as
reflexões do sinal no ambiente. Para os valores encontrados em
um ambiente indoor em NLOS irão depender do número de
obstruções existentes no trajeto entre o transmissor e o
receptor. Entretanto, foi considerado um ambiente NLOS mais
próximo das características encontradas para um ambiente de
laboratório. Os resultados obtidos irão contribuir
referencialmente com outros estudos investigativos e nos
desenvolvimentos de simuladores de propagação indoor para
as faixas de frequências de ondas milimétricas. Além também
de aprimorar para outros os métodos mais eficazes para a
estimação do coeficiente de propagação em ambientes indoor.
Como proposta futura de aplicabilidade para os cenários 5G
considera-se a proposta de utilização do modem GFDM
(Generalized Frequency Division Multiplexing), desenvolvido
pelo grupo de pesquisa do Inatel em colaboração com a
Dresden Technical Univerty na Alemanha [17].
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Desenvolvimento de antenas impressas em substrato
de Fenolite
Daniel Aparecido Pires e Henrique José da Silva

Resumo - Este trabalho apresenta um estudo sobre antenas
impressas do tipo microstrip ou microlinha, construídas sobre um
substrato convencional de Fenolite, também muito usado em
eletrônica. As antenas são projetadas para operar a 2,4 GHz.
Mostra-se um projeto evolutivo de um elemento radiante para
um agregado de dois elementos radiantes. Em primeiro lugar,
projeta-se uma antena de configuração retangular com o intuito
de determinar e validar, através de medida e correção da
simulação, o valor da constante dielétrica para 2,4GHz.
Seguidamente projeta-se e simula-se a estrutura de adaptação de
impedâncias para um agregado de dois elementos radiantes. Os
dois elementos tem dimensões ligeiramente diferentes, para que
se obtenha uma maior largura de banda de frequência de
trabalho. Com essa técnica e numa primeira fase, verifica-se um
aumento de largura de banda de 3MHz para 32MHz.
Palavras-Chave - Antenas impressas, antenas microlinha,
agregado de antenas, constante dielétrica, largura de banda.
Abstract - This work presents a study of a microstrip type
printed antennas, built on a conventional Phenolite substrate,
also widely used in electronics. The antennas are projected to
operate at 2.4 GHz. The work shows an evolutionary project of a
single radiant element for an array of two radiating elements.
Firstly, a rectangular configuration single antenna is designed
with the purpose of determine and validate, through the
measurements and the correction of simulation, the value of the
dielectric constant of the substrate at 2,4GHz. Next, an
impedance matching structure is designed and simulated to apply
to the two element array. The two radiating elements will have
slightly different dimensions, in order to obtain a higher working
frequency bandwidth. With this technique, and considering one
first attempt, simulated results showed an increase in bandwidth
from 3MHz to 32MHz.
Keywords - Printed antennas, microstrip antenna, antenna
array, dielectric constant, antenna bandwidth.

eficientes que apresentem baixo coeficiente de perdas e grande
largura de banda, visando aplicações nas mais diferentes áreas.
Estes dispositivos são valorizados devido à continua
exigência de miniaturização dos sistemas eletrônicos [1].
Conclui-se, portanto, que os elementos irradiadores
necessitam de aperfeiçoamentos para se adaptarem as
exigências das novas tecnologias, utilizando técnicas de
otimização, para se integrarem aos dispositivos de
comunicação, de pequenas dimensões [2].
As antenas são utilizadas em diversas aplicações desde
satélites, comunicações terrestre fixas e móveis, até processos
de detecção e identificação - RFID, dentre outras.
Existem diferentes tipos de antenas para frequências acima
de 1 GHz. Porém as antenas impressas apresentam nas bandas
das micro-ondas e ondas milimétricas, diversas vantagens
como: pequenas dimensões, facilidade de construção,
possibilitam a integração de componentes eletrônicos e podem
ser adaptadas a superfícies planas ou curvas [3].
Problemas como o acoplamento da linha de transmissão ao
elemento irradiador, largura da faixa de frequência de trabalho,
diagrama de irradiação desejado, ganho exigido pelo projeto e
polarização a ser utilizada, devidos à variedade de aplicações,
justifica largamente o estudo e desenvolvimento das antenas
impressas, melhorando suas características e descobrindo novas
possibilidades.
No intuito de reduzir os custos associados aos substratos
apropriados para antenas impressas, utiliza-se neste trabalho
um substrato convencional utilizado também em eletrônica de
baixa frequência. Geralmente estes substratos estão apenas
caracterizados para frequências até no máximo 500MHz e por
essa razão procura-se neste trabalho determinar o valor da
constante dielétrica do substrato, através de ajustes da
frequência de ressonância obtida por simulação e a frequência
de ressonância medida.
Para melhoria da largura de faixa de frequência explora-se a
técnica de diferentes frequências de ressonância em antenas
constituídas por dois ou mais elementos de radiação.

I. INTRODUÇÃO
É evidente a importância das antenas nos dias de hoje, pois
só com elas é possível uma tão grande variedade de sistemas e
serviços de radiocomunicações.
Devido aos avanços tecnológicos dos equipamentos
eletrônicos na área das telecomunicações, cada vez menores,
mais sofisticados e de mais baixo consumo, funcionando em
frequências cada vez mais altas, a indústria busca antenas

II. EQUAÇÕES DAS ANTENAS IMPRESSAS
Para desenvolver o projeto de uma antena impressa existe
toda uma sequência de equações às quais se deve dar atenção
conforme pode ser observado em [3]. No entanto a utilização
de softwares de simulação facilita o projeto da antena,

Daniel Aparecido Pires e Henrique José da Silva¸ Curso de Engenharia Mecatrônica da Universidade de Franca (UNIFRAN), Franca-SP, Brasil,
E-mails: danielpires555@gmail.com, henrique.silva@unifran.edu.br.
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podendo ser utilizadas equações mais simples para que se
obtenha uma primeira estimativa das dimensões da antena.
Sabe-se que, enquanto que a largura do elemento impresso
tem influência fundamental na impedância de entrada da
antena, o comprimento do elemento determina a frequência de
ressonância.
Sendo assim, importa considerar a equação (1) que permite
a estimativa da dimensão da antena para a frequência de
ressonância desejada fo.

0
-5
-10
S11 [dB]

-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
2,39 2,392 2,394 2,396 2,398 2,4 2,402 2,404 2,406 2,408 2,41

(1)

Nesta equação ‘L’ representa o comprimento do elemento, e
r representa a constante dielétrica relativa do substrato
utilizado. Esta constante dielétrica será substituída pela
constante dielétrica eficaz ref que leva em consideração o
efeito de franjamento [3] nas bordas do elemento impresso.

III. ANTENA DE UM SÓ ELEMENTO
Uma antena com configuração quadrada apresentará um
diagrama de radiação simétrico nos planos E e H, mas a
impedância na borda da antena estará longe da impedância
característica de 50. Se a antena tiver uma configuração
muito retangular, ou seja, a largura muito maior que o
comprimento, consegue-se a impedância desejada, mas o
diagrama ficará muito assimétrico nos dois planos. Uma outra
possibilidade e considerando que a antena terá alimentação
por linha de transmissão, é abrir uma cavidade na borda da
antena para que a linha de alimentação chegue mais no interior
do elemento radiante, a um ponto de impedância desejada. No
contexto destas considerações, projeta-se então o primeiro
protótipo de antena impressa com um só elemento radiante.
O primeiro protótipo da antena impressa projetada, tem
geometria ligeiramente retangular, como ilustra a Figura 1. O
substrato utilizado foi o Fenolite também conhecido como
FR-2, com constante dielétrica 4,5 e 1,5 mm de espessura. Com
base na equação (1) estimou-se o comprimento do elemento
radiante para a frequência de 2,4GHz e já em processo de
simulação, tendo-se utilizado o software Sonnet Lite, obteve-se
a dimensão de 29mm. Considerando a necessidade de obter
uma impedância de entrada de 50, foi aberta uma cavidade de
8,7 mm de profundidade para obter a impedância desejada. A
linha de alimentação foi calculada através do software LINE
CALC, resultando em uma linha de 3mm de largura.

Fig. 1. Elemento irradiador e suas dimensões.

Frequência [GHz]

Fig. 2. Resultados obtidos por simulação para o parâmetro S11.

Para realizar a primeira fase das medidas e considerando o
fato de não estar disponível em laboratório um sintetizador de
radiofrequência para 2,4GHz, foi integrado na antena emissora
um circuito ativo para conversão de frequência. O circuito
possui um oscilador cuja frequência medida é de 1954,35MHz.
O sintetizador de RF é um HP8657A com frequência ajustada
para 445,65MHz. No circuito de conversão de frequência o
misturador converte então para a frequência de 2400MHz. A
figura 3 apresenta imagens da antena e imagens do circuito.

Elemento irradiador
Dielétrico
Microlinha
Conector SMA

(B)

(A)
Capacitor

RF Choke

Misturador

Oscilador

Regulador de tensão

(C)

Capacitor

(D)

Fig. 3. (A) e (B) antena passiva. (C) e (D) layout e circuito de conversão de
frequência.

O gráfico da figura 4 apresenta os resultados medido
(tracejado) e simulado (contínuo) para o parâmetro S11.
Pode-se observar que existe um significativo desvio de
frequência de ressonância, com um valor próximo de 2.6 GHz.
Este desvio só pode ser explicado pelo valor da constante
dielétrica relativa que para a Fenolite e para 2,4GHz não será
de 4,5 que é o valor encontrado para caracterizar este substrato
em baixa frequência. Para 2,4GHz conclui-se que o valor seja
mais baixo o que faz aumentar o comprimento de onda e
consequentemente a antena construída ficou com uma
dimensão menor que o projetado e por isso o deslocamento,
para cima, da frequência de ressonância.
Na figura 4, o resultado da simulação está concordante com
a medida porque o valor da constante dielétrica foi ajustado
para 3,8. Com este resultado foi atingido o objetivo de
determinar e validar o valor da constante dielétrica da Fenolite,
para a frequência de trabalho.
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Fig. 6. Estrutura de alimentação dos elementos irradiadores.

Para chegar à estrutura final foi necessário analisar a
impedância de cada linha. A muito conhecida equação (2)
permite calcular a impedância característica do transformador
de um quarto de comprimento de onda que resultou numa
impedância característica Zo = 70,7 Ω.

Fig. 4. Gráfico do parâmetro S11 medido e simulado.

Na Figura 5, mostra-se o diagrama de radiação da antena
com seu lobo principal e o lobo para trás, com uma amplitude
relativa significativa, apenas 10dB abaixo do lobo principal. A
abertura de feixe é de aproximadamente 90o. Os resultados
simulados foram feitos através do software Sonnet Lite e os
resultados medidos foram obtidos no laboratório do
Departamento de Engenharia Elétrica da USP de São Carlos.

(2)

O transformador de impedância tem 1,9mm de largura e foi
calculado através do software LINE CALC. O comprimento de
(/4) resultou em 18,13mm e todas as dimensões foram
ajustada no software Sonnet Lite.
Na Figura 7 podemos observar na carta de Smith o
resultado da impedância característica do transformador de
/4, que é próximo de 70,7.

Fig. 5. Diagrama de radiação medido.

Fig. 7. Carta de Smith com resultado do transformador de /4.

Na Figura 8 mostra-se na carta de Smith o resultado para a
linha de 50 Ω, cuja largura deverá ser de 3,7mm para obter a
impedância desejada.

IV. ANTENA DE DOIS ELEMENTOS
Determinado o valor da constante dielétrica para 2,4GHz,
passou-se ao projeto de uma antena com dois elementos
radiantes. Para desenvolvimento de uma antena com dois
elementos ou mais é muito importante que a estrutura da linha
de alimentação esteja bem dimensionada apresentando o
melhor casamento de impedância.
A Figura 6 representa o modelo da estrutura de alimentação
projetada. Neste modelo utiliza-se um transformador de
impedâncias, de /4 que transforma a impedância de 50Ω de
cada elemento para a impedância de 100Ω, para que a união de
duas linhas de 100Ω em paralelo resulte na impedância de 50Ω
na entrada da estrutura.
Finalmente um segmento de linha de 50Ω de impedância
característica fará a ligação até um conector do tipo SMA.
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Já a Figura 9 mostra na carta de Smith o resultado para a
impedância da linha de 100 Ω. O resultado ficou muito
próximo da impedância desejada.

Na figura 11 mostram-se as dimensões do elemento para a
frequência de 2,406GHz e o respectivo resultado para S11.
Em ambos os casos o valor de S11 é muito bom com o
ponto de ressonância a atingir os -45dB num caso e -35dB no
outro caso.

Fig. 9. Carta de Smith mostrando a impedância da linha de 100 Ω.

Quando se projeta uma antena com dois elementos de
radiação aumenta-se o ganho já que a antena se torna mais
diretiva. No entanto, se cada um dos elementos for calculado
para diferentes frequências de ressonância, ainda que próximas,
por exemplo, uma para 2.394 GHz e outra para 2.406GHz,
consegue-se obter também uma maior largura de faixa de
frequências de trabalho. Trata-se da mesma técnica explorada
nas antenas (agregados) YAGI, muito conhecidas na linguagem
mais popular por, “espinhas de peixe”.
Calcularam-se assim os novos comprimentos ressonantes
de cada um dos elementos e ajustaram-se igualmente as
profundidades das cavidades para obtenção da impedância
mais próxima dos 50em cada um dos elementos.
Na figura 10 mostram-se as dimensões do elemento para a
frequência de 2,394GHz e o respectivo resultado para S11.

Fig. 11. Dimensões do elemento para 2,406GHz e resultado para S11.

Juntando agora os dois elementos através da estrutura de
casamento de impedância vista anteriormente, obtém-se a
antena representada na figura 12.

Fig. 12. Estrutura da antena de 2 elementos para diferentes frequências de
ressonância.

Fig. 10. Dimensões do elemento para 2,394GHz e resultado para S11.

Como se pode observar na figura 13, o resultado obtido
para o parâmetro S11, considerando um valor melhor que
-10dB, mostra uma faixa de frequência de aproximadamente
30MHz, entre 2,38GHz e 2,41GHz. Trata-se de uma melhoria
significativa quando comparado com os apenas 3MHz obtidos
com um só elemento.
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IV. CONCLUSÕES

Fig. 13. Largura de faixa da antena com dois elementos

Na figura 14 mostra-se uma alteração da estrutura de
casamento de impedância, por uma outra onde cada um dos
elementos está ligado diretamente a uma linha de 50Esta
linha está ligada na sua outra extremidade ao transformador de
/4, minimizando-se assim o comprimento da linha de 100 de
impedância característica.

Neste trabalho deu-se início ao estudo e construção de
antenas impressas para as quais se utiliza um substrato
comercial de baixo custo, muito utilizado também em
eletrônica. Se para baixas frequências os substratos estão bem
caracterizados, em altas frequências parâmetros com a
constante dielétrica relativa mudam significativamente. Com a
construção de uma antena com um só elemento foi possível
ajustar o valor desta constante de 4,5 para 3,8 na frequência
2,4GHz. No seguimento do trabalho, foi construída uma antena
com dois elementos com intuito de se mostrar a possibilidade
de aumento da largura de faixa de frequência, sintonizando
cada um dos elementos numa frequência diferente. Os
resultados obtidos por simulação mostram melhorias
significativas, com um aumento de cerca de dez vezes a largura
de faixa com um só elemento. Novas simulações, com novas
frequências de ressonância deverão ser realizadas para que
maiores larguras de banda sejam possíveis. Perspectiva-se
também a utilização de outro substrato, igualmente barato,
conhecido por FR-4 que tem por base uma fibra de vidro
reforçada. Agregados com 4 elementos radiantes serão também
estudados formando agregados 2X2.
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Novo Método de Medida de Evaporação e
Evapotranspiração para Áreas de Plantio
Gúbio de Oliveira, Daniel M. Almeida, Vinicius T. Maia, Vinicius N. H. Silva, Andrés P. L. Barbero, Ricardo M.
Ribeiro e Carlos R. Pereira
propagação da luz: a Cintilação, o Beam Wander e o Beam
Spread. A cintilação ocorre quando o feixe de luz passa
através de uma região da atmosfera onde os vórtices
turbulentos são relativamente menores do que o diâmetro do
feixe. A frente de onda é deformada e aparecem manchas
(speckles) pretas no plano receptor. O Beam Spread
(alargamento do feixe) é quando o feixe de luz tem o raio
efetivo da secção transversal a direção de propagação (W)
aumentado ao passar por um meio turbulento. O Beam
Wander ocorre quando os vórtices de turbulência são maiores
do que o raio do feixe (W)[10]. Nesse caso, são observadas
variações aleatórias na posição do feixe óptico no receptor.
Assim, rastreando o feixe por meio da Técnica de
Triangulação de Potências Ópticas consegue-se inferir e
quantificar a turbulência atmosférica [6-9].

Resumo—
Neste
artigo
apresentamos
resultados
preliminares da aplicação da Técnica de Triangulação de
Potências Ópticas em meios turbulentos para realização de
medidas de evapotranspiração. Mostramos que a variância da
divagação de um feixe óptico (Beam Wander) ao se propagar em
um meio com fluxo ascendente de vapor d’água é linearmente
proporcional à taxa de evaporação. A técnica, se aplicada em
áreas de plantio, poderá auxiliar na gestão dos recursos
hídricos, diminuindo os gastos excessivos de água na
agricultura.
Palavras Chave - Evapotranspiração, Divagação do Feixe,
Turbulência Atmosférica e Recursos Hídricos.
Abstract—This article present preliminary results of the
application of the Optical Triangulation Technique in turbulent
medium to measure the evapotranspiration. It is shown that the
beam radius variance is linear proportional to the evaporation
ratio. The technique could help the management of the water
resources in plantation.

Este trabalho tem como objetivo mostrar experimentos
preliminares demonstrando que é possível utilizar a Técnica
de Triangulação de Potências Ópticas para medida direta de
EVT. Sabendo que os efeitos de Beam Wander são mais
presentes próximo a fonte geradora de turbulência, acredita-se
que a técnica proposta apresentará melhores resultados
quando comparada com o cintilômetro. Além disso, a própria
técnica permite determinar a direção do fluxo de vapor
d’água, o que não é possível com o LAS. Os experimentos
realizados em laboratório apresentaram resultados conclusivos
da capacidade da técnica e do dispositivo desenvolvido de
medir fluxos de vapor d’água e EVT.

Keywords—Evapotranspiration, Beam Wander, Atmospheric
Turbulence, Water Resources.

I. INTRODUÇÃO
O fenômeno da evapotranspiração (EVT) é definido como
a soma da evaporação da água dos rios, mares, lagos e da
transpiração das plantas. Assim, mensurar o fenômeno indica
a quantidade de água que uma região transfere para a
atmosfera na forma de vapor. No caso de uma cultura, a
medição da evapotranspiração pode vir a auxiliar na gestão
eficiente dos recursos hídricos, evitando desperdícios [1].

Este artigo está organizado como segue: Seção II apresenta
a evapotranspiração e a teoria dos métodos de medida. A
Seção III trata da Técnica de Triangulação Óptica e sua
relação com a evapotranspiração por meio da turbulência
atmosférica. A Seção IV apresenta o setup experimental
montado em laboratório para a prova da capacidade do
equipamento de medir os fluxos de vapor d’água. A Seção V
apresenta os resultados encontrados e discussões e finalmente
na seção VI, a conclusão.

Existem alguns métodos e equipamentos comerciais para
medir a EVT. O lisímetro, uma estrutura na forma de um
tanque colocada no solo, recoberto com vegetação local,
possui uma balança no fundo para pesar a quantidade de água
drenada e medir evapotranspiração através do balanço hídrico
[2]. Outro equipamento é o tanque Classe A, colocado sobre o
solo, cheio de água, mede a evaporação direta da lâmina de
água [3]. O método do Eddy Covariance (EC) relaciona o
fluxo vertical do vapor d’água com a velocidade ascendente
do vento e a concentração de água [4]. Todos estes
equipamentos
realizam
medidas
pontuais
de
evapotranspiração, sendo necessária a extrapolação dos dados
coletados quando se trata de grandes áreas como por exemplo
plantações. No entanto, o cintilômetro (LAS –Large Aperture
Scintillometer), que se utiliza do fenômeno de turbulência
atmosférica para medir os fluxos de água, é capaz de medir a
EVT em áreas da ordem de quilômetros quadrados [5].

II. EVAPOTRANSPIRAÇÃO
A evaporação pode ser entendida como um processo físico
que acontece quando as moléculas d’água absorvem energia e
passam do estado líquido para o estado gasoso, portanto um
processo de transformação de calor sensível em calor latente.
A transpiração é um processo biofísico pelo qual a água
contida em um corpo é transferida para a atmosfera. Isso
acontece devido à elevação da temperatura interna ou externa
do corpo, fazendo a água fluir para a superfície do mesmo. No
caso das plantas, este processo serve para a diminuição de sua
temperatura e absorção de nutrientes do solo[11]. Logo, a
evapotranspiração é o conjunto destes dois fenômenos e suas

Na atmosfera, a turbulência está relacionada com
variações climáticas e apresenta três efeitos sobre a
Gúbio de Oliveira¸ Daniel M. Almeida, Vinicius T. Maia, Vinicius N. H.
Silva, Andrés Pablo L. Barbero, Ricardo M. Ribeiro e Carlos R. Pereira,
Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói-RJ,
Brasil, E-mails: gubio@hotmail.com.
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medidas podem ser realizadas através do calor latente.
Existem métodos de medida direta da evapotranspiração como
o lisímetro e também métodos de medidas indiretas com o EC,
e o LAS que levam em consideração os fluxos turbulentos
ascendentes de calor latente em suas medidas.

feixe é o efeito do Beam Wander. A Figura 1 ilustra o efeito
do Beam Wander.

A medida dos fluxos turbulentos devidos à
evapotranspiração pode ser conduzida por meio de dois
métodos: Método de Covariância de Vórtices Turbulentos e
Método da Constante de Estrutura do Índice de Refração.
A. MÉTODO DE COVARIÂNCIA DE VÓRTICES TURBULENTOS
O Método de Covariância de Vórtices Turbulentos, ou
Eddy Covariance (EC), é um método matemático para
determinação de fluxos turbulentos. Primeiramente, mede-se o
valor do fluxo de calor sensível H(W/m²). Em seguida, o fluxo
de calor latente λE(W/m²) é calculado indiretamente por meio
do balanço de energia[12]:

𝜆𝐸 = 𝑅𝑛 − 𝐺 − 𝐻

Fig. 1 - Distribuição gaussiana de potência do feixe óptico centralizado no
plano receptor (a) e descentralizado devido a turbulência atmosférica (b).

Para determinar a posição do feixe três fotodetectores Di,
onde i=1,2,3, são posicionados de forma a constituírem os
vértices de um triângulo equilátero. Assim, conhecendo a
posição dos fotodetectores (xi,yi),no plano receptor e
medindo a potência óptica, Pi, em cada um deles, é possível
determinar, a partir de um sistema de coordenadas de
referência, a posição do feixe em um instante de tempo. Para
isso basta considerar que a distribuição da potência óptica
(P(x,y)) no plano receptor é gaussiana na forma:

(1)

onde, 𝑅𝑛 [𝑊𝑚−2 ] é a radiação líquida e 𝐺[𝑊𝑚−2 ] é o fluxo
de calor do solo. E H é dado por[13]:
𝐻 = 𝜌𝑐𝑝̅̅̅̅̅̅
𝑤 ′𝑇 ′

(2)

onde ρ é a densidade de ar (kg/m³), 𝑐𝑝 o calor específico, w a
velocidade do vento (m/s) e T a temperatura (K).

𝒓 2

O EC para medidas do fluxo ascendente e determinação de
Rne G e Tse utiliza-se de um anemômetro 3D e uma estação
meteorológica.
B. MÉTODO

𝑷(𝒙, 𝒚) = 𝑷0 𝒆−(𝒘)

onde W é a largura do feixe óptico gaussiano e P0 potência
central.

DA CONSTANTE DE ESTRUTURA DO ÍNDICE DE
REFRAÇÃO

Assim, resolvendo o sistema de equações com as
distâncias ri, onde ri = √(x i − x0 )2 + (y i − y0 )2 , pode-se
calcular a posição (x0,y0), que é o centro da projeção do feixe
gaussiano [7]:

O Método da Constante de Estrutura de Índice de Refração
lança mão de medidas de turbulência atmosférica para o
cálculo da evapotranspiração. A grandeza que mede a
turbulência atmosférica é a Constante de Estrutura do Índice
de Refração, Cn2 e se relaciona com a evapotranspiração pela
relação [12]:
−0,78×10−6 𝑃

𝐶𝑛2 = 𝐶𝑇2 (

𝑇2

2

) [1 + (

0,03 2
𝛽

) ]

̅𝑖 ) = 0
(𝒙1 − 𝒙0 )2 + (𝒚1 − 𝒚0 )2 − 𝑾2 (−𝒍𝒏𝑃
̅𝑖 ) = 0 (6)
{(𝒙2 − 𝒙0 )2 + (𝒚2 − 𝒚0 )2 − 𝑾2 (−𝒍𝒏𝑃
2
2
2(
̅𝑖 ) = 0
(𝒙3 − 𝒙0 ) + (𝒚3 − 𝒚0 ) − 𝑾 −𝒍𝒏𝑃
Sabendo-se que 𝒓𝒄 = √𝒙0 2 + 𝒚0 2 é a distância entre o
centro do feixe óptico e a origem do plano Cartesiano,
realiza-se um tratamento estatístico destes dados
encontrando-se o valor de Cn2[10]:

(3)

onde CT2 é a Constante de Estrutura de Temperatura e 𝛽 é a
razão de Bowen:
𝛽 = 𝐻 ⁄𝜆𝐸

〈𝐫𝐜𝟐 〉 = 𝟐, 𝟕𝟐𝑪𝟐𝒏 𝑳𝟑 𝑾𝟏/𝟑
𝟎

(4)

(7)

〈𝐫𝐜𝟐 〉

onde
representa o Beam Wander, L é a distância entre a
fonte de luz e o plano receptor e W0 o raio efetivo do feixe
óptico. Sendo assim, pode-se relacionar o Beam Wander, a
turbulência atmosférica e a evapotranspiração através das
equações (3), (4) e (7).

Verifica-se, observando (3) e (4), que a EVT pode ser
determinada se medirmos a turbulência atmosférica (Cn2). O
trabalho mostra, nas próximas secções, como é possível medir
a constante de estrutura de índice de refração e inferir o fluxo
de vapor d’água através da Triangulação de Potências Ópticas.
Mostraremos também a possibilidade, ainda que não
explorada com riqueza de detalhes, de se aplicar a técnica no
modelo de EC.
III.

(5)

IV.

SETUP EXPERIMENTAL E RESULTADO

O SETUP experimental, na Figura 2, consiste na
transmissão de uma fonte de luz (LASER- ThorLabs 980nm)
acoplada a uma fibra monomodo em 980nm, essa por sua vez
é conectada a um filtro modal para garantir uma distribuição
gaussiana de potência na saída. A outra ponta da fibra é
conectada a um colimador (F280 FC-B -Thorlabs) seguido de
um expansor de feixe (BeamExpander 2X5 da Thorlabs) para
ter um feixe com largura radial suficiente para medir os
efeitos de Beam Wander. No plano receptor foram
posicionados 4 fotodetectores (SFH 213 FA -OSRAM) com
filtros em 980 nm e um ADC (Analogict Digital Converter –

TÉCNICA DE TRIANGULAÇÃO DE POTÊNCIAS ÓPTICAS

Esta técnica vem sido desenvolvida desde 2009 [6-9, 14]
no Laboratório de Comunicações Ópticas da UFF e se utiliza
do Beam Wander para o cálculo da turbulência atmosférica.
Considere um feixe óptico que se propaga na atmosfera
até um plano receptor. Esta projeção tem sua posição
modificada a medida que o feixe óptico é influenciado pela
turbulência atmosférica. Esta movimentação da projeção do
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National Instruments) para digitalizar os valores da potência
óptica, em cada um dos fotodetectores e enviá-las a uma
central de processamento para resolver o sistema de equações
(6). A fonte de turbulência consistiu de um recipiente com
capacidade de 7,3 L com água, que era aquecida por um
ebulidor. O transmissor e receptor foram separados por 8,6 m
e a fonte foi posicionada a 87 cm abaixo do feixe óptico, rente
ao transmissor.

Fig. 3 - Variação da taxa de evaporação em relação à temperatura.

Fig. 2 - SETUP experimental.

V.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O primeiro passo é determinar o raio da projeção da
gaussiana por meio do deslocamento do centro do feixe pelo
fotodetector central (W=12,5 mm). Em seguida, os
fotodetectores foram calibrados e todo o sistema alinhado. Em
seguida, a água no recipiente foi aquecida para diferentes
temperaturas. O vapor d’água turbilhonou o ar sobrejacente e
os deslocamentos radiais do feixe foram medidos. Foram
realizadas medidas nas seguintes temperaturas: 23 °C, 30 °C,
40 °C, 50 °C, 60 °C e 70 °C. Para cada temperatura foram
verificadas duas grandezas: o fluxo de água a temperatura
constante e a variância do deslocamento do feixe. A tabela I
sumariza os dados encontrados:

Fig. 4 - Variância de rc em relação à temperatura.

A Figura 5 e 6 mostram, respectivamente, a medida menos
turbulenta (23 °C) e a mais turbulenta (70 °C).

TABELA I.

RESULTADOS DAS VARIÂNCIAS DE RC E DAS TAXA DE
EVAPORAÇÃO PARA AS DIVERSAS TEMPERATURAS.

Temperatura (°C)
23
30
40
50
60
70

Taxa de
evaporação (mg/h)
22,2
43,9
85,8
193,6
353,4
600,6

Variância (mm)
1,697x10-5
3,434x10-5
1,936x10-4
3,545x10-4
4,148x10-4
1,657x10-3

A Figura 3 e 4 mostram, respectivamente, a taxa de
vaporização e a variância radial em função da temperatura.
Fig. 5 - Dispersão dos centros instantâneos do feixe na medida menos
turbulenta (medidas em mm).
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simular a evapotranspiração. Como resultado foi encontrada
forte correlação (0,94) entre o fluxo de vapor d’água e a
variância de rc (Beam Wander). Os resultados encontrados
corroboram com a teoria que elenca a influência dos fluxos de
vapor d’água sobre a turbulência atmosférica, apresentando
acréscimo de 40% em seu valor.
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Fig. 6 - Dispersão dos centros instantâneos do feixe na medida mais
turbulenta (medidas em mm).

O aumento do deslocamento radial do feixe é proporcional
à intensidade da taxa de evaporação provocada pelo
aquecimento da água existindo uma grande correlação entre as
grandezas (0,94). A Figura 7 mostra uma relação linear,
dentro da faixa de temperatura investigada, entre a variância
de rc e a taxa de evaporação.

Fig. 7- Taxa de evaporação em função da variância de rc.

Tendo em vista que existe relação entre a turbulência
atmosférica e a umidade do ar, procederam-se duas medidas a
50°C, a primeira sem vapor, somente com a fonte de calor, e a
segunda com vapor d’água, como já descrito. A medida sem
vapor apresentou valor de variância de rc de 2,201x10-4 mm, já
a medida com vapor d’água apresentou valor de 3,145x10-4
mm. Um valor 40% maior de turbulência para a mesma
temperatura e que está de acordo com Equação (3).
Interessante observar na Figura 6 que a dispersão dos pontos
está preferencialmente no eixo vertical, a mesma direção do
vapor d’água. Isso nos possibilita a acreditar que a técnica é
capaz de, não somente medir a EVT pelo método da
Constante de Estrutura de Índice de Refração, mas também
pelo método Eddy Covariance.
VI.

CONCLUSÕES

Mostrou-se que a Técnica de Triangulação de Potências
Ópticas pode ser usada para as medidas de EVT tanto pelo
método de balanço de energia, como diretamente por meio da
modelagem da relação existente entre o efeito do Beam
Wander e do fluxo de vapor d’água. Foram realizadas medidas
de turbulência sob influência de fluxo de vapor d’água para
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Método de Concepção de Sistema de Transmissão
Ponto Multiponto com Enfoque na Ocupação
Espectral, Potência Recebida e Probabilidade de
Outage
Theoma Muriel Sanches Otobo e Horácio Tertuliano Filho

Resumo—Muito se escreve a respeito do processo de
concepção de um sistema de comunicação, considerando os
diferentes tipos de modulação, as taxas de transmissão assim
como os possíveis serviços nele transportados. No entanto, a
operacionalização das etapas de concepção de um sistema de
transmissão (que é a base fundamental para a comunicação
existir futuramente) possui pouca bibliografia atualizada
dificultando dessa forma o entendimento macro do
funcionamento do sistema. A motivação desse trabalho é baseada
na ideia de se analisar projetos de sistemas de transmissão com
uma precisão mais detalhada destes três aspectos considerados
importantes: Ocupação espectral, Potência e a Probabilidade de
Outage.
Palavras-Chave—Sistema
de
Transmissão,
Ocupação
Espectral, Potência Recebida e Probabilidade de Outage.
Abstract— Much is written about the process of conception of
a communication system, considering the different types of
modulation, transmission rates as well as the possible services in
it Transported. However, the operationalization of the stages of
conception
of a system of Transmission (which is the
fundamental for communication exist in the future) has little
updated bibliography making it difficult therefore the macro
understanding of functioning of the system. The motivation of
this work is based on the idea of analyzing transmission systems
with a more detailed precision of these three aspects considered
important: Spectral Occupation, Power and Probability of
Outage.
Keywords— Transmission System,
Received Power, and Outage Probability.

I.

Spectral

propagação exercem sobre o sinal transmitido ate o seu destino
final. E finalmente a probabilidade de Outage está associada
ao limite de falhas permitido para o sistema em operação, [1].
Baseando-se no que foi precedentemente dito entende-se que a
ideia de se implantar um sistema de transmissão, deve-se levar
em consideração parâmetros relevantes que garantam ao
responsável pelo projeto um desempenho satisfatório do
sistema. Pode-se afirmar ainda que a simples ideia de
concepção de um sistema de transmissão passa pelo
entendimento dos diversos fatores constitutivos do mesmo, de
uma análise de engenharia através de uma metodologia de
concepção e do conhecimento da legislação vigente, [1].
A proposta desse trabalho foi o de oferecer uma rigorosa
conjugação destes fatores no processo de concepção de um
sistema de transmissão multiponto e multicanal em absoluta
consonância com a legislação nacional e internacional vigente
de modo a se obter, através de uma metodologia, dados que
descrevam as características mais relevantes de um sistema de
transmissão considerando os limites mínimos exigidos pela
agência reguladora dos serviços de telecomunicações do Brasil
para sistemas operando na faixa de 3,5 GHz atualmente em
fase de padronização no Brasil, 5 GHz e 8,5 GHz.
Resumidamente, a ideia de descrever o processo de concepção
do sistema baseou-se no equacionamento de parâmetros
vinculados a: geometria, frequência, potência, interferência
(ruídos) e confiabilidade do enlace como pode ser observado
na Figura 1.

Occupancy,

INTRODUÇÃO

O problema do desempenho de um sistema de transmissão
em relação à qualidade de seus serviços é um dos principais
fatores que cada vez mais exige esforços da engenharia para ser
atendido principalmente na medida em que novas tecnologias
surgem. O desempenho neste cenário se caracteriza como
sendo uma combinação de três aspectos: Ocupação espectral,
Potência recebida e a Probabilidade de Outage.
A ocupação espectral se traduz pela associação da
eficiência do uso do espectro de frequência (serviços) e as suas
respectivas legislações vigentes que o permeiam. Já o aspecto
referente à potência recebida se caracteriza por descrever a
influência que os elementos que constituem o ambiente de

Fig. 1.

Fases de Análise do Sistema.

A. Ocupação Espectral
Para se alcançar uma eficiência satisfatória em relação ao
sistema de transmissão, torna-se necessário não só o
cumprimento de uma sequência de procedimentos
metodológicos atendendo a parâmetros que possam vir a
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TABELA II.
SÍNTESE DAS PRINCIPAIS LIMITAÇÕES RELACIONADA
À POTÊNCIA RESPECTIVA DE CADA FREQUENCIA

prejudicar a qualidade e a confiabilidade do sinal, como
também, e, acima de tudo, uma regrada aplicação da legislação
vigente. A Tabela I a seguir resume as principais legislações
nacionais e internacionais vigentes para as frequências de 3,5
GHz, 5 GHz e 8,5 GHz e que serão utilizadas neste artigo,
[1,2].
TABELA I.

Frequência

PRINCIPAIS NORMATIZAÇÕES APLICADAS

Faixa
de
Operação

Potência
Transmitida

3400 MHz
à
3600 MHz

Pr ≤ 30 W
para
sistemas
com
estações
fixas
Pr ≤ 5 W
para
sistemas
fixos ou
móveis.
Pr ≤ 2 W
para
sistemas
fixos ou
móveis.
Pr ≤ 2 W
para
sistemas
fixos ou
móveis
Pr ≤ 1 W,
para
sistemas
com
estações
fixas ou
móveis.

Fatores Relacionados com a Propagação
Parâmetros
Recomendação
Atenuação no espaço livre
Atenuação devido a Areia e
a Poeira
Atenuação devido à
Vegetação
Perdas por Transmissão
Perdas por Difração
Atenuação por Gases
Atmosféricos
Fator de Curvatura da Terra
e índices de Refração
Critérios de Liberação de
Sinal
Atenuação de Sistema

ITU-R 525-2 e ITU-R 341-5
RESOLUÇÃO ANATEL nº 99
3400 MHz
à
3550 MHz

CCIR 721-3
3,5 GHz

ITU-R 833-3
ITU-R 341-5
ITU-R 526-5

3550 MHz
à
3600 MHz

ITU-R 676-3 e ITU-R 676-4
ITU-R 453-6
ITU-R 453-7
5 GHz

ITU-R 530-8
ITU-R 341-5

Fatores Relacionados ao Equipamento

Parâmetros

Recomendação

Índices de Qualidade
Valor de Sistema

Tipos de Cabos

ITU-R 557-4 e ITU-R 594-2
ITU-R PN. 837-1
ETSI TR 102 243-1;
RESOLUÇÃO ANATEL 609
ITU-R 838
RESOLUÇÃO ANATEL 492
ETSI TR 102 243-1
RESOLUÇÃO ANATEL 399 e
470

Tipos de Torres

NBR 6123 e NBR 1472

Tipos de Antenas
Polarização
Equipamento Transmissor e
Receptor

8,5 GHz

8275 MHz
à
8500 MHz

Para um BER ≤ 10-3
4-PSK
4-QAM = - 87 dBm
16-QAM = - 84 dBm

Para um BER ≤ 10-6
4-PSK
4-QAM = - 84 dBm
16-QAM = - 81 dBm
Para um BER ≤ 10-3
64-QAM = - 72 dBm
Para um BER ≤ 10-6
64-QAM= - 65 dBm
Para um BER ≤ 10-3
4-PSK,
16-QAM = - 78 dBm
Para um BER ≤ 10-6
4-PSK
16-QAM = - 75 dBm

C. Probabilidade de Outage
A determinação da confiabilidade de um link impacta na
escolha dos equipamentos mais adequados para atender às
necessidades do sistema. Para se determinar a probabilidade
de outage de um sistema são necessárias as seguintes analises,
[1 e 4 ]:

Fatores Relacionados ao Sistema
Parâmetros
Recomendação
Altura de Torre
Ruído Térmico
Ruído de Eco - REC
Ruído devido a Polarização
Cruzada - RPC e Paralela RPP
Limite total de Ruído do
Sistema
Indisponibilidade do
Sistema devido a
Propagação
Indisponibilidade do
Sistema devido a Falhas nos
Equipamentos
Disponibilidade Total do
enlace

4440 MHz
à
5000 MHz

Limiar
de Recepção

•

ITU-R 530-09
ITU-R P.372-10
ITU-R P.372-8
ITU-R P.372-8 e ITU-R P.12387

Inoperância do Sistema (k): Foi utilizado neste
trabalho o recomendado pela ITU-R P.530-14 que é
determinado pela equação:
(1)

Onde:
valor estatístico do gradiente de
dN1 – Representa
refratividade, podem ser obtidos através da Recomendação
ITU-R P.453-9.

ITU-R 395-1
ITU-T G.821

•

RESOLUÇÃO ANATEL 542

ITU-T G.25 e ITU-T G.22

B. Potência Recebida
As faixas de frequência licenciadas seguem severas
condições de uso e de serviços aplicados às mesmas [3].
Dentro do escopo do trabalho de conceber um sistema
operando em uma faixa de frequência licenciada apresenta-se
então uma síntese das principais legislações sobre o uso
especifico das faixas de frequência de 3,5 GHz, 8,5 GHz e 8,5
GHz como mostra a Tabela II:

Probabilidade do período de Inoperância total em
minutos por ano: É a soma das probabilidades de
inoperância em virtude do desvanecimento não
seletivo e seletivo. Logo a Equação 2 que caracteriza
esta relação em [dB]:
(2)

Onde:
Pns – Representa a Probabilidade de Inoperância em razão do
desvanecimento não seletivo [%];
Ps – Representa a Probabilidade de Inoperância em razão do
desvanecimento seletivo [%].
• Porcentagem de Tempo com Falhas de Equipamento:
representa o número de defeitos de equipamentos
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terminais no ano depende basicamente das condições
de funcionamento dos mesmos. A ANATEL através
da resolução 542 estabelece a porcentagem de tempo
máximo permitido com falhas de equipamento que é
determinada pela Equação 3:

interligação reside no problema de visibilidade das antenas,
pois interligações via rádio são susceptíveis a interferências.
Acredita-se então que para finalizar a convergência que
permeará o estudo de caso cabe apenas o descritivo das etapas
aqui elencadas como mostrarão as Figuras 3, 4,5, 6 e 7:

(3)

•

Parâmetros de Geometria

Onde:
F - Representa o número de falhas no equipamento
transmissor e receptor;
a - Representa o número de transmissores no trecho
considerado;
b - Representa o número de modens no trecho considerado;
MTBFr - Representa o tempo médio entre falhas de TX e RX
em dias;
MTBF- Representa o tempo médio entre falhas no modem em
dias;
•

Indisponibilidade Total do Sistema: Pode ser
expressa pela equação 4:

Fig. 3.

•

Diagrama Referente aos Parâmetros de Geometria.

Parâmetros de Potência

(4)
Onde:
Ip – Representa a indisponibilidade do sistema devido à
propagação por recomendação do ITU-T G821 não deve
exceder o valor de Ip = 15,2 x 10-6 % para rádio enlaces até 10
GHz;
Ie – Representa a Indisponibilidade do Sistema devido a
Falhas nos Equipamentos;
t – Representa Tempo Total de Interrupção Devido a Falha do
Equipamento [h].
II.

METODOLOGIA

A metodologia proposta foi à simulação de um cenário de
geração de um sinal em três frequências cujo critério de
escolha da mesma partiu do princípio da verificação do uso do
espectro de radiofrequência na região metropolitana de
Curitiba em função da demanda de serviços e quantidade de
usuários por segundo informação da ANATEL [5], [6] e [7].
Do exposto a Figura 2, ilustra o sistema de transmissão que
será estudado neste trabalho:

Fig 2

Fig. 4.

•

Diagrama Referente aos Parâmetros de Potência.

Parâmetros de Frequência e Propagação

Sistema de Transmissão Ponto – Multiponto de Estações Fixas.

O projeto de dimensionamento do sistema terá premissa
de interligação via rádio. Este tipo de enlace pode alcançar
distâncias de até 50 km ou até mais estando então dentro do
que se pretende para analise de caso. O desafio deste tipo de
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Diagrama Referente aos Parâmetros de Frequência e Propagação.
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•

Onde:

Parâmetros de Ruído

CP: representa a estação denominada Centro Politécnico;
M: representa a estação denominada Mercês;
C: representa a estação denominada Colombo;
SLP: representa a estação denominada São Luiz do Purunã;
A Tabela IV sumariza as distâncias consideradas para análise
TABELA IV.

Fig.6.

•

RESULTADO DAS DISTANCIAS DOS LINKS

Diagrama Referente aos Parâmetros de Ruído.

Parâmetros de Confiabilidade
A partir das localizações das estações do sistema
evidenciam-se os resultados referentes ao azimute na Tabela V.
TABELA V.

Fig.7.

Para os demais cálculos foram realizados os procedimentos
descritos ao longo desse artigo e serão apresentados seus
respectivos resultados na Tabela VI, VII e VIII
respectivamente.

Diagrama Referente aos Parâmetros de Confiabilidade.

III.

TABELA VI.

SIMULAÇÕES E RESULTADOS

O resultado visual dos pontos de transmissão e recepção
dos links pode ser visto na Figura 8.

Fig. 8.

Atenuação
no espaço
livre
Perda por
transmissão
Atenuação
nos cabos
Perda por
absorção
atmosférica
Atenuação
total
Potência
recebida
Limiar de
recepção
Ruído
térmico
REC

Mapa da Localização das Estações Utilizando a Ferramenta
MatLab.

Como o objetivo neste ponto foi a projeção de um
sistema ponto multiponto (estações fixas), onde foram
analisados seis links em distâncias distintas cobrindo a região
urbana densa, urbana, suburbana e rural do estado do Paraná
como mostra a Tabela III.
TABELA III.

RESULTADOS REFERENTES AOS AZIMUTES

RPP
RPC
Valor do
sistema
MDI

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES

MDD

RESULTADOS REFERENTES A FREQUÊNCIA 3,5 GHZ
Estação
A_B

Estação
A_C

Estação
A_D

Estação
B_C

Estação
B_D

Estação
C_D

115 dB

113 dB

130 dB

119 dB

129 dB

128 dB

61 dB

60 dB

62 dB

66 dB

68 dB

67 dB

3,0 dB

4.5 dB

4.8 dB

4.6 dB

4,8 dB

5 dB

0,0021
dB
64,27
dB
- 53
dBm
- 81
dBm
- 105
dBm
80 dB
72 dB
67 dB

0,0032
dB
64,75
dB
- 61
dBm
- 81
dBm
- 105
dBm
81 dB
74 dB
66 dB

0,028
dB
67,15
dB
- 65
dBm
- 81
dBm
- 105
dBm
82 dB
71 dB
68 dB

0,0027
dB
70,88
dB
- 63
dBm
- 81
dBm
- 105
dBm
83 dB
80 dB
65 dB

0,0025
dB
74,12
dB
- 59
dBm
- 81
dBm
- 105
dBm
85 dB
78 dB
70 dB

0,0035
dB
73,39
dB
- 65
dBm
- 81
dBm
- 105
dBm
87dB
81 dB
72 dB

84 dB
78 dB
79 dB
99,86
%

84 dB
77 dB
78 dB
98,85
%

84 dB
79 dB
80 dB
97,34
%

84 dB
83 dB
84 dB
98,59
%

84 dB
85 dB
86 dB
97,12
%

84 dB
84 dB
85 dB
96,45
%

Confiabilidade
* REC – Ruído de Eco, RPP – Ruído devido a Polarização Paralela, RPC - Ruído
devido a Polarização Cruzada, MDI – Margem de Desvanecimento por Interferência
e MDD – Margem de Desvanecimento Dispersivo.
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TABELA VII. RESULTADOS REFERENTES A FREQUÊNCIA 5 GHZ
Atenuação
no espaço
livre
Perda por
transmissã
o
Atenuação
nos cabos
Perda por
absorção
atmosféric
a
Atenuação
total
Potência
recebida
Limiar de
recepção
Ruído
térmico
REC
RPP
RPC
Valor do
Sistema
MDI
MDD
Confiabili
-dade

Estação
A_B

Estação
A_C

Estação
A_D

Estação
B_C

Estação
B_D

Estação
C_D

122 dB

132 dB

138 dB

131 dB

137 dB

139 dB

68 dB

78 dB

84 dB

77 dB

83 dB

85 dB

4,0 dB

4.5 dB

3.8 dB

4.6 dB

4,2 dB

4,1 dB

0,0017
dB

0,0012
dB

0,028
dB

0,0037
dB

0,0039
dB

0,0032
dB

65,32
dB
- 50
dBm
- 65
dBm
- 102
dBm
91 dB
74 dB
67 dB

66,75
dB
- 55
dBm
- 65
dBm
- 102
dBm
89 dB
77 dB
68 dB

68,15
dB
- 59
dBm
- 65
dBm
- 102
dBm
88 dB
79 dB
60 dB

71,22
dB
- 52
dBm
- 65
dBm
- 102
dBm
87 dB
80 dB
67 dB

74,12
dB
- 55
dBm
- 65
dBm
- 102
dBm
86 dB
82 dB
70 dB

73,39
dB
- 56
dBm
- 65
dBm
- 102
dBm
87dB
81 dB
76 dB

77 dB
68 dB
80 dB
99,76
%

76 dB
65 dB
82 dB
98,35
%

79 dB
59 dB
80 dB
97,24
%

84 dB
66 dB
86 dB
98,69
%

88 dB
71 dB
81 dB
97,42
%

89 dB
74 dB
90 dB
96,25
%

* Rec – – Ruído de Eco, RPP – Ruído devido a Polarização Paralela, RPC - Ruído
devido a Polarização Cruzada, MDI – Margem de Desvanecimento por Interferência
e MDD – Margem de Desvanecimento Dispersivo.
TABELA VIII. RESULTADOS REFERENTES A FREQUÊNCIA 8,5 GHZ
Atenuação
no espaço
livre
Perda por
transmissã
o
Atenuação
nos cabos
Perda por
absorção
atmosféric
a
Atenuação
total
Potência
recebida
Limiar de
recepção
Ruído
térmico
REC
RPP
RPC
Valor do
sistema
MDI
MDD
Confiabili
- dade

Estação
A_B

Estação
A_C

Estação
A_D

Estação
B_C

Estação
B_D

Estação
C_D

119 dB

120 dB

134 dB

126 dB

125 dB

118 dB

IV.

DISCUSSÃO

Neste trabalho procurou-se a compreensão do
detalhamento das etapas que constituem um sistema de
transmissão. Na sequência uma vez escolhida as três
frequências de interesse foi realizada uma analise da
legislação vigente que regulamenta o uso dos serviços destas
frequências. Para efeito de validação criou-se o cenário de
aplicação a onde toda uma análise técnica foi realizada
mantendo como enfoque principal os aspectos relacionados à
geometria, frequência, potência, atenuações, ruídos e a
confiabilidade final de cada enlace.
Vale ressaltar que este sistema ponto-multiponto foi
analisado na região de Curitiba de alta densidade (urbana
densa e urbana) e zona rural. Percebeu-se neste trabalho que o
uso da legislação se faz sentir prioritariamente na escolha do
nível de potência, nas referências indicativas em relação ao
ruído máximo permitido dentro de um sistema, bem como a
aplicação de serviços, pois os mesmos não poderiam causar
interferências entre usuários dentro de uma mesma
canalização e, sobretudo no processo para determinar a
probabilidade de outage, possibilitando dessa forma o cálculo
referente a confiabilidade final de cada link. Mediante a este
cenário foi possível observar que para todos os links
analisados apresentou-se uma confiabilidade acima dos 95%
para todas as frequências em estudo.
V.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foram abordados os principais aspectos que
impactam, ou, que podem vir a impactar o desempenho de um
sistema de transmissão. Uma metodologia foi desenvolvida
visando à obtenção de dados que compõem um sistema
multiponto e multicanal.
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Projeto de um Circuito Transceptor de Frequências
para Integração em Nanossatélites
Vinı́cius M. Pereira, Juner M. Vieira, Lucas S. Pereira e Marcos V. T. Heckler

Resumo— Este artigo apresenta o projeto de uma topologia de
transceptor de frequências para integração em nanossatélites. O
objetivo é propor um circuito que receba o sinal, no canal de
subida, em 401 MHz e o retransmita no canal de descida em
2,26 GHz. O artigo apresenta análise das seguintes questões:
cenário de operação do nanossatélite, dimensionamento dos
blocos do sistema e caracterização dos componentes.
Palavras-Chave— Transceptor,
Nanossatélite,
Sistema
Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais.
Abstract— This paper presents the development of a
transceiver for nanosatellites. The main goal is to propose a
circuit that receives the uplink signal at 401 MHz and retransmits
it to the downlink channel at 2.26 GHz. The paper presents
the following topics: operation scenario of the nanosatellite,
dimensioning of the system blocks, and characterization.
Keywords— Transceiver, Nanosatellite, Brazilian System for
Environmental Data Collecting.

I. I NTRODUÇ ÃO
O Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais (SBCDA) tem como objetivo proporcionar ao paı́s um
sistema de coleta de dados empregando satélites em diversas aplicações, destacando-se o monitoramento de bacias
hidrográficas, previsões meteorológicas e climáticas, o estudo
das correntes oceânicas e da quı́mica atmosférica, o controle
da poluição, monitoramento de catástrofes, levantamento e
avaliação de fontes de energias renováveis, tais como eólica
e solar, além de disponibilizar dados ambientais para diversas
pesquisas cientı́ficas [1].
O SBCDA é composto de um sistema formado pelas
Plataformas de Coleta de Dados (PCDs), que se encontram
distribuı́das pelo território brasileiro e em sua costa marı́tima.
Cada PCD é composta por sensores de acordo com sua
aplicação especı́fica (temperatura, umidade, vazão de rio,
velocidade do vento, entre outros). Os dados coletados são
atualizados e armazenados periodicamente e, a cada 200 segundos aproximadamente, são transmitidos por meio de um
transmissor operando na frequência de 401,62 MHz [1]. Seu
segmento espacial possui os satélites SCD1 e SCD2, que foram
lançados em 1993 e 1998, respectivamente, e se encontram
em órbita circular a 750 km de altitude em um plano orbital
com inclinação de 25◦ em relação à linha do Equador. A cada
passagem destes satélites, são recebidos os dados coletados
pelas PCDs. A retransmissão é realizada na frequência de
2267,52 MHz para as estações terrenas [1].
Vinı́cius M. Pereira, Juner M. Vieira, Lucas S. Pereira e Marcos
V. T. Heckler Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),
Alegrete-RS,
Brasil,
E-mails:viniciuspereira@alunos.unipampa.edu.br,
juner.vieira@alunos.unipampa.edu.br,
lucaspereira@unipampa.edu.br
e
marcos.heckler@unipampa.edu.br.

O SBCDA compreende também as estações receptoras
terrestres situadas em Cuiabá (MT) e Alcântara (MA), que
são responsáveis pelo rastreio dos satélites, recepção dos
dados por estes transmitidos e seu encaminhamento para o
Centro de Controle de Missão e Coleta de Dados (CMCD) em
Natal (RN), onde as informações são tratadas e armazenadas
para acesso e consulta dos usuários finais.
Em [2], uma proposta para substituição dos satélites atuais
(SCD 1 e SCD 2) por nanossatélites foi apresentada. Esta
substituição tem como principais vantagens a redução do
volume fı́sico dos satélites e a redução nos custos do projeto,
que, a longo prazo, possibilitará a expansão do sistema.
Nesta proposta, os enlaces de comunicação entre as PCDs,
nanossatélite e CMCD serão implementados por meio de
quatro redes de antenas. Para a recepção do sinal transmitido
pelas PCDs, o canal de subida é estabelecido por uma rede
de antenas operando na frequência de 401 MHz. Para a
transmissão deste sinal ao CMCD, uma rede de antenas com
frequência de operação de 2,26 GHz será utilizada com o
intuito de estabelecer o canal de descida. O controle e monitoramento das condições de funcionamento do nanossatélite
são realizados pela estação terrestre. Para isto, é empregado
um subsistema de telemetria, comando e controle (TC&C), que
opera em 145 MHz. Há ainda o subsistema de telecomando,
que consiste de um canal de comunicação entre a estação
terrestre e o nanossatélite, dispondo de antenas operando na
frequência de 435 MHz, empregado para o envio de instruções
ao satélite.
Os canais de subida e de descida operam em frequências
diferentes, para reduzir a interferência entre os dois sinais.
Desta forma, existe a necessidade do emprego de um circuito
transceptor de frequências, que tem como finalidade amplificar
e filtrar o sinal recebido, realizar sua conversão em frequência
(de 401 MHz para 2,26 GHz), e, posteriormente, fornecer ao
sinal resultante potência suficiente para sua transmissão ao
CMCD [3].
Um transceptor consiste em um sistema que acumula as
funções de um transmissor e um receptor. De modo que,
seu front-end se comporta como um receptor, onde o sinal
é captado pela antena receptora e, posteriormente, condicionado para sua translação em frequência (geralmente upconvertion, ou seja, deslocamento para uma frequência superior à frequência original do sinal). Seu back-end opera
como um transmissor, onde o sinal obtido após a translação
em frequência é condicionado para sua transmissão através da
antena transmissora [4].
Neste trabalho, uma topologia de transceptor de frequências
é proposta para integração num modelo de engenharia de um
nanossatélite, construı́do para fins de demonstrações de campo.
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Nas seguintes seções, serão demonstrados os procedimentos
efetuados para o desenvolvimento deste sistema e os resultados
obtidos durante a validação de seus blocos individuais são
apresentados.
II. C ÁLCULO

Antena receptora

Antena transmissora

f = 401 M Hz

f = 2, 26 GHz

LN A

MP A 1

MP A 2

fc = 401 M Hz

DO R ÁDIO ENLACE

A construção do modelo experimental de um nanossatélite tem como objetivo oferecer um sistema funcional para
demonstrações em campo da tecnologia proposta. Os requisitos de projeto referentes às frequências de operação, apresentados na seção anterior, foram considerados na implementação
do protótipo do nanossatélite. Para o projeto do transceptor de
frequências, foi proposto um cenário no qual serão efetuadas
demonstrações de campo com o sistema completo (nanossatélite com as redes dos canais de subida e de descida e
transceptor embarcados). O cenário consiste de uma antena
transmissora posicionada a cerca de 100 metros de distância
do nanossatélite, transmitindo um sinal com potência de 1 mW
e frequência de operação de 401 MHz. Foram considerados os
ganhos das antenas transmissora e receptora como sendo 4 dBi
e 8 dBi, respectivamente. Para o cálculo do enlace de subida,
estas especificações foram aplicadas na Equação (1), onde
estimaram-se o nı́vel de potência recebido pelo nanossatélite
e atenuação do espaço livre deste cenário, em decibéis (dB)

P GA

fc = 2, 3 GHz

fo = 2, 661 GHz

Fig. 1.

Diagrama de blocos do transceptor.

Visando garantir um baixo valor de figura de ruı́do total do
transceptor, definiu-se como primeiro estágio de ganho deste
sistema um amplificador do tipo LNA (do inglês, low-noise
amplifier), por sua caracterı́stica de apresentar baixa figura de
ruı́do. Para os estágios intermediários de ganho, utilizaram-se
amplificadores MPA (do inglês, medium-power amplifier), por
estes dispositivos suportarem nı́veis de potência mais elevados
em relação ao LNA. Por fim, visando o condicionamento do
sinal em termos de potência para sua transmissão, um amplificador de potência (PGA, conforme indicado na Figura 1) foi
utilizado como estágio final de ganho.
Para efetuar a translação em frequência do sinal recebido,
um mixer passivo foi empregado. Neste circuito foi aplicado
dispositivo especı́fico para elevação da frequência do sinal a
 ser transmitido (up-convertion) [6].

λ0
,
Pr (dBm) = Pr (dBm)+Gt (dBi)+Gr (dBi)−20 log
As técnicas empregadas para o projeto dos filtros
4πR
necessários
ao transceptor serão descritos na Seção IV. Os pro(1)
cedimentos
de caracterização e resultados obtidos na validação
em que Pr é a potência recebida, Pt é a potência transmitida,
dos
blocos
individuais do sistema serão apresentados na
Gr é o ganho da antena receptora, Gt é o ganho da antena
Seção
V.
transmissora, R é a distância entre as antenas e λ0 é o
comprimento de onda no espaço livre [5].
A Tabela I apresenta os parâmetros estimados no cálculo
IV. P ROJETO DOS FILTROS
do enlace de subida.
Inicialmente, no estágio de recepção do transceptor (frontTABELA I
end), optou-se pela implementação de um filtro do tipo passaPAR ÂMETROS DO ENLACE DE UPLINK
banda, visando maior seletividade em frequência e, dessa
forma, eliminar possı́veis sinais interferentes em frequências
próximas a 401 MHz. Para seu dimensionamento em termos
Parâmetro
Valor
de componentes reativos, empregam-se as seguintes equações
Frequência (MHz)
401
Pt (dBm)
0
e parâmetros de impedância normalizados gk apresentados nas
Gt (dBi)
4
tabelas das funções de aproximação de filtros presentes em [7],
Gr (dBi)
8
em que é considerado que:
R (metros)
100
- gk denota um indutor conectado em série no modelo
Atenuação do espaço livre (dB) 64,50
passa-baixas. No modelo passa-banda, este termo reprePr (dBm)
-52,50
senta um indutor e um capacitor associados em série [7].
A indutância e capacitância equivalentes são calculadas
por (2) e (3):
A partir dos parâmetros apresentados na Tabela I, os componentes empregados no transceptor foram dimensionados. A
topologia proposta para este circuito é apresentada na Figura 1.
III. D IMENSIONAMENTO

DO TRANSCEPTOR

Ck =

A análise teórica da topologia de transceptor proposta (Figura 1) foi dividida em duas etapas. Primeiramente,
a escolha e caracterização dos componentes ativos e do mixer
e, por fim, o projeto dos filtros.
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gk Z0
,
∆ω0

(2)

∆
;
g k Z0 ω0

(3)

Lk =

- gk equivale a um capacitor conectado em paralelo no
modelo passa-baixas. No modelo passa-banda, este termo
representa um indutor e um capacitor associados em
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paralelo [7]. A indutância e capacitância equivalentes são
calculadas por (4) e (5):
∆Z0
,
g k ω0

(4)

gk
,
∆ω0 Z0

(5)

Lk =
Ck =

baixo nı́vel de potência do sinal recebido, como descrito na
Seção II. A Figura 2 apresenta as curvas dos parâmetros S
do LNA na banda de 300 MHz a 500 MHz, em que o ganho
(parâmetro S21 ) de 15,05 dB foi obtido em 401 MHz.
20

Magnitude (dB)

em que Lk denota a indutância, Ck a capacitância, Z0 é a
impedância caracterı́stica do sistema, ω0 é a frequência angular
central dada em rad/s e ∆ é a fração de largura de banda. Os
parâmetros ω0 e ∆ são dados por:
√
ω0 = ω1 ω2 ,

X: 401
Y: 15.05

10

(6)

S
S
S

0

11
21
12

S22

X: 401
Y: -6.753

-10

-20

ω2 − ω1
,
∆=
ω0

(7)

em que ω1 e ω2 denotam os limites inferior e superior da
banda de passagem do filtro passa-banda, dados em rad/s.
No back-end do transceptor, na frequência de 2,26 GHz,
necessita-se utilizar um filtro para eliminar as componentes de
frequência indesejadas, resultantes do processo de mixagem.
Por se tratar de um bloco operando em alta frequência,
optou-se por sua implementação em tecnologia de microfita.
Adotou-se a técnica de projeto baseada na intercalação de
seções de linha de impedâncias caracterı́sticas muito altas (Zh )
e muito baixas (Zl ), onde as seções de linha mais largas
equivalem a capacitores conectados em paralelo e as seções
de linha mais estreitas sintetizam indutores conectados em
série. Esta topologia é denotada usualmente como Steppedimpedance [8]. Uma vez que estejam definidos os valores de
Zl e Zh , aplicam-se as Equações (8) e (9) para o cálculo do
comprimento das seções de linha
βlL =

gk Z0
,
Zh

(8)

βlC =

gk Zl
.
Z0

(9)

-30
300

350

400

450

500

Frequência (MHz)
Fig. 2.

Parâmetros S medidos do LNA.

Por consequência da utilização de um filtro centrado em
401 MHz, o emprego de um segundo estágio de ganho
é necessário (MPA 1). Para este estágio optou-se por um
amplificador do tipo MPA. O modelo escolhido foi o GALI2+, que também foi usado no estágio de ganho conectado à
saı́da do mixer (MPA 2). Por apresentar ganho relativamente
alto na faixa de frequência de interesse (2,26 GHz) sua escolha
torna-se pertinente visto que o sinal resultante após o processo
de elevação de frequência sofre elevada atenuação, já que o
mixer empregado é passivo. Este dispositivo apresenta porém,
figura de ruı́do relativamente alta: em torno de 4,6 dB. A
Figura 3 apresenta as curvas dos parâmetros S do MPA na
banda de 300 MHz a 500 MHz, onde seu ganho em 401 MHz
equivale a 15,74 dB. Na Figura 4 são apresentas as curvas de
seus parâmetros S na banda de 2 GHz a 2,5 GHz, das quais
tem-se que o ganho deste dispositivo em 2,26 GHz equivale a
aproximadamente 12,4 dB.

Para obtenção do comprimento elétrico (em graus) das
seções de linha, emprega-se a seguinte relação para todos os
parâmetros calculados

20
X: 401
Y: 15.74

10

S11

Magnitude (dB)

S

180◦
lk = βlk
,
π
em que lk é dado em graus.

(10)

V. R ESULTADOS
A caracterização dos blocos constituintes do transceptor
foi efetuada por meio da medição de seus parâmetros S.
No caso dos amplificadores, os ganhos foram medidos nas
frequências especificadas no projeto, 401 MHz e 2,26 GHz.
Dentre as opções de amplificadores disponı́veis, optou-se por
empregar como primeiro estágio o LNA de modelo HMC374,
por este apresentar baixa figura de ruı́do, em torno de 1,5 dB, e
razoável ganho na faixa de frequências em torno de 401 MHz.
A adição de um estágio de ganho logo após a antena receptora, como visto na Figura 1, é necessária devido ao

21

S12

0

S

22

-10

-20

-30
300

X: 401
Y: -26

350

400

450

500

Frequência (MHz)
Fig. 3.

Parâmetros S medidos do MPA em 401 MHz.

Para o último estágio de ganho do transceptor (PGA), foi
usado o amplificador de modelo PGA-105+, que apresenta
figura de ruı́do de 1,9 dB. A Figura 5 demonstra as curvas
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TABELA II

15
10

PAR ÂMETROS DO FILTRO PASSA - BANDA

X: 2.26
Y: 12.4

S11

Magnitude (dB)

5

S21
S

0

Componente Valor Calculado Valor Comercial
C1 (pF)
1,09
1,2
L1 (nH)
144,7
120
C2 (pF)
115,8
100
L2 (nH)
1,37
1,5
C3 (pF)
1,09
1,2
L3 (nH)
144,7
120

12

S22

-5
-10

X: 2.26
Y: -8.238

-15
-20
-25
2

2.1

2.2

2.3

2.4

C1

L1

2.5

C3

L3

Frequência (GHz)
Fig. 4.

Zg

Parâmetros S medidos do MPA em 2,26 GHz.

L2

dos seus parâmetros S na faixa entre 2 GHz e 2,5 GHz, onde
seu ganho em 2,26 GHz equivale a cerca de 13,1 dB.

C2

ZL

Vg

20

Fig. 6.

S11

X: 2.26
Y: 13.1

0

S12

0

S22

-10

X: 2.26
Y: -3.558

-10

-30
2

2.1

2.2

X: 401
Y: -1.358
X: 433
Y: -11.5

-20

-20

2.3

2.4

X: 401
Y: -22.42

-30
-40
-50
-60

2.5

Frequência (GHz)
Fig. 5.

Esquemático do filtro passa-banda.

S21

Magnitude (dB)

Magnitude (dB)

10

S11
S

21

-70

Parâmetros S medidos do PGA.

-80
300

No projeto dos filtros, primeiramente, realizaram-se os
cálculos teóricos de seus parâmetros. No caso do filtro passabanda, preferiu-se efetuar seu projeto empregando componentes discretos, pois a frequência de operação deste estágio é
muito baixa para a implementação em tecnologia de microfita.
Na Tabela II, os valores de indutores e capacitores necessários
à implementação deste bloco são apresentados. Na Figura 6,
o esquemático do filtro é demonstrado. A Figura 7 apresenta
os resultados simulados dos parâmetros S11 e S21 . É possı́vel
verificar que a frequência de 401 MHz encontra-se na banda
de passagem e as demais frequências, acima de 415 MHz e
abaixo de 345 MHz são atenuadas. Houve a necessidade de
projetar este filtro para frequência central abaixo de 401 MHz
e sua banda ser de aproximadamente 70 MHz por duas razões:
atenuar a componente de frequência de 433 MHz, que é uma
frequência de livre uso, e tentar garantir que os valores de
componentes calculados sejam mais facilmente aproximados
de valores disponı́veis comercialmente.
Para a concepção do filtro passa-baixas, seguiu-se a mesma
sequência de projeto descrita anteriormente. Este, no entanto, foi implementado em tecnologia de microfita, devido à frequência de operação ser mais elevada. Para sua

350

400

450

500

Frequência (MHz)
Fig. 7.

Parâmetros S calculados do filtro passa-banda.

implementação, foi utilizado o laminado FR4 com εr = 4,8,
tan δ = 0,02 e espessura de 1,6 mm. Para o cálculo dos
comprimentos das seções de linha foram consideradas as
impedâncias de 80 Ω e 10 Ω como Zh e Zl , respectivamente. A
Tabela III apresenta as dimensões das seções de linha do filtro.
A Figura 8 apresenta as curvas dos parâmetros S obtidas nas
simulações eletromagnéticas e após as medições do protótipo
construı́do.
Na Figura 8, pode-se observar um decaimento bastante
abrupto na banda de rejeição do filtro, o que garante um nı́vel
razoável de atenuação para as frequências mais elevadas, mais
especificamente na frequência do oscilador local, 2,661 GHz
(2,26 GHz + 401 MHz) e na componente espelhada do
sinal transladado, 3,062 GHz (2,661 GHz + 401 MHz). Na
Figura 9, o protótipo construı́do e validado do filtro passabaixas é apresentado.
Para o processo de translação em frequência do sinal recebido, empregou-se o mixer passivo HMC316MS8. A Figura 10
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TABELA III

0

PAR ÂMETROS DO FILTRO PASSA - BAIXAS

X: 2.26
Y: -7.34

-20

lk (◦ ) lk (mm)
5,25
1
21,51
4,1
7,87
1,5
32,53
6,2
7,87
1,5
21,51
4,1
5,25
1

Magnitude (dBm)

Seção Wk (mm)
C1
31,5
L2
1
C3
31,5
L4
1
C5
31,5
L6
1
C7
31,5

X: 2.661
Y: -11.53

X: 3.062
Y: -9.37

-40

-60

-80

-100
2.2

0

Magnitude (dB)

-10

Fig. 10.

S11 - simulado

X: 2.661
Y: -34.55

S21 - simulado

-60
1.8

2.8

3

Espectro de frequências medido do mixer.

aproximadamente -6,97 dBm. O cálculo da figura de ruı́do
total do transceptor considerou as figuras de ruı́do de cada
componente e à análise referente a figura de ruı́do em sistemas
em cascata demonstrada em [7]. Nesta análise, a figura de
ruı́do total do transceptor equivale a 1,82 dB.

-30

-50

2.6

X: 2.26
Y: -13.39

-20

-40

2.4

Frequência (GHz)

X: 2.26
Y: -2.071

S11 - medido
S

21

- medido

2

2.2

2.4

2.6

VI. C ONCLUS ÕES

2.8

Frequência (GHz)
Fig. 8. Comparação dos parâmetros S medidos e simulados do filtro Passabaixas.

Este trabalho apresentou a caracterização dos blocos que
serão utilizados em uma proposta de transceptor para nanossatélites para o SBCDA. Os amplificadores comerciais escolhidos e medidos apresentaram funcionamento satisfatório em
termos de ganho, de modo que sua utilização nesta aplicação
está adequada. Os filtros foram caracterizados através de
simulações computacionais, sendo que o filtro passa-baixas foi
validado também pela construção e medição de um protótipo,
o qual apresentou resultados satisfatórios. O ganho total do
transceptor, estimado como 45,52 dB, é um valor satisfatório
para a aplicação apresentada, uma vez que o sinal recebido
com baixo nı́vel de potência deve ser amplificado pelo circuito
para sua retransmissão.
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Fig. 9.

Protótipo construı́do do filtro Passa-baixas.
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apresenta o espectro de frequências medido ao aplicar em
sua porta de frequência intermediária (IF) um sinal operando
em 401 MHz com potência de 0 dBm e, em sua porta de
oscilador local (LO) um sinal em 2,661 GHz. Nesta medição,
foi determinada, por meio do nı́vel de potência da componente
do sinal em 2,26 GHz, a perda de conversão do mixer, que
resultou ser de 7,34 dB.
O ganho total do transceptor é determinado a partir da
associação dos ganhos e perdas de cada componente deste
sistema apresentados até aqui. Assim, o ganho total deste
sistema equivale a 45,52 dB. Associando este parâmetro ao
nı́vel de potência recebido, apresentado na Tabela I, tem-se
que a potência de transmissão no canal de downlink é de
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Esquemas de Quantização para Sistemas OOK FSO
Maxwel V. da Silva, Cristhof J. R. Runge e Jaime Portugheis

Resumo— Este artigo considera sistemas de comunicação FSO
(do inglês, "Free Space Optics") utilizando modulação OOK
(do inglês, "On-Off Keying") e codificação de canal. O foco do
artigo é uma aspecto prático de implementação destes sistemas:
a escolha dos limiares de quantização na saída do demodulador.
Assume-se que o receptor possui o conhecimento da CSI (do
inglês, "Channel State Information"). Esquemas de quantização
para sistemas FSO foram propostos anteriormente na literatura.
A taxa de corte do canal discreto criado pela quantização foi
utilizada como critério de comparação de desempenho. A taxa
de corte aumenta com o aumento do número de níveis de
quantização utilizados. Entretanto, mesmo um número elevado de
níveis não é suficiente para se obter desempenho próximo ao de
um esquema ideal não quantizado. Este artigo utiliza o conceito
de taxa de corte generalizada GCR (do inglês, "Generalized
Cutoff Rate") para escolher os limiares de quantização apropriados. Os resultados mostram agora que um número de níveis
relativamente reduzido leva a um desempenho próximo ao de um
esquema ideal não quantizado. Portanto, os esquemas propostos
neste artigo apresentam ganhos consideráveis de desempenho
quando comparados aos propostos anteriormente na literatura.
Palavras-Chave— Sistemas OOK FSO , esquemas de quantização, taxa de corte, informação do estado de canal (CSI).
Abstract— This paper considers Free Space Optic (FSO))
communication systems using On-Off Keying modulation and
channel coding. The focus of the article is a practical aspect of
the implementation of these systems: the choice of quantization
thresholds at the output of the demodulator. It is assumed that
the receiver has the knowledge of the Channel State Information.
Quantization schemes for FSO systems have been proposed
previously in the literature. The cut-off rate of the discrete
channel created by the quantization was used as a performance
comparison criterion. The cutoff rate increases with increasing
number of quantization levels used. However, even a high number
of levels is not enough to achieve performance close to that of an
ideal non-quantized scheme. This paper uses the Generalized
Cutoff Rate concept to choose the appropriate quantization
thresholds. The results now show that a relatively small number
of levels leads to performance close to that of an ideal nonquantized scheme. Therefore, the schemes proposed in this paper
present considerable performance gains when compared to those
previously proposed in the literature.
Keywords— Coded OOK FSO systems, quantization schemes,
cut-off rate, channel side information (CSI).

I. I NTRODUÇÃO
Sistemas de comunicação FSO (do inglês, "Free Space Optics") são sistemas que utilizam o ar como meio de propagação
das portadoras ópticas. São terrestres, ficam ao ar livre ("outdoor") e operam normalmente na faixa do infra-vermelho [1].
Como a propagação se dá através da atmosfera, efeitos de absorção, espalhamento e turbulência estão presentes e provocam
desvanecimento do sinal recebido no receptor. Considerando
Os autores estão na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, LimeiraSP-Brazil, E-mails: maxwel.silva@pos.ft.unicamp.br, jaime@ft.unicamp.br,
cristjrr@ft.unicamp.br.

que o efeito desta turbulência atmosférica pode diminuir o
desempenho desses sistemas, uma estratégia interessante, é
a utilização codificação de canal com entrelaçamento [2].
Uma outra consideração importante no projeto de sistemas
de comunicação codificados, é o conhecimento prévio no
receptor do estado de degradação imposto pelo canal ao sinal
transmitido. Iremos considerar neste trabalho que o receptor
possui conhecimento de estado do canal, CSI (do inglês,
"Channel State Information") [3].
Um sistema de comunicação codificado utiliza quantização
na saída do demodulador [4]. Para isso, é preciso escolher
a localização dos limiares que definem as regiões de quantização. A literatura apresenta condições necessárias para se
encontrar esses limiares de quantização baseadas no conceito
de otimização da taxa de corte do canal [5], [6]. Outro
conceito utilizado é o da otimização da informação mútua
entre entrada e saída do canal [4]. Em [5] e [6] propõe-se
também algoritmos para a obtenção dos limiares ótimos de
quantização. Quando aplicados em canais AWGN (do inglês,
"Additive White Gaussian Noise"), as condições necessárias
para implementação destes algoritmos são facilmente dedutíveis. Entretanto, para o caso aqui considerado de um canal
FSO, as condições necessárias implicam no uso de equações
transcendentais muito complicadas, o que torna impossível a
implementação prática destes algoritmos.
Esquemas de quantização para canais FSO foram considerados anteriormente em [7] e [8]. Dada a dificuldade de
implementação prática dos algoritmos de [5] e [6], estes trabalhos propuseram esquemas heurísticos. Em [7], esquemas de
quantização com limiares de decisão uniformemente espaçados
foram estudados. Os resultados obtidos em [7] mostraram que
a taxa de corte do canal aumenta com o aumento do número
de níveis de quantização, entretanto, até mesmo 32 níveis
de quantização não são suficientes para se obter desempenho
próximo ao de um esquema ideal não quantizado. Em [8],
esquemas de quantização com apenas 3 níveis de quantização
foram analisados. Um dos esquemas propostos mostrou desempenho similar ao de um esquema com 4 níveis descrito em
[7]. Entretanto, a generalização da heurística usada em [8] para
mais de 3 níveis e com limiares de decisão não uniformemente
espaçados conduz a um complexo problema de otimização,
o que torna a sua obtenção não factível. Uma característica
importante dos esquemas heurísticos propostos em [7] e [8]
é que os limiares de quantização dependem do valor de CSI,
mas não dependem da variância do ruído aditivo.
Este artigo considera sistemas FSO codificados que utilizam modulação por intensidade OOK (do inglês, "On-Off
Keying"), detecção direta (DD) e CSI no receptor. Iremos
considerar também que a CSI é modelada por uma variavél
aleatória gamma-gamma [3],[9]. Em [10], o conceito da taxa
de corte generalizada GCR (do inglês, "Generalized Cutoff
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Rate") foi utilizado para se obter limiares de quantização
para um canal sem memória com entrada binária e saída
simétrica. Sendo assim, nós utilizamos os resultados de [10]
para obter os limiares de quantização para o modelo de
canal dos sistemas FSO codificados considerados neste artigo.
As regiões de quantização resultantes são uniformementes
espaçadas mas os limiares de decisão dependem da variância
do ruído aditivo e também de um parâmetro de Chernoff que
pode ser previamente calculado. Em vez da GCR, utilizamos
a taxa de corte dos canais discretos resultantes da quantização como parâmetro de comparação de desempenho. A taxa
de corte aumenta com o aumento do número de níveis de
quantização e um número de níveis relativamente reduzido
leva a um desempenho próximo ao de um esquema ideal
não quantizado. Portanto, os esquemas propostos neste artigo
apresentam ganhos consideráveis de desempenho quando comparados aos propostos anteriormente em [7] e [8]. Até onde
vai o conhecimento dos autores, esquemas de quantização para
canais OOK FSO só foram tratados anteriormente em [7] e [8].
II. M ODELO DE C ANAL
Iremos considerar um modelo de canal de tempo discreto
[7], [9],
R = HX + N

(1)

onde R é a saída de um filtro integrador no receptor [3]. A
sequência de valores do estado de canal, H, para diferentes
instantes de tempo, é uma sequência de variáveis aleatórias
i.i.d, e N é uma variável aleatória Gaussiana branca de média
2
nula, e variância σN
. Os símbolos OOK X ∈ {0, A}, são
independentes tanto de N quanto de H. Pode-se definir a razão
2
sinal-ruído (RSR) como A/σN
.
A saída do quantizador, Y , é definida por

y1
, −∞ < R ≤ T1



 y2
, T2 < R ≤ T3
Y =
(2)
..

.



yL , TL−1 < R < +∞

onde Ti ,i = 1, . . . , L − 1 são os limiares de decisão.
O esquema de quantização cria um canal discreto e sem
memória, DMC (do inglês, "Discrete Memoryless Channel"),
com entrada binária e saídas L-árias yi ,i = 1, . . . , L .
O DMC criado possui probabilidades de transição obtidas
através da expressão
Z ∞Z
p(y|x, h)dy p(h)dh
(3)
P (yi |x) =
0

Ri

onde p(h) é a densidade de probabilidade do ganho de canal
H, p(y|x, h) é a densidade de probabilidade condicionada que
corresponde a uma densidade de probabilidade Gaussiana com
2
média hx, e variância σN
. Ri é a região que define o símbolo
discreto de saída yi .
Uma vez definidas as probabilidade de transição do DMC
criado, é possível calcular-se a taxa de corte do canal, R0 .
Para um canal com entrada binária e saídas L-árias, esta taxa
de corte é encontrada através da expressão dada abaixo [7],[5]

R0 = 1 − log2 {1 +

L p
X
P (yi |0)P (yi |A)}

(4)

i=1

As questões que se colocam são: quais são os limiares ótimos Ti ,i = 1, . . . , L − 1 (no sentido de maximizar R0 ) e quão
grande L precisa ser escolhido de maneira que um esquema
quantizado se aproxime do desempenho de um esquema não
quantizado ?
III. E SQUEMAS DE Q UANTIZAÇÃO
Se considerarmos um esquema de quantização com L = 2
(isto é, um esquema de decisão abrupta) pode-se mostrar [7]
que a taxa de corte do canal é maximizada quando o limiar
de decisão é Ah/2, onde H = h é o estado do canal. Este
resultado é válido para qualquer modelo de densidade de
probabilidade p(h) para o estado H.
Para valores de L > 2, limiares ótimos de decisão poderiam
ser obtidos aplicando-se os algoritmos recursivos apresentados
em [5] e [6]. Eles foram aplicados com sucesso para um canal
AWGN. Entretanto, quando a densidade do estado de canal,
p(h), não possui uma forma simples (como é o caso deste
artigo), estes algoritmos levam a necessidade de se utilizar um
sistema complexo de equações transcendentais. Além disto, é
preciso considerar que os algoritmos são baseados somente
em condições necessárias de otimalidade e não suficientes, ou
seja, os algoritmos poderiam convergir para resultados subótimos.
No que segue iremos descrever os esquemas heurísticos
propostos em [7] e [8] como também o esquema proposto
baseado na GCR.

A. Esquema heurístico com limiares uniformemente espaçados
Este esquema possui os limiares de decisão espaçados
igualmente e cujos valores só dependem do estado de canal
observado H = h. Por exemplo, para L = 4 regiões de
quantização, fixou-se os limiares de quantização em: T1 =
0.25h, T2 = 0.55h e T3 = 0.85h Este esquema de quantização
é representado na Fig.1 .

Fig. 1.
Representação geométrica para L = 4 regiões de quantização
uniformemente espaçadas.

Para L = 32 os limiares ficam então definidos através da
expressão: Ti = −0.75h + (i − 1)∆, i = 1, . . . , 31, com ∆ =
0.05h. Em [7] foi observado que mesmo o desempenho de um
esquema com L = 32 níveis de quantização não se aproxima
de um esquema não quantizado. Estes resultados motivaram
o estudo do desempenho de esquemas de quantização nãouniformes.
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B. Esquema heurístico de quantização para um canal com
saída ternária
Para este esquema de quantização, as três regiões de decisão
estão centradas em Ah/2, com largura ∆ = Ahd, onde
d é um parâmetro a ser otimizado. A representação gráfica
para este esquema de quantização pode ser vista na Fig.
2. Nela podemos ver que os limiares ficam definidos como
T1 = Ah/2 − ∆/2 e T2 = Ah/2 + ∆/2.

Fig. 2.

Representação geométrica para L = 3 regiões de quantização.

A questão colocada anteriormente se reduz então em encontrar o valor de d que maximiza R0 . Isso pode ser realizado
por meio de uma discretização fina de d. Sendo assim, o valor
ótimo de R0 pode ser obtido numericamente. Dos resultados
obtidos, observou-se um desempenho semelhante ao esquema
com L = 4 níveis e limiares de decisão uniformemente
espaçados. Este resultado motiva a procura de esquemas
de quantização com limiares de decisão não uniformemente
espaçados. Contudo, a generalização deste esquema de quantização para L > 3 níveis com limiares não uniformemente
espaçados, conduz a um problema otimização com grande
complexidade. Portanto, para se aproximar do desempenho
de um esquema não quantizado, uma estratégia alternativa
encontrada foi concebida, e ela se baseia no conceito de GCR
como veremos na próxima seção.

Fig. 3.
Representação geométrica para Q = 3 (L = 5 regiões de
quantização) baseada na GCR.

IV. R ESULTADOS
A Fig. 4 mostra os resultados de desempenho das diferentes
abordagens de quantização apresentadas nas seções anteriores.
A figura também compara estes desempenhos com a curva
teórica de um sistema ideal que não utiliza quantização. Os
resultados foram obtidos para um ganho de canal H modelado
por uma variável aleatória gamma-gama com parâmetros α =
3 e β = 2.5 [7]. Vale ressaltar, que esses parâmetros definem
um regime de turbulência moderado. Pode-se notar da figura
que o desempenho do esquema com L = 11 regiões de
quantização (obtido utilizando o critério da GCR) é praticamente o mesmo de um sistema ideal não quantizado. A figura
também mostra o desempenho de dois esquemas com L = 3
regiões de quantização: um baseado no critério da GCR e outro
heurístico para um canal com erro e apagamento (denotado
por EC). É importante ressaltar que o esquema baseado na
GCR possui um desempenho significativamente maior que
o esquema EC. Entretanto, o esquema EC não necessita da
variância do ruído aditivo para ser implementado. A figura
também mostra que o esquema de quantização uniforme com
L = 4 possui desempenho similar ao do esquema EC como
já discutido nas seções anteriores.
A título de ilustração, a Tabela 1 mostra os valores do
parâmetro λ como função da RSR para o esquema com Q = 6.

C. Esquema de quantização baseado na GCR
Como uma abordagem alternativa, utilizaremos o conceito
da GCR [10]. Este conceito foi aplicado em [10] para o caso de
sinalização antipodal num canal com desvanescimento plano e
lento (assumido sem memória) e levou a definição de limiares
de quantização uniformemente distribuídos. Considere que
L = 2Q − 1, onde Q é um inteiro positivo. Adaptando os
resultados de [10] para um sistema FSO OOK com estado de
canal modelado por uma densidade de probabilidade gammagamma, pode-se mostrar que os limiares de decisão são dados
por
Ti =

2
Ah QλσN
−
+ (i − 1)∆
2
Ah

(5)

2
onde ∆ = 2λσN
/Ah com λ > 0 e i = 1, . . . , L − 1.
Para Q fixo, o problema de encontrar os limiares ótimos
de quantização (no sentido de maximizar R0 ) se torna um
problema de encontrar valores ótimos do parâmetro λ. Este
problema pode também ser resolvido de maneira eficiente
através de uma discretização fina de λ. O Apêndice I esboça
a dedução das equações (5).
A Fig.3 mostra em detalhes uma representação para o
esquema com Q = 3, ou seja, L = 5 regiões de quantização.

Fig. 4. Comparação do desempenho dos diferentes esquemas de quantização.

V. C ONCLUSÕES
Os resultados mostram que os esquemas baseados no critério da GCR são os mais eficientes em termos de potência
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TABELA I
VALORES DE λ COMO FUNÇÃO DA RSR
RSR (dB)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
38
40

PARA

Utilizando o modelo de canal da equação 1, obtemos a
expressão para a razão de verossimilhança dada abaixo

Q = 6.

λ
0.4000
0.5000
0.5000
0.6000
0.7000
0.7000
0.8000
0.8000
0.9000
0.9000
1.0000
1.0000
1.1000
1.2000
1.2000
1.3000
1.3000
1.4000
1.4000

Λ(R) = exp[−





<Λ(R)≤eλ(2j+1)
λ(2j−1)

Λ(R) > e

, j = −(Q − 1)
, {j ∈ θ} ∩ {j 6= ±(Q − 1)}
, j = (Q − 1)

(9)
(10)

Substituindo a expressão para Λ(R) da equação (8) nas
inequações (9) e manipulando as inequações chegamos aos
limiares dados pelas equações (5).
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(6)

Para o caso de um canal com CSI, a razão de verossimilhança pode ser escrita como
p(R|h, X = 0)
p(R|h, X = A)

e

θ = 0, ±1, ±2, ..., ±(Q − 1).

A definição da GCR pode ser encontrada em [10]. Ela
depende de um depende de um parâmetro de Chernoff, λ,
que precisa ser otimizado. A razão de verossimilhança para a
observação do canal, Λ(R), é dada por

Λ(R) =

Λ(R) ≤ eλ(2j+1)
λ(2j−1)

onde

A PÊNDICE I

p(R|X = 0)
P (R|X = A)

(8)

Em [10] é demonstrada uma proposição que, para um dado
λ ≥ 0, as regiões de quantização que maximizam a GCR
obedecem as seguintes expressões

consumida. Mostraram também que estes esquemas se aproximam de um esquema ideal não quantizado. Entretanto, para
implementá-los é necessário ter o conhecimento no receptor
não só da CSI mas também da RSR. Além destes conhecimentos, o parâmetro ótimo λ precisa ser determinado para a
definição dos limiares de decisão e ele também depende da
RSR para um valor fixo de CSI.
Foi mostrado em [7] que o esquema com quantização
uniforme com L = 32, cujos limiares de decisão dependem
somente da CSI, possue um ganho de codificação de 3 dB
quando comparado a um sistema sem CSI (e infinitos níveis
de quantização) para taxas em torno de 0.9. Estas taxas
são utilizadas em alguns sistemas FSO práticos, como por
exemplo, em aplicações "backhaul". Se CSI está disponível
nestes sistemas, este esquema de quantização é uma alternativa
interessante.
Este artigo também mostrou o desempenho do esquema
EC que possui a vantagem de depender apenas da CSI. Este
esquema poderia ser útil num cenário de uma rede óptica
"wireless"com perda de pacotes. Este esquema mostrou um
desempenho similar ao do esquema com quantização uniforme
com L = 4. Sendo assim, sob um ponto de vista prático,
esquemas com quantização não-uniforme para L > 3 ainda
merecem uma investigação futura.

Λ(R) =

(Ah)2 − 2RAh
],
2
2σN

(7)
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Effects of diversity on the sum rate of a multiuser
M-FSK system over fast Rayleigh fading channel
Manish Sharma

Abstract— This paper shows how spatial diversity affects
multiuser system rate when a multilevel frequency shift keying
modulation signal is transmitted over a fast Rayleigh fading channel with additive white Gaussian noise. No specific multiple access
method is used. The channel’s short coherence time precludes the
system from estimation or tracking channel parameters. Results
show that, in this situation, transmitter diversity is ineffective
while receiver diversity has a considerable influence on system
rate, as well as increasing the optimum number of users that
can share the channel at the same time. It is also shown that in
this scenario spectral efficiency can be improved by increasing
the number of frequency slots, in opposition to the single user
Gaussian noise case.
Keywords— MFSK, Multiuser system, diversity, fading channel.

I. I NTRODUCTION
There are situations in which fading channels are frequency
selective and have short coherence time, making it impossible
to use equalizers or other methods that rely on channel
estimation. Such a situation could occur for instance in a
network of low altitude aerial vehicles that have to transmit
information to a base station in an urban environment. Radio
signals would be corrupted by path loss, noise, Doppler shift
and multipath fading [1].
A possible solution is to use Multiple Frequency Shift
Keying (MFSK) modulation. Fast Frequency Hoping Code
Division Multiple Access (FFH-CDMA)[2] uses MFSK and
a predefined hoping sequence [3] to allow multipoint to
point communication. However, the use of a hoping code
is equivalent to a repetition code, greatly reducing spectral
efficiency.
One question that arises is how much information could be
transmitted by a multiuser MFSK system, regardless of the
multiple access method. The capacity of two noiseless MFSK
cases was studied in [4]. A noisy case for a fading channel
was studied in [5]. One important result is that, in the presence
of fading and noise, there is an optimum number of users that
maximizes system rate, beyond which the rate declines.
The use of diversity has been shown to provide significant
gains in capacity [6], [7], [8]. Diversity can be defined as the
transmission of the same information through various channels, each with its own (and possibly independent) statistical
realization, with the intent to improve reliability. This can be
achieved by using time, spatial, polarization or other diversity
schemes. This work intends to study the effects of spatial diversity on the system rate of multiuser MFSK communication

over frequency selective Rayleigh fading channels. System rate
is analyzed by calculating mutual information for a multiuser
detection scheme.
To do so we develop a system model in section II based on
[4], [9], and [5]. Channel statistics are derived for the diversity
scenario. Multiuser mutual information is considered in section
III. Numerical results and analysis of their consequences are
in section IV. Section V summarizes our conclusions and
highlights the key findings.
Regarding mathematical notation, lower case bold letters
such as v are vectors. Upper case bolt letters such as M are
matrices. Probability mass functions are written as P (·) and
probability density functions (p.d.f.’s) are written as p(·); in
both cases the argument is sufficient to define the function.
Expected value, entropy and mutual information are respectively written as E{·}, H{·}, I{·, ·}; function arguments are
the random variables involved. Capacity is written as C(), but
function arguments are system properties.

II. S YSTEM M ODEL
This model is graphically depicted in Fig. 1.
A user, indexed by u = 0, 1, ..., U − 1, randomly chooses
at time i (omitted for simplicity) a message mu from the
set
1, ..., N − 1} with probabilities P (mu = n) = µn ,
PN{0,
−1
n=0 µn = 1. Choosing a message is equivalent to choosing
k = log2 [N ] bits. The ensemble of messages is grouped into
the random vector m = [m0 m1 · · · mU −1 ]. User messages
can be converted to frequency utilization factors cun that equals
1 if mu = n or 0 if mu 6= n. The number of active users per
frequency is cn , defined as:
cn =

U
−1
X

cun ,

n = 0, 1, ..., N − 1,

(1)

u=0

which can be grouped into the vector c = [c0 c1 · · · cN −1 ]
Signals from each user will be received with energy Eb per
bit. They last τ seconds and occupy the appropriate frequency
slot, called a chip. Path loss effects are compensated by each
user so that average received energy is the same. This is
equivalent to modeling the signal that each user transmits as
having Ec = k · Eb energy. The nature of MFSK modulation
has it that all of this energy is transmitted in a single chip. As
a result, each user generates a signal su (t) defined as:

Manish Sharma¸ Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos
Campos-SP, Brazil, E-mail: manish@ita.br. This work was partially supported
by FAPESP (2013/25977-7).
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su (t) =

N
−1
X
n=0

cun · xn (t),

(2)
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where xn (t) belongs to the set of basis functions:
r
h

n i
2Ec
xn (t) =
· cos 2πt f0 +
,
τ
r τ
h

i
2Ec
n
· sin 2πt f0 +
,
yn (t) =
τ
τ

(3)

If the channel’s coherence time is short, it would not be
u,lt
possible to estimate or track the channel’s parameters αn,l
and
u,lt
θn,l . The receiver could use non coherent detection using N L
pairs of matched filters, one pair for each antenna and chip,
resulting in channel outputs:

for a given base frequency f0 >> τ −1 . Considering a
frequency separation of τ −1 , necessary for non coherent
orthogonal detection, total channel bandwidth is W = N
τ .
For completeness, transmitting diversity is achieved by dividing total energy between Lt transmitting antennas, indexed
by lt = 0, 1, ..., Lt − 1,. This P
is done by choosing real
L −1
valued coefficients wlut such that ltt=0 wlut = 1. The signal
transmitted by each antenna can be written as:
sult (t) =

√

wlt

N
−1
X

Xn,l

Yn,l

Z τ
1
rl (t) · xn (t)dt
Ec 0
U
−1 LX
t −1
q
X
u,lt
u,lt
=
cun αn,l
wlut cos(θn,l
) + κn,l ,
u=0Zlt =0
τ
1
rl (t) · yn (t)dt
=
Ec 0
U
−1 LX
t −1
q
X
u,lt
u,lt
cun αn,l
wlut sin(θn,l
) + γn,l .
=

=

(6)

u=0 lt =0

cun · xn (t),

(4)

n=0

All users transmit at the same time through a channel with
Rayleigh fading and additive white Gaussian Noise ω(t) with
power spectral density N20 . The signals are simultaneously
received by L receiving antennas, indexed by l = 0, 1, ..., L −
1. Fading is such that each transmitting/receiving antenna pair
u,lt
(lt , l) suffers statistically independent attenuation αn,l
with
u,lt
Rayleigh distribution, E{αn,l } = 1, and uniformly distributed
u,lt
phase rotation θn,l
. The received signal in each antenna is then
the combination of noise and faded transmitted signals:
N
−1 LX
−1 n
t −1 U
q
X
X
u,lt
rl (t) = ω(t) +
cun αn,l
wlut
h n=0 lt =0 u=0


io
u,lt
u,lt
· cos θn,l
xn (t) + sin θn,l
· yn (t) .
(5)

Each term inside the summations is au Gaussian
random
c wu
variable with zero mean and variance n2 lt each. For all
cun 6= 0, which happens cn times, there are exactlyuLtu random
c w
cu wu cu wu
variables with non zero variance n2 1 , n2 2 , · · · n 2 Lt . Since
PLt
u
lt =1 wlt = 1, both summations result in Gaussian random
variables with zero mean and variance c2n . This means that
the value of Lt and the way each user distributes its power
among transmission antennas are irrelevant for signal statistics.
Random variables γn,l and κn,l are also Gaussian with zero
N0
mean and variance σ 2 = 2E
. Thus, given cn , Xn,l and Yn,l
c
are Gaussian random variables with zero mean and variance
(cn + σ 2 )/2.
Total received energy per antenna per chip is:
2
2
Rn,l = Xn,l
+ Yn,l
,

(7)

which is an exponential random variable if cn is known:


1
Rn,l
p(Rn,l |c) = p(Rn,l |cn ) =
· exp −
. (8)
cn + σ 2
cn + σ 2
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The set of received signals can be grouped in an N × L
matrix R. Given c, the values of Rn,l are statistically independent. Defining Γ(c) as the set of all possible values that c
can assume, an expression for p(R) can be obtained from (8)
using the following:
p(R|c) =

N
−1 L−1
Y
Y

p(Rn,l |cn ),

(9)

resulting in:
X

The fading channel studied here can be seen as a concatenation of a noiseless channel with a noisy, fading channel,
forming a Markov Chain. Since m completely defines c,
H{R|m} = H{R|c}, and I{R, m} = I{R, c} = H{R} −
H{R|c}. Thus, by the data processing theorem [11]:

P (c) · p(R|c)

c∈Γ(c)

=

X

P (c)

c∈Γ(c)

=

X

(12)

c∈Γ(c)

n=0 l=0

p(R) =

CN (N, U ) = max [I{c, m}] = max [H{c}]
{µn }

 {µTn }
N ·c0 !c2 !···cN −1 !
T!
U ! X log2
= U
.
N
c0 !c2 ! · · · cN −1 !

P (c)

c∈Γ(c)

N
−1 L−1
Y
Y

I{R, m} = I{R, c} ≤ I{c, m} ≤ CN (N, U ).
p(Rn,l |cn )

n=0 l=0
"
N
−1
Y
n=0

PL−1

Rn,l
1
exp − l=0 2
(cn + σ 2 )L
cn + σ

!#
.

(10)
From (10) it is clear that, since there is no attempt to estimate any of the channel fading parameters, transmit diversity
has no influence in p(R|c) or p(R) . Therefore, Lt has no
influence in this channel’s mutual information. This result is
expected since the detector is a non coherent energy detector.
A second conclusion is that an equal gain combiner [10]
is sufficient to provide the required statistics to perform
maximum likelihood detection. The combiner should combine
the received energy per chip from each antenna to generate
values Rn defined as:
Rn =

L−1
X

Rn,l

(11)

l=0

This value is used in calculating both p(R|c) and p(R), used
in maximum likelihood and maximum a posterior decision
methods. Thus, diversity does not increase detector complexity
other than the circuitry needed to generate Rn . This simplifies
receiver design and could be used when other similar types of
diversity are available.

Calculation of I{R, m} requires calculation of H{R} and
H{R|c}, whose corresponding p.d.f.’s were obtained in the
previous section. Since Rn,l are statistically independent given
m, entropy H{R|c} can be obtained in bits as:

H{R|c} =

N
−1 L−1
X
X

H{Rn,l |cn } = L

n=0 l=0

N
−1
X

H{Rn,0 |cn },

n=0

(14)

since H{Rn,l |cn } = H{Rn,0 |cn }, ∀l = 0, 1, ..., L − 1:
H{Rn,l |cn } =

U
1 X
P (c = cn )·[1+ln(cn +σ 2 )]. (15)
ln(2) c =0
n

Given (10), however, there is no known closed form for
H{R}. It can be calculated by Monte Carlo integration.
The special case when L = 1 was studied in [5] and
[12]. It was shown that when users choose messages mj
independently with µn = N1 , I{R, c} reaches an inflexion
point. Moreover, the uniform distribution on m maximizes a
tight upper bound on I{R, c} when U < N . Any gains by
using a different distribution, if existent, would be small and
cause an increase in transmitter and receiver complexity. This
value of I{R, c} is also an upper bound on the system rate
when input symbols are uniformly distributed and denoted as
R(N, U, L). In this case, P (c) in (10) becomes [4]:

III. M ULTIUSER S YSTEM R ATE

P (c) =

A single user detector (SUD) would attempt to estimate
the message from one user considering the others as unknown
interference, and do so for all U users, that is, it would estimate
mu for u = 0, 1, ..., U − 1, one at a time. On the other
hand, a multiuser detector (MUD) would attempt to estimate
all messages at the same time, that is, it would estimate m
once. Maximum value of the mutual information I{R, m} is
an upper bound on the sum rate of the system.
The capacity of two noiseless MFSK channel was investigated in [4]. In the case with intensity information, channel
input is m and channel output is c. Since knowledge of
m completely defines c, channel capacity is achieved when
entropy of c is maximized. This was shown to happen when
µn = N1 for all n = 0, 1, ..., N − 1. The resulting capacity is
denoted by CN and was found to be a function of U and N :

(13)

NUc

U!
0 !c1 ! · · · cN −1 !

(16)

It is possible to conclude from (10) and (14) that receiver
diversity should always increase mutual information because
H{R|c} increases linearly with L but H{R} increases at a
lower rate. The first part of this statement is evident from
(14). The second part is true because, without knowledge of
c, random variables Rn,l are not statistically independent and:

H{R} <

L−1
X

H{R0,l , R1,l , · · · RN −1,l }

l=0

(17)

= L · H{R0,l , R1,l , · · · RN −1,l }
Since H{R0,l , R1,l , · · · RN −1,l } = H{R} when L = 1, this
entropy increases at a slower rate than H{R|c}.
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Fig. 2. R(N, U, L) for some combinations of N , U and L, and
maximizes R for a given N, L.

Eb
N0

= 10dB, except were noted as noiseless. Black stars indicate the value of U that

IV. R ESULTS AND A NALYSIS

25

20

15
UM AX

Numerical results were obtained for some combinations of
N = 4, 8, 16, 32, L = 1, 2, 4, 8 and U = 2 to 1.5 · N , limited
by computational complexity to U ≤ 24. Fig. 2 shows how
R(N, U, L) varies as a function of U , for some values of
N ,L, and Eb /N0 = 10dB. Results are similar in shape for
other values of Eb /N0 . For all cases, doubling L increases
R(N, U, L). This gain can be significant depending on the
choice of N and U . It can also be seen that the uniform
distribution seems to be a good choice, if not the best, for
µi . The reasoning is that R(N, U, L) is close to the noiseless
capacity CN (N, U )(an upper bound as indicated in (13)). The
values get closer by increasing L or decreasing U .
In all cases there is a number of users UM AX such that
R(N, UM AX , L) ≥ R(N, U, L), ∀U 6= UM AX , with equality
possibly holding in the neighborhood of UM AX for some
particular values of Eb /N0 . For a given N , the value of UM AX
varies with Eb /N0 and L as shown in Fig. 3. It seems that
UM AX decreases with Eb /N0 for low L but increases for high
L. For some cases, UM AX > N . As a result, a new spreading
scheme is required to allow multiple access for this number of
users, since the method provided in [3], used for example in
[13] and [14], provides at most N frequency hoping sequences.
The effects of Eb /N0 on R(N, UM AX , L) are shown in Fig.
4. It shows that , after R(N, UM AX , L) approaches a ceiling,
increase in Eb /N0 has very little influence. Increasing L has
two effects on this limit: it makes it closer to CN (N, UM AX )
and the limit is reached for a lower value of Eb /N0 . This
result could be used to design systems by choosing L such

N =4,L =1
N =4,L =2
N =4,L =4
N =4,L =8
N =8,L =1
N =8,L =2
N =8,L =4
N =8,L =8
N =16,L =1
N =16,L =2
N =16,L =4
N =16,L =8

10

5

0
0

3

6

9

12

15

Eb
N0

Fig. 3.

UM AX as a function of

Eb
.
N0

that R(N, UM AX , L) is close to the ceiling when operating
with the available Eb /N0 . Values of R(N, UM AX , L) for
high L seem to be unachievable for low L, even with high
Eb /N0 . In all cases R(N, UM AX , L) is much lower than
CN (N, UM AX ).
A. Spectral Efficiency
Given W , U and Eb /N0 , spectral efficiency depends on
N . Considering that a channel use lasts τ = N/W seconds,
spectral efficiency can be defined as, in bits/seconds/Hertz:
R(N, U, L)
1 R(N, U, L)
·
=
.
(18)
η=
W
τ
N
Results for some combinations of N , L and Eb /N0 are
shown in Fig. 5. Three features are of interest:
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Fig. 4. R(N, UM AX , L) as a function of
shown for comparison.

5
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=0dB
0
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0
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=0dB
0
Et
=16, L =8, N0 =0dB
Et
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=10dB
0
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0
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= 4, Noiseless
= 8, Noiseless
= 16, Noiseless
= 32, Noiseless

20

U

Eb
.
N0

Noiseless case CN (N, U )

1) For the noiseless case, multiuser spectral efficiency
decreases for all U as N increases, as in the case of
single user noisy MFSK[15]. However, in the presence
of noise and fading, it is possible to increase spectral
efficiency by doing the opposite, that is, increasing N .
This gain is only possible up to a certain value of N ,
after which spectral efficiency will start to fall.
2) For a relatively low number of users (U < N/2),
diversity brings η close to the noiseless case.
3) Diversity greatly increases η and has a larger impact
on it than increasing signal power. For example, η for
N = 16, L = 8, U = 22 and Eb /N0 = 10dB would be
very close to the case where U = 20 and Eb /N0 = 6dB,
as it can be deduced from Figs. 3 and 4.
V. C ONCLUSIONS
The are three main results in this work. The first is that,
in the scenario of absence of channel state information,
transmitter diversity does not improve system rate since it has
no influence in the received signal statistics.
The second is that receiver diversity increases R(N, U, L)
and changes the number of users that maximize its value.
Receiver diversity does not significantly increase complexity
since an equal gain combiner provides sufficient statistics for
detection. Also, receiver diversity can lead to situations in
which the ideal number of users is larger than the number
of frequencies, turning it impossible to use previously used
multiple access methods. A new multiple access method would
be required if a system intends to reach R(N, UM AX , L). Research is required to find alternatives to the method proposed
in [3].
The third main result is that, as opposed to single user
MFSK, it is possible to increase spectral efficiency by increasing the number of frequency slots. The ideal number of
frequency slots depends on the number of users.

Fig. 5.

Spectral efficiency for selected values of N , L and

Eb
.
N0
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Construção e Análise de Desempenho de uma
Classe de Códigos LDPC Irregulares e Estruturados
Definidos sobre Campos Finitos de Inteiros
Pâmela Joyce Silva Melo Dantas e Renato Baldini Filho

Resumo Este artigo apresenta um método de construção e
analise de desempenho de uma classe de códigos LDPC (Low
Density Parity Check) irregulares estruturados definidos sobre os
campos finitos de inteiros Zp, sendo p um número primo maior
que 2. A constelação da modulação PSK (phase-shift keying) pária é utilizada como base para a alocação dos símbolos de Zp. O
desempenho destes códigos LDPC é avaliado em um canal
perturbado por ruído aditivo gaussiano branco.
Palavras-Chave Códigos LDPC não binário, Códigos LDPC
sobre campos de inteiros finitos.
Abstract This paper presents a method of construction and
performance analysis of a class of irregular structured LDPC
codes (Low Density Parity Check) defined over a finite integer
field Zp, where p is a prime number greater than 2. The symbols
of Zp. are mapped to the symbols of a p-ary PSK (Phase -shift
keying) constellation. The performance of those LDPC codes is
evaluated on an additive white Gaussian noise channel.
Keywords non-binary LDPC codes, LDPC defined over finite
fields of interger .

I. INTRODUÇÃO
Códigos LDPC binários são códigos de bloco lineares
longos construídos através da concepção de uma matriz de
verificação de paridade H esparsa
linhas e colunas muito pequena quando comparado à
). Estes códigos associados a um método de
qu
decodificação iterativa podem alcançar um desempenho perto
do limite ideal de Shannon sobre o canal com ruído gaussiano
branco aditivo (additive white gaussian noise - AWGN)[1] .
É bem conhecido que para melhorar o desempenho da taxa
de erro de bit (bit error rate - BER) de um processo de
codificação/descodificação binário é necessário diminuir a
taxa de codificação do código, ou de forma equivalente,
aumentar o número de bits de redundância da palavra código.
Entretanto, existe outra maneira de aumentar a eficiência do
processo de codificação/decodificação sem aumentar o
comprimento da palavra código. Isto pode ser feito
aumentando-se o tamanho do alfabeto utilizado na definição
do código.
Códigos LDPC não binários, definidos sobre anéis ou
campos (corpos) de inteiros finitos, são candidatos naturais a

este papel de alternativa aos códigos LDPC binários. Além
disso, estes códigos LDPC apresentam algumas características
interessantes, tais como: o perfeito casamento com os
símbolos da modulação p-PSK e podem ser feitos facilmente
invariantes a rotações de fase da portadora.
Este artigo apresenta um método de construção de uma
classe de códigos LDPC definidos sobre campos finitos Zp,
onde p é um número primo maior que 2. Os símbolos de Zp
são mapeados nos símbolos da modulação p-PSK.
Em geral, os códigos de LDPC podem ser definidos como
códigos regulares ou irregulares. Um código LDPC é regular,
se os pesos de Hamming de todas as linhas e de todas as
colunas na sua matriz H de verificação de paridade são iguais,
respectivamente. Caso contrário, o código é denominado
irregular. Os códigos LDPC irregulares apresentam melhor
desempenho do que os seus equivalentes regulares [2].
O desempenho dos códigos LDPC propostos são obtidos
por simulação de Monte Carlo em um canal com ruído
aditivo gaussiano branco (AWGN) e comparados com seus
equivalentes binários.
Os algoritmos de decodificação iterativos para códigos
LDPC são delimitados por um compromisso entre o
desempenho, em termos de taxa de erro de bit (BER), e a sua
complexidade de decodificação. Além disso, o desempenho
do código LDPC varia de acordo com o comprimento das
palavras código e o tipo de estrutura da sua matriz de
verificação de paridade. O algoritmo de decodificação
iterativo utilizado neste artigo é o algoritmo soma-produto
(SP) que alcança o melhor desempenho, embora exija uma
complexidade mais elevada de implementação.
II. CONSTRUÇÃO DE CÓDIGOS LDPC SOBRE ZP
Os códigos (n, k) LDPC binários, irregulares e estruturados
(IE) são construídos utilizando uma matriz de verificação de
paridade H de dimensões (n-k, n), onde n e k são o
comprimento da palavra código c = (c1, c2, ... , cn) e o do
vetor de informação u = (u1, u2, ... , uk), respectivamente. Esta
matriz H é gerada pelo agrupamento de submatrizes
circulantes de dimensão m n-k [3],[4]. Submatrizes
circulantes são geradas por deslocamentos cíclicos à direita
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das colunas de uma matriz identidade Im de ordem m [5]. O
deslocamento das colunas da submatriz circulante em relação
a matriz identidade Im é definida por um número primo
menor que m. Isto permite que a matriz gerada não tenha
girths pequenos.

A matriz geradora
do código LDPC é
obtida através da matriz de verificação de paridade H na sua
forma sistemática, onde o expoente T significa transposta.
Cada um dos símbolos codificados ci pertencente a Zp é
associado a um dos sinais p-PSK dados pela equação

A Figura 1 mostra dois exemplos de submatrizes
circulantes C8,j, obtida a partir da matriz de identidade I8. O
índice j indica o deslocamento inicial para a direita da
primeira linha da matriz de identidade.
1
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A exp j

si t

0
0
1
0
0
0
0
0

2
ci
p

(1)

onde A
Es é a amplitude do sinal de modulação, Es é a
energia deste sinal e é uma fase aleatória da modulação.
Para efeitos de análise de desempenho dos códigos, sem perda
de generalização, esta fase é feita igual a zero.
A Figura 3 apresenta dois exemplos de modulação p-PSK
utilizadas para transmitir os códigos LDPC definidos sobre
campos não binários [6]. Como geralmente a saída da fonte de
informação é binária, seus bits são mapeados em símbolos de
Zp utilizando codificação de Gray. A codificação de Gray
associada à modulação minimiza a probabilidade de erro de bit
no processo de decodificação, pois um erro em um símbolo de
informação para seu adjacente produz um único bit errado. O
mapeamento da sequência binária (representada entre
parênteses) em símbolos de Zp é apresentado para as
modulações 3-PSK e 5-PSK. Note que alguns símbolos de Zp
não possuem bits atribuídos. Estes símbolos são usados apenas
como redundância no processo de codificação [7].

Fig.1 Submatrizes circulantes obtidas a partir I8.

Códigos LDPC irregulares estruturados definidos sobre
campos finitos de inteiros Zp são construídos de maneira
análoga aos binários, a diferença está nas submatrizes
circulantes que, apesar de serem geradas por deslocamentos
cíclicos da matriz identidade, são multiplicadas por um
símbolo do campo Zp.
A Figura 2 mostra um exemplo simples de geração de uma
matriz (32, 16) para um código estruturado irregular
definido sobre o campo Z5. A matriz = [ | ] está na forma
sistemática, onde P é a submatriz de paridade construída por
circulantes definidas
agrupamento de quatro submatrizes
por quatro elementos primos j, sem repetição, do conjunto de
números primos Np = {2, 3, 5, 7} menores que m = 8 e
Z5. Esta matriz
proporciona um rápido processo de
codificação, o que reduz a complexidade de decodificação
[3].

Q

Q

1 (1)

1 (01)

2 (11)
0 (0)

0 (00)

I

I
3 (10)

2 (X)
3-PSK

4 (XX)
5-PSK

Fig. 3 Modulação p-PSK, p = 3 e 5, com mapeamento de binário para Zp
utilizando código de Gray.

H=

1000000000000000
0100000000000000
0010000000000000
0001000000000000
0000100000000000
0000010000000000
0000001000000000
0000000 100000000
00000000 10000000
000000000 1000000
0000000000 100000
00000000000 10000
000000000000 1000
0000000000000 100
00000000000000 10
000000000000000 1

Fig. 2 Matriz

00100000
00010000
00001000
00000100
00000010
0000000 1
10000000
01000000
00000200
00000020
0000000 2
20000000
02000000
00200000
00020000
00002000

00030000
00003000
00000300
00000030
0000000 3
30000000
03000000
00300000
0000000 2
20000000
02000000
00200000
00020000
00002000
00000200
00000020

Note que, devido ao mapeamento de Gray das sequências
binárias da fonte em símbolos do campo Zp, um ou mais
símbolos de Zp não são gerados na entrada no codificador,
mas são utilizados na geração dos símbolos de paridade.
Então, na entrada do codificador temos q (uma potência de 2
imediatamente menor que número primo p) possibilidades de
símbolos a cada instante. Assim, podemos definir a taxa Rc de
codificação de um código LDPC (n, k) irregular estruturado
sobre Zp por

Rc

(32,16) código LDPC não binário irregular estruturado para
um campo Z5.

Note que existem outras maneiras de estruturar a submatriz
utilizando
P através do agrupamento de submatrizes
diferentes valores para m.

log q k
log q

k

log p

n k

k log q
.
k log q n k log p

(2)

O processo de decodificação iterativo é baseado numa
generalização do algoritmo soma-produto binário para operar
com símbolos de Zp. A diferença é que a cada transição de um
nó de paridade para um nó de variável e vice-versa, existe uma
probabilidade associada para cada elemento de Zp. No final de
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uma iteração, uma possível palavra de código c é estimada e a
sua síndrome é avaliada. Se a síndrome é nula a palavra
código estimada c é decodificada. Caso contrário, os passos
vertical e horizontal do algoritmo são repetidos. O processo é
interrompido, quando uma palavra de código é detectada, ou
quando o número máximo de iterações é alcançado.

SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

espectral de potência unilateral de ruído (N0), dos códigos
LDPC-IE binário, sobre Z3 e sobre Z5. Os dois primeiros
códigos possuem n =1000 e k = 500 símbolos e a dimensão
das submatrizes circulantes igual a 250. O código LDPC-IE
definido sobre Z5 possui n = 500 e k = 250 símbolos e
dimensão das submatrizes circulantes igual a 125. Estes
parâmetros foram escolhidos para que os três códigos sejam
equivalentes.

III. MODELO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
A Figura 4 apresenta o modelo de comunicação utilizado
para analisar o desempenho dos códigos LDPC irregulares
estruturados sistemáticos construídos sobre campos de inteiros
finitos Zp. A sequência de informação u q-ária é modulada por
um modulador q-PSK e enviada ao canal, sendo que ao
mesmo tempo, ela é codificada por um código LDPC onde só
a parte de paridade p p-ária é gerada e modulada por um
modulador p-PSK, que em seguida, é concatenada a u.
Por exemplo, para p = 5, os símbolos de informação são
mapeados na modulação 4-PSK e os símbolos de paridade na
modulação 5-PSK, dessa forma, obtemos um melhor
desempenho dos códigos LDPC sobre Z5.

Fonte
Bi ria

u

Codificador
LDPC
p- rio
p

modulador
q-PSK

modulador
p-PSK

Codifica o
de Gray
Fonte q ria

Canal

Destino

Decodificador
Iterativo

A matriz H (500, 250), gerada a partir de submatrizes
para o código LDPC-IE sobre Z5, é definida da seguinte
maneira:
(3)
Enquanto que a matriz H para o código LDPC-IE (1000, 500)
,
sobre Z3 é gerada utilizando submatrizes circulantes
.

(4)

O desempenho do código LDPC-IE definido sobre Z5 para
uma BER igual a 5 10-5, apresenta Eb/N0, em torno de 1 dB
pior que o código binário equivalente. Enquanto que, o código
LDPC-IE definido sobre Z3, para uma BER igual a 3 10-3, tem
um desempenho em termos de Eb/N0 de 3,5 dB pior que o
equivalente binário.

do

r

Fig. 4 Diagrama de Blocos do Modelo de Comunicação utilizado para avaliar o
desempenho dos Códigos LDPC p-ário.

A sequência r formada pela justaposição de u e p somada
ao ruído w, chega ao receptor, onde é decodificada
iterativamente e uma estimação û da sequência de informação
é obtida e entregue ao usuário.
IV. RESULTADOS
Nesta seção é apresentada uma análise comparativa do
desempenho de códigos LDPC-IE definidos sobre Z3 e Z5, em
relação aos códigos LDPC-IE binários equivalentes. Foram
utilizadas matrizes de verificação de paridade dos códigos
para comprimentos n = 500 e n = 1000 símbolos e dimensões
m = (n-k)/2 e m = (n-k)/5, o limite no número de iterações para
a decodificação iterativa foi fixado em 5, as simulações foram
feitas em um canal AWGN.

Fig. 5 Desempenho dos códigos LDPC-IE (500, 250, 125) para código Z5 e
LDPC-IE (1000, 500, 250) para o código binário e Z3.

A Figura 6 apresenta uma comparação de desempenho dos
códigos LDPC-IE equivalentes binário, definido sobre Z3 e
sobre Z5. A matriz de verificação de paridade H do código
LDPC-IE (500, 250) definido sobre Z5 é gerada a partir de
submatrizes circulantes de dimensão 50. As matrizes H dos
códigos LDPC-IE (1000, 500) binário e definido sobre Z3 são
geradas a partir de submatrizes circulantes de dimensão igual a
100. Note que o desempenho do código LDPC-IE definido
sobre Z5 se torna melhor que o equivalente binário a partir de
uma BER igual a 6 10-4.

A Figura 5 mostra o desempenho, em termos de taxa de
erro de bit (BER) pela razão energia de bit (Eb) pela densidade
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quanto menor a ordem das submatrizes, maior é o número de
submatrizes e consequentemente maior é a quantidade de
elementos não nulos por linha e coluna, dessa forma, a
quantidade de nós de variavel e nós de paridade aumentam.
Entretanto, o processo de decodificação do códigos LDPC não
binários apresentam uma complexidade maior devido ao maior
número de operações que eles realizam. Por outro lado, os
códigos LDPC-IE definidos sobre Z5 apresentam menor
comprimento das palavras código que seus equivalentes
binários. Assim, os códigos LDPC definidos sobre campos
finitos de inteiros podem ser uma alternativa aos códigos
binários.
REFERÊNCIAS
Fig. 6 Desempenho dos códigos LDPC-IE (500, 250, 50) para código Z5 e
LDPC-IE (1000, 500, 100) para o código binário e Z3.
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códigos LDPC-IE definidos sobre campos finitos de inteiros e
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códigos LDPC binários equivalentes.
Dentre os códigos LDPC-IE analisados, o que apresentou
melhor desempenho em comparação com o código LDPC
binário equivalente foi o código definido sobre o campo Z5
LDPC-IE (500, 250) gerado a partir de submatrizes
circulantes de ordem igual a 50. Isso se deve ao fato de que

[1] Shannon, C. E., A Mathematical Theory of Communications. BSTJ,
27:379-423, Sep. 1948.
[2] Richardson, T. J. and Urbanke R. L., "The capacity of low-density paritycheck codes under message-passing decoding", IEEE Trans. Inf. Theory,
vol. 47, pp. 559-618, Feb. 2001.
[3] Jobes, M., A VLSI Architecture and the FPGA Implementation for multirate LDPC Decoding, MSc thesis, Mcmaster University, 2009.
[4] Karkooti, M., Semi-Parallel Architectures for Real-Time LDPC Coding,
MSC thesis, rice University, 2004.
[5] de Lucena, A. U. A Study on VHDL Implementation of a Class of Irregular
Structured LDPC Codes applied to 100 GBPS Optical Networks, 7th
Latin American Workshop on Communications Arequipa-Peru, 2015.
[6] Baldini F., R. and Farrell P. G., "Coded modulation based on rings of
integers modulo-q, Part I: block codes", IEE Proc.-Commun., vol. 141,
no. 3, pp. 129 136, Jun.1994.
[7] Dantas, P. J. S. M. Códigos LDPC definidos sobre corpos de inteiros
finitos, Dissertação de Mestrado, Unicamp, Campinas, 2014.
[8] Sridhara and Fuja T. E., "LDPC codes over rings for PSK modulation",
IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 51, no. 9, pp. 3209-3220, Sep. 2005.
[9] Ryan, W. E. and Lin., S., Channel Codes Classical and Modern.
Cambridge University Press, 2009.

1140
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Redução de profundidade de lógica de hardware
para codificação de LDPC
Alexandre Felipe e André L.N. Souza

Resumo— As matrizes de paridade esparsas de códigos LDPC
que permitem codificação com complexidade linear normalmente
geram implementações em hardware com grande profundidade de
lógica. O objetivo desse trabalho é indicar maneiras de manipular
um sistema de equações triangular para diminuir o número de
estágios não paralelizáveis, reduzindo assim a latência do sistema
de codificação e permitindo a transmissão de taxas mais elevadas.
Palavras-Chave— Códigos com matriz de paridade esparsa,
LDPC, Latência, Codificação.
Abstract— Low-density Parity-check codes constructed for coding with linear computational complexity normally generate
encoder hardware with high logical depth. This work indicates
strategies to manipulate a triangular equation system in order
to reduce the non-parallelizable stages, and consequently lower
enconding latency, allowing faster bit rates.
Keywords— Low-density parity-check codes, LDPC, Latency,
Encoding.

I. I NTRODUÇ ÃO
A existência de códigos LDPCs que são capazes de alcançar
assintoticamente com o tamanho da palavra código o limite da
capacidade de correção de erros é conhecida desde a década de
sessenta [3]. Com o aumento da capacidade computacional,
na década de noventa houve um grande avanço nas técnicas
de correção de erros, em uma época marcada pela descoberta
dos Códigos Turbo [1]. Quatro anos depois, a viabilidade dos
códigos LDPCs foram demonstrados por Mackay et al. [5].
Em 2001 demonstrou-se que os códigos LDPCs poderiam
ter desempenho muito melhor que os Códigos Turbo [7].
Desde então os códigos LDPC tem ganhado cada vez mais
destaque, tanto na literatura cientı́fica como em novos padrões
de comunicação.
É conhecido como decodificação o processo que a partir de
uma palavra alterada por ruı́do determina a palavra original
mais provável. Isso consiste em um problema de otimização
em que cada bit da palavra código é uma variável wi ∈ {0, 1},
cuja complexidade é O(2n−k ) para palavras de n bits contendo
uma mensagem de k bits, os restantes m = n − k bits
são chamados bits de paridade para os códigos LDPC. Uma
relaxação desse problema, considerando wi ∈ R, permite se
aproximar da solução com complexidade O(n) por iteração. A
classe de métodos iterativos de decodificação mais conhecidos
é chamada de belief-propagation e atualizam a estimativa das
probabilidades dos bits da palavra código trocando mensagens
Alexandre Felipe e André L.N. Souza CPqD, Divisão de Tecnologias Ópticas , Campinas-SP, Brasil, E-mails: afelipe@cpqd.com.br,
aluizs@cpqd.com.br. Este trabalho foi financiado pelo FUNTTEL/FINEP e
pela FAPESP (2015/25513-6).

entre nós correspondentes aos bits da palavra código (variablenodes) e as equações de paridade (check-nodes) [5] por meio
das arestas do grafo de tanner associado ao código [9].
A codificação é o processo pelo qual uma mensagem é associada a uma palavra código. Para códigos LDPC a codificação
de uma mensagem como uma palavra de um código LDPC
tem complexidade O(m2 ). Ao longo dos últimos anos a
codificação de um código LDPC arbitrário de palavra código
grande apresentou-se como um problema menos tratável que
a decodificação.
Existem técnicas que permitem codificar eficientemente
para alguma estrutura especı́fica de código, e eventualmente
um decodificador aceitável existe [8], [4]. Para alcancar o
máximo desempenho um código deve ser construı́do aleatoriamente, evitando ciclos pequenos no grafo de Tanner. Richardson e Urbanke apresentaram um conjunto de heurı́sticas
mostrando que se a grande maioria das linhas da matriz de
verificação de paridade possam ser postas de forma triangular
apenas com trocas de linhas e colunas, a codificação pode ser
realizada com complexidade linear.
A codificação proposta por Richardson e Urbanke requer a
resolução de um sistema de equações lineares triangular em
campo finito. O problema pode ser resolvido com um número
de operações O(n) sequenciais, no entanto, em uma máquina
paralela existe uma interdependência
√ entre as operações que
tipicamente exige um tempo O( m) para a codificação.
O objetivo desse trabalho é indicar maneiras de manipular
um sistema de equações parcialmente triangularizado pelo
algoritmo de Richardson-Urbanke de modo a reduzir a profundidade do grafo de dependência das operações feitas durante a
codificação, permitindo assim implementações paralelas com
menor latência.
O restante desse trabalho está organizado da seguinte maneira. A Seção II apresenta uma descrição dos principais
conceitos envolvidos no processo de triangularização parcial
de matrizes de paridade proposto por Richardson et al. em [7] e
a caracterização do problema de latência da codificação usando
tais matrizes. Em seguida, a Seção III mostra os resultados de
diferentes estratégias de otimização e, por fim, a Seção IV
ressalta os pontos mais importantes e conclui o trabalho.
II. M ÉTODO DE C ODIFICAÇ ÃO
Assumindo um código com matriz de paridade H de
dimensões m × n e com palavra código w composta por m
bits de paridade (pi ) e n − m bits de informação (xj ), de tal
forma que H · wT = Hm x + Hp p = 0. O procedimento mais
direto de se determinar os bits de paridade é diagonalizar o
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Fig. 1.

Particionamento da matriz de verificação de paridade pelo algoritmo CHT de Richardson-Urbanke.

bloco da matriz H que multiplica os bits de paridade por meio
de manipulações de linha p = H−1
p · Hm · x. Essa codificação
exigiria O(m3 ) operações de preprocessamento e O(m2 ) para
codificação de uma palavra, já que a matriz H−1
p não é esparsa.
A. Redução do Número de Operações na Codificação
Técnicas que permitem a codificação eficiente foram propostas por [8], [4] usando grafos cascateados ao invés de
grafos bipartidos e outra em [6] forçando a matriz de paridade
ser triangular inferior no momento de construção do código,
mas ambas acabam reduzindo a capacidade de correção de
erros do código gerado. Recentementes códigos LDPC espacialmente acoplados, em que uma mensagem de um código
infinito é processada em blocos, permitiram obter um bom
desempenho e uma codificação muito simples, no entanto a
complexidade de decodificação aumenta consideravelmente,
pois para decodificar um bloco é necessário usar uma janela
tipicamente com 15 blocos [2].
Richardson e Urbanke apresentam em [7] um algoritmo que
permite a codificação com complexidade O(n) por palavra,
assumindo matrizes de paridade da forma:


A B T
H=
,
(1)
C D E
onde as dimensões de A são (m−g)×k, de B são (m−g)×g,
de T são (m − g) × (m − g), de C são g × k, de D são
g × g e de E são g × (n − k − g). Todas as submatrizes são
esparsas, T é triangular inferior e g é um número pequeno se
comparado a m. Para que a codificação tenha
√ complexidade
O(n), é necessáŕio que g seja limitado a O( n). Particionando
T

os bits de paridade p como pT1 pT2 , p1 com g bits e p2
com (m − g) bits, os bits de paridade podem ser calculados
como
  
p1
B
=
p2
D

T
E

−1  


A
−φ−1 θ
s=
s,
C
T −1 (Bφ−1 θ + A)

(2)

com φ−1 = (−ET −1 B + D)−1 uma matriz densa precomputada, e θ = (−ET −1 A + C).

A obtenção de p2 pode ser simplificada uma vez computado
p1 da seguinte forma
p1 = −φ−1 (−ET −1 As + Cs)

(3)

p2 = −T −1 (−Bp1 + As)

(4)

Richardson e Urbanke também apresentam em [7] alguns
métodos gulosos (Greedy Algorithms) para triangularizar parcialmente uma matriz esparsa usando apenas permutações
de linhas e colunas, não alterando assim o desempenho do
código. A principal diferença entre os algoritmos propostos
está em como é feita a escolha das linhas e colunas que serão
permutadas. Para este trabalho foi escolhido o método serial
do algoritmo CHT (Seção III.D de [7]). As submatrizes obtidas
com o algoritmo para um código (36,6)-LDPC com matriz de
paridade gerada aleatoriamente de tamanho 6000 × 36000, são
ilustradas na Fig. 1.
B. Análise da latência de codificação
Deve-se notar que o formato triangular inferior e a esparsidade da submatriz T torna possı́vel a resolução de um
sistema de equações com T como a matriz de coeficientes
com complexidade O(m − g). No entanto, esse processo tem
estágios não paralelizáveis, i.e um bit de paridade só pode
ser calculado após o cálculo de todos demais bits que façam
parte em pelo menos uma das equações de paridade em que
ele aparece. O objetivo desse trabalho é indicar maneiras de
manipular um sistema de equações triangular para diminuir
o número de estágios não paralelizáveis, reduzindo assim, a
latência do sistema de codificação.
Um sistema de equações triangular é uma sequência de
relações intrinsecamente ordenadas. Se cada variável for determinada pela equação na qual ela aparece na diagonal, é
possı́vel determinar todas, uma a uma sequencialmente, e o
número de operações necessárias é o número de elementos não
zero na matriz que representa o sistema excluindo a diagonal.
Nas implementações em hardware as operações são realizadas
imediatamente após todas suas entradas estarem disponı́veis,
sendo que cada operação ocupa uma área do circuito. A
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TABELA I
D ETALHAMENTO DE COMPLEXIDADE DE CODIFICAÇ ÃO EM
Operação
[A] · [s]
[T −1 ] · [As]
[E] · [T −1 As]
[C] · [s]

Área
O((m − g)dc )

HARDWARE

Latência
O(log(dc ))

p
O((m − g)(dv − 1)) O( (m − g) log(dc ))
O(gdc )
O(gdc )

O(log(dc ))
O(log(dc ))

[E T −1 As] + [Cs]

O(g)

O(1)

[φ−1 ] · [ET −1 As + Cs]

O(g 2 )

O(log(g))

[B] · [p1 ]
[T −1 ] · [Bp1 + As]

O((m − g)dc )
O(log(dc ))
p
O((m − g)(dv − 1)) O( (m − g) log(dc ))
Fig. 2. Resultado das permutações durante o processamento da matriz H
com o algoritmo 1.

implementação direta em hardware das relações entre as
variáveis do sistema e as variáveis de entrada produz um grafo
direcionado acı́clico (directed acyclic graph - DAG), que pode
ser ordenado. O modelo simplificado de hardware consiste em
considerar que o resultado de uma operação estará disponı́vel
depois de um certo tempo contado a partir do instante em que
todas entrada estiverem disponı́veis. Considera-se que todas
as entradas são disponibilizadas simultaneamente no instante
zero, e as demais variáveis terão um atraso determinado pela
profundidade de lógica, associada ao comprimento do caminho
mais longo até um bit de entrada do sistema.
Duas coisas são importantes no projeto de um circuito em
hardware; a latência da lógica e a área em silı́cio ou número
de elementos lógicos em FPGA. Se um circuito tem uma
profundidade lógica muito grande é necessário diminuir a
frequência de relógio, ou permitir que o circuito opere por
maior número de ciclos de relógio. A tabela I detalha a
complexidade das operações necessárias para a codificação.
O que se observa é que a operação que mais afeta a latência
é a multiplicação por T −1 que precisa ser feita duas vezes
sequencialmente, uma vez para o calculo de p1 e outra para o
cálculo de p2 que depende de p1 . A operação que mais afeta
a área é a multiplicação por φ−1 que cresce com o quadrado
de g. A área do circuito pode ser considerada diretamente
proporcional à complexidade computacional em uma máquina
sequencial, cuja redução de complexidade já foi estudada em
[7].

C. Reduzindo a latência da multiplicação por T −1
Pode-se ordenar as colunas e linhas de T de modo que
ela permaneça diagonal e que suas colunas estejam dispostas
da menor para a maior distância da variável até a entrada.
A matriz ordenada resultante possui termos diferentes de
zero na diagonal e imediatamente abaixo possui uma região
preenchida com termos zero.
Teorema 1: Se bi é o número de variáveis que podem
ser calculadas com i estágios, e d é o número de estágios
necessários para calcular todas as variáveis, P é uma matriz
de permutação de modo que o i-ésimo bloco de cada linha
de P T P 0 multiplique as variáveis que podem ser calculadas
com no mı́nimo i estágios, e que Di na diagonal são matrizes
diagonais inversı́veis de dimensão bi × bi , e que Li,(i−1) tenha

pelo menos um termo diferente de zero em cada linha.


D1
 L2,1


T̃ = P T P 0 =  L3,1 ,
 ..
 .

0
D2
L3,2
..
.

0
0
D3
..
.

...
...
...
..
.

0
0
0
..
.









(5)

Ld, 1 Ld,2 Ld,3 . . . Dd
Demonstração: Di é diagonal e inversı́vel pois 1. como
a matriz T̃ é triangular inferior, todos os blocos da diagonal
devem ser triangulares inferiores; 2. Como todas as colunas do
bloco i necessitam exatamente i estágios para serem calculados a partir da entrada, essas variáveis devem ser independentes entre si, sendo assim não deve haver mais de um termo em
cada linha de um bloco na diagonal; 3. a partir das proposições
1. e 2. a matriz é diagonal, e como T̃ é inversı́vel todas as
matrizes na diagonal devem ser inversı́veis. Finalmente como
as variáveis resolvidas no estágio i dependem de pelo menos
uma variável calculada no estágio i − 1 essa dependência deve
aparecer como termos diferentes de zero na matriz Li,(i−1) .
Lembrando que as colunas da matriz T são parte de uma
coluna da matriz de paridade, é possı́vel trocar uma coluna da
matriz T por qualquer coluna de A ou B. Se for posı́vel trocar
as colunas do bloco i de modo que L(i+1),i tenha alguma
linha formada apenas de zeros, a variável resolvida na linha
correspondente pode ser calculada independente de qualquer
variável do bloco i, reduzindo o número de estágios requeridos
para determinar tal variável. Para explorar essa possibilidade
é proposto um algoritmo para troca linhas e colunas na matriz
H de modo que a estrutura triangular seja mantida e que não
afete o valor de g, e que o segundo termo diferente de 0 nas
colunas de T estejam o mais distante possı́vel da diagonal.
O Algoritmo 1 troca as colunas da matriz T por outras
colunas de H, desde que seja possı́vel aumentar o número
de zeros consecutivos imediatamente a baixo da diagonal
para uma dada coluna, esse procedimento preserva a distância
g, nunca aumenta o número de estágios necessários para
determinar uma variável em uma dada coluna e eventualmente
pode reduzir o número de estágios requeridos para determinar
alguma variável.
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função primeiro(H,j):
i←1;
3
enquanto i ≤ n:
4
se Hi,j 6= 0:
5
retorna i ;
6
i ← i + 1;
7
retorna ∅;
8 função seg(H, j):
9
i ← primeiro(H, j) + 1 ;
10
enquanto i ≤ n:
11
se Hi,j 6= 0:
12
retorna i ;
13
i←i+1
14
retorna ∅;
15 para i de 1 até m − g:
16
para j de 1 até k + g:
17
se primeiro(H, j) = i:
18
se seg(H, j) > seg(H, k + g + i):
19
Permuta as colunas (j) e (k + g + i)
da matriz H
Algoritmo 1: Algoritmo para otimização da matriz T
para codificação paralela
1

2

Fig. 3. Profundidade de lógica dos nós ordenados da menor para a maior
da matriz T antes (curva azul) e depois do processamento (curva preta).

III. R ESULTADOS
Nessa seção são apresentados o resultado de redução de
latência usando o algritmo de otimização 1. Todos os cálculos
foram feitos usando como base um sistema de equações
oriundo da manipulação de uma matriz de paridade construı́da
aleatoriamente de tamanho 6000 × 36000. As submatrizes
dessa matriz são mostradas na Fig. 1 após passarem pelo
método serial do algoritmo CHT para triangularização parcial.
Para o nosso caso, a maior profundidade de lógica de um bit
na matriz H original é 75 (caminho crı́tico), como pode-se ver
na Fig. 3.
Um tratamento muito simples que pode ser feito com a
matriz de paridade H é usar o Algoritmo 1. Este procedimento
consiste em escolher para compor a submatriz T apenas as
colunas que tenham o primeiro 1 na linha correta e cujo
segundo 1 esteja o mais para baixo possı́vel. Essa simples
alteração reduz a ocorrência de variáveis que dependem de
outras variáveis em colunas próximas.
O resultado das permutações pode ser visto na Fig. 2. Note
uma região branca mais evidente abaixo da diagonal de T,
isso significa que existe um grande conjunto de variáveis que
podem ser computadas independentemente uma das outras.
Consequentemente, o número de nós de profundidade muito
pequena é bem maior, e que pode-se esperar em razão dessa
caracterı́stica um caminho crı́tico menor. Observando a Fig. 3
o número de nós com profundidade menor do que 10 aumentou
de 7709 para 8805 e a profundidade de lógica do caminho
crı́tico caiu de 75 para 48, uma redução de 36%.
IV. C ONCLUS ÃO
A redução de latência de codificação se torna um problema
crı́tico em sistemas que operem em taxas muito elevadas (e.g
sistemas ópticos trabalhando a taxas acima de 100 Gb/s) e

com palavras código longas para otimizar o desempenho total
do sistema.
Com o objetivo de reduzir a latência de codificação de
códigos LDPC sem prejudicar o desempenho do código original, esse trabalho propôs um método de permutação de linhas
e colunas de forma a reduzir a profundidade de lógicano
circuito de resolução sistemas triangulares. Escolher as colunas
da matriz H que participarão da submatriz triangular inferior,
maximizando a distância entre o primeiro e o segundo 1 para
cada coluna individualmente é uma tarefa simples, que pode
tanto reduzir a complexidade do sistema para uma máquina
sequencial como permitir calcular os bits de paridade em um
modelo de computação paralela com um menor número de
passos.
Aplicando o novo método em uma matriz de paridade de
tamanho 6000 × 36000 gerada aleatoriamente e parcialmente
triangularizada aplicando o algoritmo proposto em [7], foi
obtida uma redução de 36% na profundidade de lógica.
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Blind Equalization Based on Complexity Measures:
Is It Feasible?
Patrick F. Coutinho, Diogo C. Soriano, Filipe I. Fazanaro, Ricardo Suyama, Romis Attux

Abstract— This work investigates an alternative approach to
the problem of blind equalization. The approach is based on
complexity measures and is inspired by preceding successful
application of the same framework to the problem of blind source
separation. We draw the relationship between algorithmic complexity, a measure for randomness within the area of algorithmic
information theory, and recurrence quantification analysis, a tool
for recurrent structure analysis of dynamical data. The evaluation
of the hypotheses is carried out in the context of chaotic signals.
The results show that such approach is effective under some
circumstances (minimum-phase or stable and invertible channel).
Keywords— Algorithmic complexity, Blind channel equalization, Chaotic signal processing, Recurrence plot.

I. I NTRODUCTION
Intersymbol interference (ISI) is a problem that may affect
information transmission in communication systems. It can be
seen as the effect of a system (channel) operating over an
information signal s(n). The received signal x(n) is, therefore,
a distorted version, which can compromise the process of
message reconstruction. The main goal of equalization is to
counterbalance the channel effects by means of the use of an
appropriate filter, the equalizer [1].
Unsupervised (or blind) equalization is interesting in that
it does not require the availability of a desired sequence
during parameter adaptation. There are many unsupervised
approaches, including the Bussgang and Shalvi-Weinstein families [2]. Interestingly, the very rich notion of algorithmic
complexity allows an alternative path to be followed. The basic
idea, founded on the works of Pajunen [3] and Soriano et al.
[4] about blind source separation, is to consider the superposition of different versions of a signal as being more complex
than the signal itself. This creates a novel framework for
channel inversion, which was initially and partially analyzed
in [5]. This work can be seen as an extension of these efforts
towards a more general view of the novel framework and of
its concrete possibilities. It is our belief that this extension
is of relevance, as this alternative to classical theory has the
potential of leading to theoretical and practical insights and
to a natural treatment of the problem of deterministic signal
processing.
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The work is structured as follows. In section II, it is
discussed the notion of algorithmic complexity and it is shown
how to estimate it by means of recurrence plots and data
compression. In section III, we deal with the problem of blind
equalization based on complexity measures in the context of
chaotic signals. Section IV exhibits some results of numerical
experiments. Finally, section V brings the conclusions.
II. A LGORITHMIC C OMPLEXITY AND ITS E STIMATION
A. Algorithmic Complexity
Compared to Shannon’s notion of information, algorithmic
complexity (AC) is a paradigmatic shift in the realm of
information theory. In his seminal paper, Shannon [6] was
concerned about the average information content of a source,
which is built upon a set of messages and is associated with
the concept of entropy. In simple terms, entropy measures the
“uncertainty” of a random variable based on its probability
distribution.
From a different perspective, Kolmogorov was interested in
the information content of a single message [7] and, almost
at the same time, Chaitin devised a manner to quantify the
randomness of a string, i.e., a sequence of symbols [8]. Both
ended reaching similar and intuitive idea. This idea is summarized in the concept of AC, which is defined with respect
to a finite binary string s as the size of the shortest computer
program that calculates it. This task must be accomplished
with no additional information (there are no external inputs to
the program).
AC is easily stated, however the problem with it is that it is
not computable by a Turing machine [7]. Nonetheless, due to
an intrinsic link with the concept of “randomness”, there are
efficient practices to estimate the complexity of a string. A
purely random sequence needs significant information to be
exactly replicated, and the computer program that generates
such a sequence is, potentially, as large as the sequence itself
[8]. On the other hand, non-random sequences contain patterns
that can eventually be exploited to reduce the program size.
Compression algorithms try to compact binary sequences by
finding an efficient code based on the underlying data patterns.
Lossless methods can do it without discarding any information.
Although the success of a compression task depends on the
data being analyzed, lossless compression methods shorten
structured sequences and give a reliable measure of their
complexity. It must be said that a great variety of compression
algorithms work only on integer data. This is the case e.g. of
the famous Lempel-Ziv algorithm [7].
In the following, we turn our attention to another approach
to quantify “complexity” that has its roots in the field of
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(a)

(b)

(c)

Fig. 1: Recurrence plots shows underlying recurrences in the data. Chosen parameters values, de = 2, τ = 2 and  = 0.4.
Number of samples for each signal is 300.

dynamical systems: recurrence plots (RPs). They emphasize
underlying structures of the data and can be coded by lossless
compression methods.
B. Recurrence Plots
In dynamical system theory, it is usual to employ RP to
analyze non-linear data. Fundamentally, an RP is a binary
square matrix that expresses recurrent structures if they are
present in the data. It is constructed by taking the distance
between two state space vectors: whether the distance is below
a threshold , the corresponding element in the matrix is
set to one, and, visually, represented as a black point [9].
Otherwise, the element value is zeroed and a white point is
used. Mathematically, it is represented by:

ri,j =

1, if kxi (k) − xj (k)k < 
0, otherwise

(1)

for i, j = 1, ..., N , where ri,j is the element in the i-th row
and j-th column of the matrix, N is the number of state space
vectors, and x(k) is the state space vector defined as:
x(k) = [x(k) x(k − τ ) ... x(k − (de − 1)τ )] ,

ZIPindex =

(3)

with α = 4. The RPs of chaotic signals display typically short
but parallel diagonals as can be seen in Figure 1b. The last

sizeZIP
.
sizeoriginal

(4)

Another way to estimate the complexity of RPs is by
using the mathematical tool of recurrence quantification analysis (RQA) [9].Within this framework, complexity may be
estimated by analysis of diagonal structures or density of
recurrence points of the RP. One metric obtained from such
analysis is the recurrence rate (RR), which indicates the
aforementioned density and is expressed by the equation:

(2)

in which de is the embedding dimension and τ the lag between
samples. One of the most common norm used to calculate
the distance between the state space vectors is the L∞ -norm
(maximum or supremum norm) [9].
Due to the way it is constructed, the RP is a symmetric
matrix with a main diagonal composed of black points. To
illustrate, we compare the RPs of three distinct time series. The
first is a sinusoidal signal, s(n) = sin(0.05n). The recurrent
property of this signal is clearly characterized by the long and
parallel diagonals in Figure 1a. The second is a chaotic signal
obtained from the logistic map, a discrete nonlinear dynamic
system. The time series of this signal is obtained from (3):
xn+1 = αxn (1 − xn ) ,

figure (Figure 1c) corresponds to the RP of a white Gaussian
noise: its RP displays a homogenous distribution of black
points.
To apply lossless compression methods to the RPs, firstly
the columns of the matrix are concatenated to make a string:
by doing this step, we guarantee that observed recurrent
structures are explored in the compression task. The binary
sequence obtained from the RP is then compressed using ZIP
compression. The zipped file size is compared to the size of
the original string, giving the following measure:

RR =

N
1 X
ri,j ,
N 2 i,j=1

(5)

where N is the number of rows of the recurrence plot. Another
metric is the determinism (DET), a measure of the organization
of diagonals in longer structures, typical of regular observations, based on the size l of the diagonals and their histogram
(P (l)). The equation for DET is:
PN
DET =

l=lmin

PN

l=1

lP (l)

lP (l)

,

(6)

lmin is the minimum diagonal length to be considered (lmin ≥
2). The values of RR and DET are higher for deterministic
signals. These quantities are as viable as the compression
method when it comes to estimating complexity in the context
of BSS [10].
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III. B LIND E QUALIZATION BASED ON C OMPLEXITY
M EASURES
To invert the effects of the channel employing complexity
as a metric to guide the equalizer design, we assume that the
complexity of the distorted signal x(n) is higher than that of
s(n). This assumption goes hand-in-hand with those presented
in the case of BSS both by Pajunen [3] and Soriano et al.
[4], [11]. We hypothesize that equalization is possible only in
the case of minimum-phase (zeros are inside the unit circle)
or stable (poles are inside the unit circle) channel and if the
zero-force conditions are satisfied (channel and equalizer are
inverse of each other).
In Figure 2, we analyze the behavior of sending the chaotic
signal obtained from the logistic map through FIR and IIR
channels. The chosen parameters for the generated RPs are
de = 1, τ = 0,  = 0.4, and the number of samples is
1000. All generated signals are normalized (zero mean and
unit variance). The FIR model of the channel is (7):
HFIR (z) = cos(θ) − z −1 sin(θ),

(7)

and the IIR model is (8):

HIIR (z) =

1
,
cos(θ) − z −1 sin(θ)

Fig. 2: ZIPindex for a chaotic signal sent through a FIR and an
IIR channels. The dashed line corresponds to the complexity
measure of the source signal (the signal is normalized). The
region in yellow delimits the values for which the zeros or the
poles of the filters are outside the unit circle. It is important
to note the increase in the complexity measure for both of the
channels: outside the yellow rectangles, the complexity of the
transmitted signal is higher than that of the original one.

(8)

both parameterized in θ. The figure shows the complexity
measures of the signal before (horizontal dashed black line)
and after being transmitted through FIR and IIR channels. The
rectangles in yellow delimit maximum-phase regions for the
FIR filter and unstable regions for the IIR filter. In this last
case, the amplitude of the transmitted signal diverges, and
the consequence is that the generated RPs are “corrupted”
and no relevant information can be inferred from them. The
figure corroborates what was hypothesized above. It is also
interesting to note that, given the same number of coefficients,
the ISI in the case of the IIR channel is more severe than that
of the FIR channel, supporting what was stated in [12].
Furthermore, it is important to emphasize that the RPs are
extremely sensible to the values of the parameters. There are
several methods and rules of thumb that can be employed
to calculate them. For example, the embedding dimensions
may be chosen by means of the concepts of false nearest
neighbors and mutual information [9]; the threshold, in turn,
may be chosen between 20% and 40% of the signal’s standard
deviation [13]. Despite this, their values depend on the nature
of the problem being treated [14] and, clearly, on the signal
itself. There is no absolute consensus on how to choose
the most appropriate values, especially to the problem of
equalization.
It is worth mentioning that, for some configurations of the
parameters, the hypothesis of complexity increase does not
hold: the signal seems to undergo an apparent reduction in
this quantity. Such an event may be observed in Figure 3 for
the FIR channel. In this case, the values of de and τ are set
to 2 and 1, respectively, while the value of the threshold is
maintained equal to 0.4.

Fig. 3: The same ZIPindex as before (Fig. 2). The complexity
is not correctly estimated due to the values of the parameters
of the RPs. The signal undergoes a reduction in its complexity
along the transmission process through the FIR channel even
in minimum-phase regions (outside the yellow rectangles).

IV. R ESULTS OF M ATHEMATICAL S IMULATIONS
In order to exemplify the equalization process based on
complexity measures, we show next (Figure 4) the results
of recovering a chaotic source (logistic map). Two cases are
considered: 1) the FIR equalization of an IIR channel, and 2)
the reverse i.e. the IIR equalization of a FIR channel. The
channels are modeled as (7) and (8) with θ = π/6. The
values of the parameters de and τ are fix and equal 1 and 0,
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respectively. Thus, no embedding is considered and each state
space vector is composed of a single sample. The threshold 
varies from 0.1 to 0.5 with a step of 0.1, and the number of
samples of the signal is 1000.
Equalization is performed by an exhaustive search in the
parameter θ - now the parameter of the equalizer. Its values
are confined to the minimum-phase or stable region ranging
from −π/4 to π/4 and a step of π/400 is considered. A careful
attention must be paid to values around the vicinity of the unit
circle, mainly for the IIR implementation of the equalizer. The
figure shows that minimum complexity is attained at θ = π/6,
where the order of magnitude of the mean squared error is
10−6 .
V. C ONCLUSIONS
In this work, the viability of employing complexity measures to the problem of blind equalization was investigated.
A tacit assumption that must be acknowledged as a priori
information permeates the work: the signal being sent is
considered to have some type of recurrent structure that is
lost in the transmission process. From this point of view, the
modus operandi of the presented approach is very different
from that of the conventional ones, which resort to statistical
concepts.
As it was seen in mathematical simulations, when the
channel is minimum-phase (FIR model) or stable (IIR model)
and invertible, the source signal can be recovered perfectly.
Although the tools provided by means of using RPs are
powerful and simple, we stress that they are very sensible
to the values of the parameters and even to the number of
samples. This may mislead the adjustment of the parameters
of the equalizer. It would be of interest to carry further
investigation in different methodologies that are less dependent
on the parameters to estimate complexity and to evaluate their
applications to the blind equalization problem.
Finally, the problem of FIR equalization of a FIR channel
has proven to be, in our preliminary studies, quite challenging.
It remains as an open analytical task, which we intend to tackle
in the near future.
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Identidades do tipo MacWilliams para métricas de
Lee
Jerry Pinheiro e Marcelo Firer

Resumo— Identidades do tipo MacWilliams para códigos lineares sobre Zl munido da métrica de Lee são identidades que
relacionam as distribuições de pesos de Lee de códigos e de seus
duais. Neste trabalho analisamos a menor instância: Z5 , para
o qual a existência de identidades do tipo MacWilliams é um
problema em aberto. Mostramos que quando restrito a códigos
unidimensionais sobre Z5 , identidades do tipo MacWillimas
podem ser obtidas. Porém, concluı́mos através de um exemplo
de dimensão 2, que Z5 não admite tais identidades.
Palavras-Chave— Identidades do tipo MacWilliams, Métrica
de Lee.
Abstract— MacWilliams-type identities for linear codes over Zl
endowed with the Lee metric are identities relating the Lee weight
distributions of codes and its duals. In this work we analyze the
smallest instance: Z5 , for which the existence of MacWilliamstype identities is an open problem. We show that when restricted
to unidimensional codes over Z5 , MacWilliams-type identities
can be obtained. However, we conclude, using a 2-dimensional
example, that Z5 does not admit such identities.
Keywords— MacWilliams-type Identities, Lee Metric.

I. I NTRODUÇ ÃO
Em [3], F. J. MacWilliams apresentou o que posteriormente
passaram a ser chamadas de Identidades de MacWilliams.
Estas identidades são, em essência, relações entre os enumeradores de pesos de Hamming de um código e de seu
dual. Tais relações puderam ser obtidas devido a um simples,
porém importante fato: em espaços vetoriais sobre corpos
finitos munidos da métrica de Hamming, dois códigos lineares
possuem a mesma distribuição de pesos se, e somente se, seus
códigos duais possuem a mesma distribuição de pesos. Após
o trabalho da MacWilliams, identidades do tipo MacWilliams
passaram a ser exploradas em diversos cenários, incluindo em
métricas de Lee, como podemos ver em [2], [1] e [6], por
exemplo. A palavra “tipo” é em geral adotada para expressar
que as identidades do tipo MacWilliams mesmo possuindo a
mesma finalidade, elas não são as identidades clássicas obtidas
por MacWilliams.
No contexto de métricas de Lee, códigos lineares de comprimento n são subgrupos aditivos de Znl . Portanto, afirmar que
Zl admite uma identidade do tipo MacWilliams é dizer que
para todo inteiro n ≥ 1, dois códigos lineares de comprimento
n sobre Zl possuem a mesma distribuição de pesos de Lee
se, e somente se, seus duais possuem a mesma distribuição
de pesos de Lee. Sendo assim, em [6] foram construı́dos
Jerry Pinheiro e Marcelo Firer¸ Instituto de Matemática, Estatı́sitca e
Computação Cientı́fica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP,
Brasil, E-mails: jerryapinheiro@gmail.com, mfirer@ime.unicamp.br. Trabalho
parcialmente financiado pelos projetos Fapesp (2013/25977-7) e (2016/015519).

exemplos assegurando que Z8 não admite uma identidade do
tipo MacWilliams. Note que Z2 e Z3 admitem trivialmente
uma identidade do tipo MacWilliams, na realidade, as identidades são as originalmente apresentadas por MacWilliams pois
nestes espaços, as métricas de Lee e de Hamming coincidem.
Além disso, como podemos ver em [2], devido a existência
do mapa de Gray, Z4 também admite uma identidade do tipo
MacWilliams.
Em [7] foi supostamente obtida identidades de MacWilliams
para todo Zl com l > 1 . Porém os exemplos de [6] asseguram
que, ao menos em Z8 , tais identidades são falsas. Pouco
depois, em [8], foi provado que para todo l ≥ 5, as identidades
obtidas em [7] não são verdadeiras. No entanto, a construção
feita em [6] apenas garante a não existência de um tipo
particular de identidade, ou seja, não garante que Zl não
admite uma identidade do tipo de MacWilliams para todo
l ≥ 5.
Baseado em exemplos obtidos e no comportamento das
métricas de Lee, conjecturamos que para todo l ≥ 5, Zl não
admite uma identidade do tipo MacWilliams. Mostraremos,
através de exemplos, que Z5 , Z6 e Z7 admitem códigos com
mesma distribuição de pesos de Lee porém com distribuição
distinta em seus duais, ou seja, que em tais instâncias, não
é possı́vel obter uma identidade do tipo MacWilliams. No
entanto, mostraremos que, restrito a códigos unidimensionais,
Z5 admite uma identidade do tipo MacWilliams.
Esta trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção
2 apresentamos os conceitos básicos de códigos. Na Seção
3, exibimos exemplos de espaços que não admitem uma
identidade do tipo MacWilliams e apresentamos os recentes
avanços obtidos. A Subseção 3-A é destinada a investigação
da existência de identidade de MacWilliams restrita a códigos
unidimensionais sobre Z5 .
II. P RELIMINARES
Seja Zl o anel de inteiros módulo l. O peso de Lee de um
elemento a ∈ Zl definido por
wtL (a) = min{a, |l − a|}
induz a métrica de Lee em Zl . Dessa forma, para quaisquer
a, b ∈ Zl , a distância de de Lee sobre Zl é dada por
dL (a, b) = wtL (a − b),
Dado n ∈ Z, o peso e a métrica de Lee podem ser estendidos
aditivamente da seguinte maneira
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onde x = (x1 , . . . , xn ) e y = (y1 , . . . , yn ) são elementos
do conjunto das n-uplas sobre Zl , denotado por Znl . Note que
bl/2c = max{wtL (a) : a ∈ {0, 1, . . . , l−1}} onde bac denota
a parte inteira de a.
Um código linear C de comprimento n sobre Zl é um Zl submódulo de Znl , equivalentemente, C é um subgrupo aditivo
Znl . Além disso, seu dual C ⊥ é o submódulo de Znl definido
por

Apresentaremos a seguir dois pares de códigos que asseguram a não existência de identidades do tipo MacWilliams
para Zl nos casos l = 6 e l = 7, seus respectivos polinômios
enumeradores de pesos de Lee podem ser encontrados no
apêndice.
• Z7 :
C2 = span(1, 1, 1, 3, 2, 1) e D2 = span(1, 1, 5, 6, 5, 5);

C ⊥ = {v = (v1 , . . . , vn ) ∈ Znl : z1 c1 + · · · + zn cn = 0
∀ c = (c1 , . . . , cn ) ∈ C}.
A distribuição dos pesos de Lee de um código é objeto
de interesse em teoria de códigos pois determina invariantes
clássicos, por exemplo, determina o raio de empacotamento do
código, que por sua vez, estabelece a capacidade de correção
de erros do código. A distribuição de pesos é comumente
expressa através do polinômio enumerador de pesos.
Dado um código linear C, o polinômio enumerador de pesos
de Lee de C é dado por
X
LC (x, y) =
xnbl/2c−wtL (c) y wtL (c)

•

C3 = span(1, 5, 3, 3) e D3 = span(1, 5, 5, 1).
Note que os quatro códigos apresentados possuem um único
gerador. O principal resultado da próxima seção é mostrar que
em Z5 exemplos unidimensionais satisfazendo as propriedades
dos exemplos acima não são possı́veis de serem construı́dos.
Para o caso geral, em [8], foi mostrado que se C é um código
de comprimento n sobre Zl com l ≥ 5, e m é uma potência
de primo divisor de l, então as distribuições de pesos de C e
de C ⊥ não podem ser relacionadas da forma
LC ⊥ (x, y) =

c∈C
nbl/2c

=

X

Ai xnbl/2c−i y i

i=1

onde Ai = |{c ∈ C : wtL (c) = i}|. O vetor
(A0 , A1 , . . . , Anbl/2c ) é a distribuição de pesos de C.
III. I DENTIDADES DE M AC W ILLIAMS
Como podemos ver em [4], para certos espaços munidos da
métrica de Hamming, a distribuição de pesos de um código
pode ser obtida através da distribuição de pesos do seu código
dual. As Identidades de MacWilliams (relações que permitem
a determinação da distribuição de pesos de um código através
da distribuição de pesos de seu dual) são possı́veis de serem
expressas pois nestes espaços, para quaisquer dois códigos C e
D, as distribuições de pesos de Hamming de C e D coincidem
se, e somente se, as distribuições de pesos de Hamming de C ⊥
e D⊥ coincidem. Portanto, para as métricas de Lee, temos a
seguinte definição:
Definição 1: Dizemos que Zl admite uma identidade do
tipo MacWilliams se para quaisquer dois códigos C e D com
LC (x, y) = LD (x, y), implicar que LC ⊥ (x, y) = LD⊥ (x, y).
Apartir do trabalho da MacWilliams, questões de existência
de identidades do tipo MacWilliams para métricas nãoHamming passaram a ser recorrentes em teoria de códigos.
Em algumas métricas tais relações não são possı́veis, veja [5].
Em relação as métricas de Lee, em [6], foi apresentado um
exemplo de códigos sobre Z8 possuindo mesma distribuição
de pesos cujos duais não possuem a mesma distribuição de
pesos, e portanto, tal exemplo assegura que Z8 não admite
identidades do tipo MacWilliams. Apresentaremos agora o
exemplo, seus respectivos polinômios enumeradores de pesos
podem ser encontrados no apêndice.
Exemplo 1: [6] Sejam C1 = span(1, 3, 4) e D1 =
span(1, 1, 2) dois códigos lineares sobre Z8 . Claramente
temos que LC1 (x, y) = LD1 (x, y). Além disso, podemos
verificar que LC1⊥ (x, y) 6= LD1⊥ (x, y).

Z6 :

1
LC (x + (m − 1)y, x − y).
|C|

Note que este resultado não implica que Zl não admite a
identidade de MacWilliams se l ≥ 5. Portanto, a conjectura de
que Zl não admite uma identidade do tipo MacWilliams para
todo l ≥ 5 ainda permanece não resolvida. Como alternativa
podemos limitar a busca por identidades em determinadas
famı́lias de códigos, faremos isso pra códigos sobre Z5 na
próxima seção.
A. Identidades de MacWilliams em Z5 .
Como veremos no exemplo a seguir, Z5 também não admite
uma identidade do tipo MacWilliams, porém, mostraremos que
se restringirmos apenas a códigos unidimensionais, é possı́vel
estabelecer tais relações.
Exemplo 2: Considere os códigos
C4 = span{(1, 0, 1, 3, 4, 4, 3), (0, 1, 1, 1, 2, 4, 1)}
e
D4 = span{(1, 0, 2, 3, 0, 4, 4), (0, 1, 2, 2, 4, 0, 3)}.
Note, pelo apêndice, que ambos os códigos possuem mesma
distribuição de pesos porém seus duais não possuem mesma
distribuição de pesos.
A fim de obter algum tipo de identidade relacionando
polinômios enumeradores de pesos de Lee, nos limitaremos
a códigos com uma dimensão especı́fica.
Definição 2: Diremos que Z5 admite uma identidade do
tipo k-MacWilliams se para quaisquer dois códigos kdimensionais C e D com LC (x, y) = LD (x, y), implicar que
LC ⊥ (x, y) = LD⊥ (x, y).
Para mostrarmos que Z5 admite uma identidade do tipo 1MacWilliams usaremos a relação entre códigos e duais dada
pelos seus polinômios simetrizados, que são polinômios obtido
através de uma “simetrização” do polinômio completo, veja
[4]. Como podemos ver em [4], as relações obtidas pelos
polinômios simetrizados são também chamadas de identidades
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de MacWilliams. Antes de apresentar tais identidades, necessitamos de algumas definições.
Seja u = (u1 , . . . , un ) ∈ Zn5 , para i ∈ {0, 1, 2}, defina
si (u) = |{j : uj = i ou uj = 5 − i}|, ou seja, si (u) conta
a quantidade de coordenadas em u cujas entradas são i ou
5 − i. O vetor (s0 (u), s1 (u), s2 (u)) é chamado de composição
de Lee de u.
Definição 3: (Polinômio Simetrizado) O polinômio
simetrizado de um código linear C sobre Z5 é dado por
X
SC (x, y, z) =
xs0 (c) y s1 (c) z s2 (c) .
c∈C

O polinômio simetrizado é mais refinado do que o
polinômio enumerador de pesos no sentido que dois códigos
com o mesmo polinômio enumerador de pesos não necessariamente possuem o mesmo polinômio simétrico, porém se ambos possuem o mesmo polinômio simétrico então certamente
possuem o mesmo polinômio enumerador de pesos.
Exemplo 3: Considere os códigos C4 e D4 do Exemplo
2. Como podemos ver no apêndice, ambos códigos possuem
mesma distribuição de pesos, porém
SC4 (x, y, z) = x7 + 2x2 y 4 z + 4xy 5 z + 2x2 y 3 z 2 + 2xy 4 z 2

T (C) = span(u0 ) com u0 = 0k0 1k1 +k4 2k2 +k3 . Portanto, dado
C = span(u), podemos, sem perca de generalidade, assumir
que u = 0k0 1k1 2k2 .
Teorema 1: Z5 admite uma identidade do tipo 1MacWilliams.
Demonstração: Inicialmente, mostraremos que em Z5 a
distribuição de pesos de códigos unidimensionais determina
o polinômio simétrico de tais códigos. Sejam C = span(u)
e D = span(v) dois códigos unidimensionais com mesma
distribuição de pesos. Como visto anteriormente, podemos
0
0
0
assumir que u = 0k0 1k1 2k2 e v = 0k0 1k1 2k2 . Dessa forma,
wtL (u) = k1 + 2k2 = wtL (4u) e wtL (v) = k10 + 2k20 =
wtL (4v). Além disso, wtL (2u) = 2k1 + k2 = wtL (3u) e
wtL (2v) = 2k10 + k20 = wtL (3v). Logo,


SD4 (x, y, z) = x7 + 2xy 6 + 2xy 5 z + 4x2 y 3 z 2 + 4x2 y 2 z 3
+4xy 3 z 3 + 2y 4 z 3 + 2y 3 z 4 + 2xyz 5 + 2xz 6 .
Lema 1: Se C e D são códigos lineares de comprimento n
sobre Z5 tais que SC (x, y, z) = SD (x, y, z), então LC (x, y) =
LD (x, y).
Demonstração: Basta notar que dois elementos de Zn5
com mesma composição de Lee possuem mesmo peso de Lee.
Seja C um código linear sobre Z5 de comprimento n,
sendo ω = e(2πi)/5 uma raiz da unidade, de [4] temos que
a identidade de MacWilliams para polinômios simetrizados
para códigos sobre Z5 é dada por

(1)

a(x, y, z) = x + 2(y + z),
b(x, y, z) = x + (ω + ω 4 )y + (ω 2 + ω 3 )z,
2
3
4
• c(x, y, z) = x + (ω + ω )y + (ω + ω)z,
3
2
4
• d(x, y, z) = x + (ω + ω )y + (ω + ω )z,
4
3
2
• e(x, y, z) = x + (ω + ω)y + (ω + ω )z.
Usando a Identidade (1), mostraremos que se nos restringirmos a códigos unidimensionais sobre Z5 , a recı́proca do Lema
1 é verdadeira. Para isso, se u ∈ Z5 e ki coordenadas
de u possuem valor i onde i ∈ {0, 1, 2, 3, 4}, considere a
seguinte notação: u = 0k0 1k1 2k2 3k3 4k4 . Dessa forma, seja
C = span(u) e considere o mapa linear T : Zn5 → Zn5 onde
T (v) = (T1 (v1 ), . . . , Tn (vn )) e Ti (vi ) = vi se ui ∈ {0, 1, 2}
e Ti (vi ) = 4vi se ui ∈ {3, 4}. Segue que a distribuição de
pesos de C coincide com a distribuição de pesos de T (C) onde
•

k1 + 2k2 = 2k10 + k20
.
2k1 + k2 = k10 + 2k20

Pela Identidade (1) temos que os polinômios simetrizados de
C ⊥ e D⊥ coincidem e portanto, pelo Lema 1, C ⊥ e D⊥
possuem mesma distribuição de pesos de Lee.
Salientamos que, como visto no Exemplo 1 e nos códigos
C2 , D2 , C3 e D3 , o Teorema 1 não seria verdadeiro se
considerássemos os anéis Z6 , Z7 e Z8 .
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onde
•

ou

SC (x, y, z) = xn + 2y k1 z k2 + 2y k2 z k1 = SD (x, y, z)

e

1
SC (a(x, y, z), b(x, y, z), c(x, y, z),
|C|
d(x, y, z), e(x, y, z)),



Em ambos os casos concluı́mos que k1 = k10 e k2 = k20 .
Portanto, C e D possuem mesmo polinômio simetrizado, a
saber,

+2y 5 z 2 + 2x2 y 2 z 3 + 2x2 yz 4 + 2xy 2 z 4 + 4xyz 5 + 2y 2 z 5

SC ⊥ (x, y, z) =

k1 + 2k2 = k10 + 2k20
2k1 + k2 = 2k10 + k20
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[6] M. Shi, K. Shiromoto, and P. Solé. A note on a basic exact sequence for
the Lee and Euclidean weights of linear codes over Zl . Linear Algebra
and Its Applications, 475:151–153, 2015.
[7] K. Shiromoto. A basic exact sequence for the Lee and Euclidean weights
of linear codes over Zl . Linear Algebra and its Applications, 295(1):191
– 200, 1999.
[8] Y. Tang, S. Zhu, and X. Kai. Macwilliams type identities on the Lee
and Euclidean weights for linear codes over Zl . Linear Algebra and its
Applications, 516:82–92, 2017.

1152
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A P ÊNDICE
Polinômios enumeradores de pesos de Lee dos códigos
apresentados no decorrer do texto:
- Códigos sobre Z8 :
LC1 (x, y) = x12 + 2x8 y 4 + 5x4 y 8 = LD1 (x, y);
LC1⊥ (x, y) = x12 +2x10 y 2 +4x9 y 3 +7x8 y 4 +12x7 y 5 +12x6 y 6
+12x5 y 7 + 7x4 y 8 + 4x3 y 9 + 2x2 y 10 + y 12 ;
LD1⊥ (x, y) = x12 +2x10 y 2 +6x9 y 3 +3x8 y 4 +10x7 y 5 +20x6 y 6
+10x5 y 7 + 3x4 y 8 + 6x3 y 9 + 2x2 y 10 + y 12 .
- Códigos sobre Z7 :
LC2 (x, y) = x18 + 2x9 y 9 + 2x6 y 12 + 2x3 y 15 = LD2 (x, y);
LC2⊥ (x, y) = x18 +12x16 y 2 +38x15 y 3 +128x14 y 4 +324x13 y 5
+666x12 y 6 +1158x11 y 7 +1696x10 y 8 +2252x9 y 9 +2622x8 y 10
+2562x7 y 11 +2006x6 y 12 +1660x5 y 13 +960x4 y 14 +454x3 y 15
+204x2 y 16 + 56x1 y 17 + 8y 18 ;
LD2⊥ (x, y) = x18 +12x16 y 2 +36x15 y 3 +120x14 y 4 +372x13 y 5
+630x12 y 6 +1074x11 y 7 +1812x10 y 8 +2252x9 y 9 +2616x8 y 10
+2490x7 y 11 +2030x6 y 12 +1698x5 y 13 +948x4 y 14 +452x3 y 15
+192x2 y 16 + 66x1 y 17 + 6y 18 .
- Códigos sobre Z6 :
LC3 (x, y) = x12 + 2x8 y 4 + 2x4 y 8 + y 12 = LD3 (x, y);
LC3⊥ (x, y) = x12 + 10x10 y 2 + 50x8 y 4 + 94x6 y 6 + 50x4 y 8
+10x2 y 10 + y 12 ;
LD3⊥ (x, y) = x12 + 12x10 y 2 + 42x8 y 4 + 106x6 y 6 + 42x4 y 8
+12x2 y 10 + y 12 .
- Códigos sobre Z5 :
LC4 (x, y) = x14 + 2x8 y 6 + 6x7 y 7 + 4x6 y 8 + 4x5 y 9 + 2x4 y 10
+4x3 y 11 + 2x2 y 12 = LD4 (x, y);
LC4⊥ (x, y) = x14 + 4x12 y 2 + 12x11 y 3 + 56x10 y 4 + 174x9 y 5
+292x8 y 6 + 458x7 y 7 + 586x6 y 8 + 610x5 y 9 + 490x4 y 10
+278x3 y 11 + 118x2 y 12 + 42x1 y 13 + 4y 14 ;
LD4⊥ (x, y) = x14 + 4x12 y 2 + 12x11 y 3 + 60x10 y 4 + 152x9 y 5
+332x8 y 6 + 436x7 y 7 + 578x6 y 8 + 614x5 y 9 + 492x4 y 10
+288x3 y 11 + 110x2 y 12 + 40x1 y 13 + 6y 14 .
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Análise de desempenho de modulação adaptativa em
rede de rádio cognitivo com múltiplo acesso Slotted
Aloha
Ana Paula Teles Ribeiro da Silva e José Marcos Câmara Brito

Resumo— A tecnologia de rádio cognitivo em conjunto com a
técnica de modulação adaptativa vem sendo amplamente
proposta na literatura como uma solução promissora para
melhorar o desempenho das redes de telecomunicações. A
definição dos pontos ótimos de comutação é uma questão chave
quando se utiliza modulação adaptativa. Neste artigo, analisa-se
os pontos ótimos de comutação em uma rede de rádios cognitivos
com acesso ao espectro concorrente por meio do protocolo Slotted
Aloha. Os pontos de comutação ótimos são analisados em função
de dois critérios de desempenho: critério do atraso e métrica
power.
Palavras-Chave— Modulação Adaptativa, Rádio Cognitivo,
Ponto de Comutação Ótimo.
Abstract— Cognitive radio technology using adaptive
modulation techniques has been widely proposed in the literature
as a promising solution to improve the performance of
telecommunications networks. A key issue in the adaptive
modulation technique is finding the optimum switching points
between modulations. In this paper, we considered a cognitive
radio network with concurrent spectrum access granted through
the Slotted Aloha protocol. We analyzed the optimum switching
points in this network are considering two criteria: delay and
power metric.
Keywords— Adaptive Modulation, Cognitive Radio, Optimum
Switching Points.

I.

INTRODUÇÃO

A tecnologia de rádio cognitivo, em conjunto com a técnica
de modulação adaptativa, é considerada uma solução
promissora para melhorar o desempenho das redes de
comunicação sem fio e garantir qualidade de serviço (Quality
of Service - QoS) aos usuários, resolvendo o problema de
escassez do espectro e contribuindo para a necessidade por
altas taxas de transmissão [1] – [3].
Um ambiente de rádio cognitivo, em geral, é composto por
dois tipos de redes, as redes licenciadas, denominadas de redes
primárias e as redes não licenciadas, denominadas de redes
secundárias. O conceito de rádio cognitivo consiste em um
rádio capaz de adaptar seus parâmetros de transmissão com
base nas informações coletadas do ambiente de modo a garantir
qualidade de serviço de ambas às redes [1] – [5]. A rede pode
operar no modo oportunista, onde os usuários secundários
(USs) detectam partes do espectro não utilizadas pelos usuários
primários (UPs), denominadas de buracos espectrais, e
transmitem nestes buracos de forma oportunista, ou no modo

concorrente, onde ambos os usuários, primários e secundários,
coexistem na mesma banda de frequência e localidade
geográfica e podem transmitir ao mesmo tempo, mas com o US
controlando sua potência de transmissão de modo a respeitar
um limite de interferência imposto pela rede primária [3] – [5].
A técnica de modulação adaptativa consiste na adaptação
da ordem de modulação no transmissor, em função da
estimativa do estado de canal feita no receptor [1] – [3] [6] –
[10]. Portanto, o receptor irá fazer uma estimativa do canal e
enviar ao transmissor através de um canal de retorno e com
base nessa informação o transmissor irá escolher a ordem de
modulação que resulte no melhor desempenho, segundo um
critério definido, para as condições do canal naquele momento.
Determinar o ponto ótimo de comutação entre as
modulações é uma questão chave da técnica de modulação
adaptativa. Existem diversas propostas na literatura para se
determinar os pontos de comutação e as mais comuns são
encontrar o ponto de comutação em função de uma taxa de erro
de bit alvo (BER - Bit Error Rate) [6], ou em função de uma
taxa de erro de pacote alvo (PER - Packet Error Rate) [9].
Porém, as análises apresentadas em [8] concluem que esses
critérios não otimizam alguns parâmetros de desempenho,
como vazão e atraso. Contudo, as análises feitas em [8] só se
aplicam para alguns tipos específicos de redes sem fio, uma
vez que considerou-se um canal sem memória no cômputo dos
pontos ótimos de comutação. Para contornar esta limitação, em
[10] os autores estenderam as análises de [8] adotando um
canal com desvanecimento Rayleigh. Por sua vez, as análises
apresentadas em [10] foram generalizadas em [7], onde os
autores consideraram um modelo de canal mais genérico, o
desvanecimento Nakagami-m, e analisaram a influência do
modelo de canal na determinação dos pontos ótimos de
comutação para os critérios da vazão e do atraso. Finalmente,
em [3] os autores consideraram um ambiente de rádio
cognitivo com modulação adaptativa, onde o acesso ao meio é
feito de forma concorrente por meio da técnica de múltiplo
acesso Slotted Aloha, em um canal com desvanecimento
Rayleigh, considerando apenas o critério da máxima vazão
para determinação dos pontos ótimos de comutação.
Este artigo é uma extensão da análise apresentada em [3]
considerando agora, para a determinação dos pontos ótimos de
comutação, os critérios do atraso e uma métrica de desempenho
conhecida como métrica power, que relaciona vazão e atraso.
O restante desse artigo é organizado da seguinte forma: na
Seção II apresenta-se o modelo do sistema; a demonstração do
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cálculo do atraso e da métrica power são apresentados na Seção
III; os resultados numéricos são apresentados na Seção IV e,
por fim, na Seção V são feitas as conclusões deste trabalho.
II.

MODELO DO SISTEMA

A arquitetura da rede segue o modelo apresentado em [3] –
[5]. Ambas as redes, primária e secundária, transmitem de
maneira concorrente por meio do protocolo Slotted Aloha,
porém o usuário secundário transmite em uma potência menor,
respeitando o limite de interferência imposto pela rede
primária. Cada uma das redes possui uma arquitetura do tipo
centralizada, ou seja, a rede primária possui um ponto de
acesso primário (PAP) e a rede secundária um ponto de acesso
secundário (PAS). A rede primária é composta por Np usuários
e dentro de uma janela de tempo (time slot) do protocolo
Slotted Aloha, existem Ip usuários em tentativa de transmissão
onde 0 ≤ Ip ≤ Np. Similarmente, a rede secundária possui Ns
usuários e dentro de um time slot existem Js usuários
secundários em tentativa de transmissão, onde 0 ≤ Js ≤ Ns.
No protocolo Slotted Aloha, os terminais só podem tentar
transmitir seus pacotes no início de cada time slot, e
transmitem sem se preocupar com os demais. A probabilidade
de um usuário gerar um pacote é de σp para rede primária e σs
para rede secundária. Se um pacote transmitido não for
recebido com sucesso, o usuário aguarda o próximo slot e tenta
retransmitir com probabilidade σp para rede primária e σs para
rede secundária [3] – [5]. Neste trabalho, considerou-se
retransmissões ilimitadas, sendo assim, um pacote recebido
com erro será retransmitido até obter sucesso na transmissão.


Pop  K p  1  pop


k 2

 Pop  K p  1  1  pop 1  pop p  pop p , k  2,3,...

(3)

Pos  K s  1  pos


k 2
 Pos  K s  1  1  pos 1  pos s  pos s , k  2,3,...

(4)

O atraso médio das redes pode ser definido pelo valor
esperado das variáveis aleatórias Kp e Ks, conforme [4] [5]. As
expressões para cálculo do atraso médio para cada rede é
deduzida em [4] [5], resultando nas expressões simplificadas:

Dop  1 

Dos  1 

1  pop

(5)

pop p

1  pos
pos s

(6)

Para contabilizar os erros do canal como em [4], basta
ponderar as expressões pop e pos pela taxa média de pacotes
recebidos com sucesso em cada modulação ( PSR n ), cujo
cálculo é apresentado em [3]. Logo, a probabilidade de um
pacote de interesse ser capturado pelo seu ponto de acesso no
primeiro time slot passa a ser definida, para as redes primária e
secundária, por [3]:

p pn  pop PSRn ( p )  pop e
psn  pos PSR n ( s )  pos e

III.

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO

A. Critério do atraso
De acordo com [4] [5], o atraso médio é definido pelo
número médio de slots necessários para que o pacote de
interesse seja transmitido com sucesso.
A probabilidade de um pacote de interesse ser capturado
pelo seu ponto de acesso no primeiro time slot após sua
geração é denominado de pop, para a rede primária, e pos para a
rede secundária; estas probabilidades são definidas
respectivamente por [4] [5]:
pop 
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Considerando que o pacote de interesse está sendo
transmitido e que Ip e Js representam o número médio de
estações interferentes em um dado time slot, as Equações (7) e
(8) podem ser rescritas como:
 w0 n  I p 


(2)

j

psn  pos e

Seja Pop(Kp=k) e Pos(Ks=k) a probabilidade do pacote de
interesse ser capturado com sucesso no k-ésimo time slot após
sua transmissão para as redes primária e secundária,
respectivamente, onde k ≥ 1. Seguindo análise presente em [4]
[5] as funções massa de probabilidade de Kp e de Ks,
respectivamente, são definidas por:

 w0n

p

onde w0n é uma constante para cada modo de modulação n
definida em [3], Δp e Δs são a relação sinal-interferência média
da rede primária e secundária, respectivamente, e são dadas
por [3] – [5]:

p pn  pop e

onde i e j representam o número de estações interferentes em
um dado time slot, visto que o pacote de interesse está sendo
transmitido, R é a razão de captura e γ é a relação entre os
níveis de potência média da rede primária e da rede secundária
[3] – [5].
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(12)

Em um sistema de modulação adaptativa onde o tamanho
do pacote é fixo, para se calcular o atraso é preciso levar em
consideração a duração do slot.
A duração do slot para cada ordem de modulação n é
definida por:

n 

np

n  BW

(13)

onde np é o número de bits no pacote transmitido, βn é a
eficiência de largura de faixa da modulação corrente, em
bps/Hz, e BW é a largura de faixa do canal, em Hz.
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Sendo assim, o tempo médio para se transmitir um pacote
de interesse com sucesso em uma dada modulação, para as
redes primária e secundária, respectivamente, são calculados
por:

 1  p pn
Dpn  1 

p pn p


 1  psn
Dsn  1 
psn s



  n



  n


(14)

O parâmetro Φ é determinado pela razão entre a
probabilidade de geração de pacotes da rede secundária em
relação à probabilidade de geração de pacotes da rede primária,
ou seja:


(15)

B. Métrica Power
A métrica power foi inicialmente proposta por Giessler em
[11] e vem sendo empregada em vários estudos [2] [12]. A
métrica power é uma medida de desempenho da rede definida
pela razão entre vazão e atraso, dada em pacotes/ segundo2.
Em [4] a vazão média da rede é definida pelo número
médio de pacotes transmitidos com sucesso em um intervalo de
tempo. Contudo, como neste trabalho está sendo considerado
um esquema de modulação adaptativa com tamanho de pacote
fixo, para se calcular a vazão a ser empregada no cálculo da
métrica power, faz-se necessário determinar a vazão em função
da duração do slot em cada ordem de modulação. Partindo das
expressões apresentadas em [4], fazendo as adaptações
necessárias, as vazões médias para as redes primária e
secundária em uma dada modulação, são calculadas,
respectivamente, por:
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Seguindo [3] – [5], os gráficos foram traçados em função
da carga da rede primária (Lp), definida por: Lp = Np σp.

s
p

(20)

A. Critério do atraso
Inicialmente, analisou-se a influência do parâmetro Φ na
determinação dos pontos de comutação ótimos para o critério
do atraso, considerando Φ = 0.5, 1 e 5, e os demais parâmetros
foram adotados idênticos aos de [3] – [5], ou seja, Np = Ns = 30,
γ = 10, R = 3[dB], BW = 1 MHz e o tamanho do pacote igual a
np = 127 bits para ambas as redes.
As Figuras de 1 a 3 apresentam as curvas de atraso médio
da rede primária em função da carga da rede primária (Lp) para
Φ = 0.5, 1 e 5, respectivamente.
Os pontos ótimos de comutação são obtidos pelos pontos de
cruzamento das curvas de atraso para as diversas modulações.
Porém, alguns pontos são difíceis de visualizar e foram obtidos
por meio de um algoritmo executado no software Mathcad.

N

i 1

 w0n

j

 1     e
i
 

 R 1   R     n

(16)

p

p Ns
N p i  N s 
N 
Ns  j
j
Vs n    p   p i 1   p 

   s 1   s 
i 0 j 0  i 
 j 

N

i

 1  1 
j


 R  1   R  1 

j 1

 w0n

e

(17)

s

n
Fig. 1.

Assim, as métricas power para as redes primária e
secundária, respectivamente, são definidas por:

IV.

Powerpn 

V pn

Powersn 

Vsn
Dsn

D pn

Atraso médio da rede primária para Φ= 0.5 e Np = 30 e Ns = 30.

(18)

(19)

RESULTADOS NUMÉRICOS

Nesta seção, são apresentados os resultados numéricos dos
pontos ótimos de comutação para os critérios do atraso e da
métrica power, considerando o efeito de captura em um cenário
de rádio cognitivo com modulação adaptativa onde as
transmissões são feitas de maneira concorrente por meio do
protocolo Slotted Aloha. Um conjunto de oito modulações foi
considerado: B-PSK, 4-PSK e M-QAM com M = 8, 16, 32, 64,
128 e 256. O ponto de comutação ótimo é definido pelo ponto
de cruzamento entre as curvas. Todos os cálculos foram feitos
com o software Mathcad.

Fig. 2.

Atraso médio da rede primária para Φ= 1 e Np = 30 e Ns = 30.

Da Figura 1, pode-se observar que o ponto de comutação
ótimo entre as modulações ocorre primeiro entre as
modulações 256-QAM para 16-QAM em Lp = 3.54, e depois
de 16-QAM para 4-PSK em Lp = 5.52.
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Das Figuras 4 e 5, têm-se novamente a comutação
ocorrendo entre as mesmas modulações. Da Figura 4 têm-se as
comutações ocorrendo de 256-QAM para 16-QAM quando Lp
= 0.49 e depois de 16-QAM para 4-PSK em Lp = 0.92. Da
Figura 5 têm-se as comutações ocorrendo de 256-QAM para
16-QAM em Lp = 4.86 e depois de 16-QAM para 4-PSK em Lp
= 7.26.
A Figura 6 apresenta a curva de atraso da rede secundária
para Φ = 0.5, Np = Ns = 30, para os oito modos de modulação
em função da carga da rede primária (Lp).
Da Figura 6 é possível perceber que as curvas de atraso não
se cruzam, sendo a modulação 256-QAM a que possui o
melhor desempenho em termos de atraso.
Fig. 3.

Atraso médio da rede primária para Φ= 5 e Np = 30 e Ns = 30.

Das Figuras 2 e 3, pode-se observar novamente que o ponto
de comutação ótimo ocorre entre as mesmas modulações. Da
Figura 2 têm-se a comutação ocorrendo de 256-QAM para 16QAM, agora em Lp = 1.71, e depois de 16-QAM para 4-PSK
em Lp = 2.91. Da Figura 3, têm-se a comutação ocorrendo de
256-QAM para 16-QAM quando Lp = 0.27 e depois de 16QAM para 4-PSK em Lp = 0.54.

A investigação da rede secundária foi feita para as mesmas
considerações apresentadas na rede primária, porém, não houve
cruzamento entre as curvas. Desta forma, a análise dos pontos
de comutação ótimos do ponto de vista da rede secundária é
irrelevante, com a modulação 256-QAM sempre resultando no
menor atraso, e os demais resultados não serão apresentados
neste artigo.

Como em [3], analisou-se agora a influência do número de
usuários da rede na determinação dos pontos ótimos. A Figura
4 apresenta as curvas de atraso para Φ = 1, alterando a
quantidade de UPs para Np = 10, e mantendo Ns = 30. A Figura
5 apresenta as curvas de atraso para Φ = 1, alterando agora a
quantidade de USs para Ns = 10, e mantendo Np = 30.

Fig. 6.

Atraso médio da rede secundária para Φ= 0.5 e Np = 30 e Ns = 30.

B. Métrica Power
Para análise dos pontos de comutação ótimos pelo critério
da métrica power, considerou-se novamente os mesmos
parâmetros [3] – [5].

Fig. 4.

Atraso médio da rede primária para Φ= 1 e Np = 10 e Ns = 30.

As Figuras de 7 a 9 apresentam as curvas de métrica power
da rede primária em função da carga da rede primária (Lp) para
Φ = 0.5, 1 e 5, respectivamente.
Das Figuras 7 a 9, pode-se observar que as comutações
ocorrem entre as mesmas modulações encontradas para o
critério do atraso. Para Φ = 0.5, a comutação ocorre primeiro
entre as modulações 256-QAM para 16-QAM em Lp = 3.54 e
depois de 16-QAM para 4-PSK em Lp = 5.55. Da Figura 8,
onde Φ = 1, a comutação ocorre primeiro entre as modulações
256-QAM para 16-QAM em Lp = 1.74 e depois de 16-QAM
para 4-PSK em Lp = 2.91. Finalmente para Φ = 5, a comutação
ocorre entre as modulações 256-QAM para 16-QAM em Lp =
0.33 e depois de 16-QAM para 4-PSK em Lp = 0.57.
Como no critério do atraso, analisou-se também a
influência do número de usuários das redes na determinação
dos pontos de comutação, porém o mesmo comportamento foi
observado, a comutação ocorre entre as mesmas modulações. A
Tabela I sintetiza os resultados dessas análises.

Fig. 5.

Atraso médio da rede primária para Φ= 1 e Np = 30 e Ns = 10.
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Na análise da rede secundária, novamente não houve
cruzamento entre as curvas e por esse motivo seus resultados
não serão apresentados neste artigo.

V.

CONCLUSÕES

Neste artigo analisou-se os pontos ótimos de comutação de
um sistema com modulação adaptativa operando em uma rede
de rádios cognitivos com o acesso ao meio concorrente
utilizando múltiplo acesso Slotted Aloha sob desvanecimento
Rayleigh. Para a definição dos pontos ótimos de comutação
consideraram-se os critérios do atraso e da métrica power.
Ao final da investigação pode-se concluir que o uso da
técnica de modulação adaptativa neste cenário pode maximizar
o desempenho da rede primária em termos de atraso e métrica
power, mas é irrelevante do ponto de vista da rede secundária.
Além disso, para a rede primária pode-se concluir também
que os pontos ótimos de comutação são dependentes do critério
de desempenho, do tráfego da rede secundária (Φ), e do
número de usuários nas redes. Porém, as comutações que
otimizam o atraso e a métrica power da rede primária ocorrem
sempre entre as mesmas modulações.

Métrica Power da rede primária para Φ= 0.5 e Np = 30 e Ns = 30.

Fig. 7.
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Métrica Power da rede primária para Φ= 1 e Np = 30 e Ns = 30.

Fig. 9.

Métrica Power da rede primária para Φ= 5 e Np = 30 e Ns = 30.

TABELA I.

INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE USUÁRIO NA DETERMINAÇÃO
DOS PONTOS ÓTIMOS DE COMUTAÇÃO PARA CRITÉRIO DA MÉTRICA POWER

Np

Ns

10

30

30

10

Comutação de
256 para 16-QAM
16-QAM para 4-PSK
256 para 16-QAM
16-QAM para 4-PSK

Ponto Ótimo de
Comutação (Lp)
0.55
0.97
4.86
7.29

1158
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Análise de Desempenho de uma Rede Cognitiva
Full-Duplex com Captação de Energia
Hebert Douglas Pereira, Samuel B. Mafra e Evelio M. G. Fernandez

Resumo— Investigamos o desempenho de uma rede cognitiva full-duplex com captação de energia composta por um
transmissor e um destino na rede primária e uma fonte, um
relay e um destino na rede secundária, no qual será aplicado
detecção conjunta nos sinais recebidos da fonte e do relay. A
auto-interferência no relay é levada em consideração devido à
natureza da transmissão full-duplex. Uma expressão analı́tica
para a probabilidade de outage da rede analisada foi derivada. Os
resultados mostram que o esquema proposto supera o half-duplex
e a transmissão direta nos cenários particulares analisados.
Palavras-Chave— Captação de energia, rede cognitiva cooperativa, comunicação full-duplex, detecção conjunta.
Abstract— We investigate the performance of a full-duplex
energy harvesting cooperative cognitive network composed by
one transmitter and one destination in the primary network,
and one source, one relay, and one destination in the secondary
network, in which joint decoding of the signals received from
source and relay is performed. The effect of self-interference at
the relay is taken into account in our analysis due to the fullduplex relaying nature. A closed-form expression for the outage
probability of the proposed scheme is derived. Result show that
the proposed scheme outperforms the half-duplex and direct
transmission in the particular scenarios under consideration.
Keywords— Energy Harvesting, cooperative cognitive network,
full-duplex comunication, joint decoding.

I. I NTRODUÇ ÃO
Dado o grande avanço tecnológico nas últimas décadas e
o grande crescimento das redes sem fio, várias técnicas têm
sido propostas para aumentar a eficiência no uso do espectro
de radio frequências (RF) e da energia, dado que ambos são
recursos naturais limitados. Dentre essas técnicas, podemos
citar captação de energia e rádio cognitivo. Uma das formas
de captação de energia é mostrada em [1] onde foi comprovada
a possibilidade de se transmitir energia e informação de
forma conjunta através de sinais de RF usando duas técnicas:
multiplexação no tempo (TS, do inglês Time-Switching) e
divisão de potência (PS, do inglês Power-Switching). No modo
TS, um intervalo de tempo é utilizado para a captação de
energia e o tempo restante para transmissão de informação. Já
no modo PS uma porcentagem da potência é destinada para
conversão de energia e a outra porcentagem para decodificação
de informação conforme mostrado em [2], [3].
Na busca por melhorar a eficiência da rede, surge o conceito
de comunicação cooperativa [4], onde nós relays são utilizados
para encaminhar a informação para o destino através de dois
Hebert Douglas Pereira, S. B. Mafra e E. M. G. Fernandez,
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, Paraná, Brasil.
E-mails(hebert.douglas@ufpr.br, mafrasamuel@gmail.com, evelio@ufpr.br).
Este trabalho foi parcialmente financiado pela CAPES e Fundação Araucária.

protocolos principais: amplifica e encaminha (AF, do inglês
Amplify-and-Forward) onde o relay apenas amplifica o sinal
recebido, e decodifica e encaminha (DF, do inglês Decodeand-Forward) onde o relay somente re-envia a informação se
conseguir decodificá-la corretamente. Em [3] é proposta uma
rede cooperativa com captação de energia nos modos PS e TS
e o relay operando no modo AF. A rede possui uma fonte
um relay e um destino, sendo que o relay não possui fonte de
energia própria, toda a energia necessária é captada do sinal
enviado pela fonte. Nessa análise é mostrado um desempenho
superior do esquema TS em relação ao PS.
Em [5] é proposta uma rede cognitiva com seleção de relays
full-duplex (FD) para melhorar o desempenho, em termos de
probablidade de outage, em relação a esquemas operando
em modo half-duplex (HD). Por sua vez, em [6] os autores
apresentam o esquema FDJD (do inglês: Full-Duplex JointDecoding) onde o enlace direto entre fonte e destino da
rede secundária é considerado. O relay utiliza o protocolo
DF seletivo e a técnica detecção conjunta (JD, do inglês:
Joint-Decoding) [7] é aplicada no destino para decodificar
os sinais recebidos da fonte e do relay. É mostrado que o
FDJD apresenta melhor desempenho em relação a esquemas
tradicionais que desconsideram o efeito do sinal do enlace
direto, ou o consideram como interferência, no destino.
Trabalhos recentes têm abordado esquemas de captação
de energia em redes cognitivas cooperativas. Em [8], um
esquema de captação de energia em uma rede cognitiva é
analisado, onde a rede secundária coopera com a primária
através do protocolo overlay, e o transmissor secundário opera
em modo FD com captação de energia usando o protocolo PS,
carregando suas baterias a partir do sinal de RF do primário
e da auto-interferência. Já em [9] uma rede com captação
de energia é considerada onde o relay opera em modo FD
e a auto-interferência no relay é aproveitada para captação
de energia. Com isso, os autores conseguiram um ganho na
taxa de transmissão da rede em comparação com modelos
existentes. Em [10] uma rede de rádio cognitivo com captação
de energia é proposta, composta por uma fonte e um destino
na rede primária, e na rede secundária um relay e um destino
que captam energia no modo PS. De forma similar, uma rede
cognitiva com captação de energia é proposta em [11] onde
a fonte e o relay captam energia para funcionamento a partir
de qualquer transmissor dentro da área de cobertura. O relay
opera em modo AF e não há comunicação direta entre a fonte
e o destino por conta de condições adversas de propagação
em larga escala.
Nesse artigo iremos estender o esquema FDJD apresentado
em [6] para um cenário com captação de energia. Propomos
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assim uma rede cognitiva cooperativa FD com captação de
energia que chamaremos de EH-FDJD (EH-FDJD, do inglês:
Energy Harvesting Full-Duplex with Joint-Decoding). Consideramos que a fonte e o relay da rede secundária não possuem
fonte de energia própria e carregam suas baterias através da
energia captada da rede primária, utilizando o protocolo TS
por ser de mais fácil implementação e menor complexidade
do que o PS. O desempenho do esquema proposto será
comparado com esquemas cognitivos com captação de energia
com transmissão direta e com cooperação em modo HD.
O restante do artigo está organizado como segue. Na Seção
II são apresentados o modelo de topologia da rede e os
protocolos utilizados na comunicação. Os equacionamentos
da probabilidade de outage são mostrados na Seção III. Na
Seção IV são apresentados resultados numéricos e discussões.
Conclusões e trabalhos futuros são mostrados na Seção V.
II. M ODELO DO SISTEMA
hpd
P

hpr

hps

hsd
hsr
S

Fig. 1.

hrr
R

hrd
D

Modelo do sistema: Rede cognitiva cooperativa com relay FD.

A Figura 1 mostra a topologia da rede, mesma topologia
analisada em [6], onde P representa o transmissor primário e
a rede secundária é composta por uma fonte S, um relay R e
um destino D que possui fonte de energia permanente. Já os
nós S e R realizam captação de energia do sinal transmitido
por P 1 . Assim, devido a proximidade do transmissor primário
considera-se um cenário limitado por interferência na rede
secundária. Assume-se que o destino primário está a uma
distância grande de S, tal que a potência transmitida por S
e R não causará nenhuma interferência no mesmo.
P −→ S e R

S −→ R

R −→ D

P −→ S e R

S −→ R e R −→ D

αT Carregamento

(1 − α)T Informação
Tempo

Fig. 3.

Protocolo FD de captação de energia e transmissão de informação.

igual duração (1 − α)βT com β = 21 . No primeiro intervalo a
informação é enviada via broadcast para R e D e no segundo
intervalo R encaminha a informação de S para D. No cenário
FD mostrado na Figura 3 considera-se β = 1 de forma que
a transmissão da informação de S para R e de R para D
acontecem simultaneamente no mesmo intervalo de tempo.
No caso FD, a transmissão e recepção simultâneas provoca
auto-interferência no relay.
Será considerado desvanecimento quase estático em todos
os enlaces, sendo o coeficiente de canal entre o transmissor
i e o destino j será denotado por hij , com i ∈ {p, s, r}
e j ∈ {s, r, d}. Todos os canais são i.i.d. Rayleigh com
2
|hij | tendo uma distribuição exponencial de média λij e
variância σij . O ganho de potência médio do canal é dado
dij
ˆ
por λij = dˆ−υ
ij σij onde dij = dpd é a distância entre os nós i
e j com relação à distância do transmissor primário ao destino
secundário, enquanto υ é o expoente de perda de percurso.
Observe que λrr representa a auto-interferência residual no
relay após a aplicação de técnicas de cancelamento de interferência conforme descrito em [13]. Considera-se também que
a componente da linha de visada é reduzida pela isolação das
antenas do relay, assim λrr é dominada pela componente de
dispersão, que em geral tem valores muito pequenos.
A energia recebida tanto em S quanto em R é dada por
2

Ek = ηαT Pp |hpk | ,

(1)

onde η é a eficiência de conversão de energia, αT é o tempo
de carregamento, Pp é a potência de transmissão do primário e
2
|hpk | é o ganho de potência do canal entre o usuário primário
e o nó k, k ∈ {s, r}. A potência de transmissão de S e R é
dada por
2

αT Carregamento

(1 − α)T /2

Pk =

(1 − α)T /2

Tempo
Fig. 2.

Protocolo HD de captação de energia e transmissão de informação.

Para transmissão das informações serão considerados
cenários HD e FD conforme mostrado nas Figuras 2 e 3,
respectivamente. Em ambos cenários, no primeiro intervalo
de tempo de duração αT , α ∈ [0, 1], S e R captam energia
do sinal de P. Após a captação de energia, no cenário HD
(Fig. 2) o restante do tempo é dividido em dois intervalos de
1 Assume-se que os nós possuem uma bateria capaz de mantê-los em
funcionamento, visto que se considerarmos que toda energia captada for
utilizada para funcionamento e transmissão das informações, o problema se
torna muito difı́cil de modelar conforme mostrado em [12].

ηαPp |hpk |
Ek
2
=
= KPp |hpk | ,
(1 − α)βT
(1 − α)β

(2)

ηα
e β representa a fração do tempo utilizada
onde K = (1−α)β
pelos nós para transmitir as informações.
Consequentemente, os sinais recebidos em R e D são dados,
respectivamente, por
p
p
p
yr = Ps hsr xs + Pr hrr xr + Pp hpr ,
(3)
p
p
p
(4)
yd = Pr hrd xr + Ps hsd xs + Pp hpd ,

onde Pk e xk são, respectivamente, a potência e a mensagem transmitidas pelo nó k e hrr é o coeficiente de autointerferência no relay FD.
III. A N ÁLISE DA PROBABILIDADE DE outage
Neste trabalho consideramos como métrica de avaliação de
desempenho a probabilidade de outage, que é definida como
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a probabilidade de falha na comunicação em um determinado
enlace de comunicação. Supondo largura de banda unitária, a
probabilidade de outage do enlace direto entre fonte e destino
secundários pode ser escrita como
ODT = Pr [Isd < R]




Ps |hsd |2
<
R
= Pr (1 − α)β log2 1 +
Pp |hpd |2





2
|hps | |hsd |2
R
= Pr log2 1 + K
, (5)
<
β(1 − α)
|hpd |2

onde Isd é a informação mútua do canal S → D e R é a taxa
de transmissão esperada. Uma expressão fechada para (5) foi
apresentada em [14]:
ODT = ZeZ E1 (Z),

(6)

R ∞ −xt
onde E1 (x) = 1 e t dt é a função exponencial integral [15,
Eq. (5.1.4)] e Z é uma constante dada por:
 R

2 β(1−α) − 1 λpd
Z=
.
(7)
Kλps λsd
A. Protocolo de Captação de Energia Full-Duplex Cognitivo
No esquema de captação de energia full-duplex com
detecção conjunta EH-FDJD os sinais recebidos tanto de D
quanto de R são decodificados conjuntamente de acordo com
o processo de decodificação backward, que é um processo iterativo dependente da decodificação dos blocos, cuja finalidade é
combinar as informações recebidas da fonte e do relay, através
de técnicas avançadas de decodificação e de conhecimento
adquiridos dos quadros previamente recebidos [7], [6]. Assim
a informação mútua no canal S → R pode ser calculada como:
!
2
Ps |hsr |
FD
Isr = β(1 − α) log2 1 +
, (8)
2
2
Pp |hpr | + Pr |hrr |
enquanto que a informação mútua entre R e D com detecção
conjunta é dada por
!
2
2
Ps |hsd | + Pr |hrd |
FD
. (9)
Ird = β(1 − α) log2 1 +
2
Pp |hpd |
Pode-se notar que os sinais vindo de S e de R são
tratados como informação útil no destino, contudo também
é possı́vel perceber que a auto-interferência em R é levada em
consideração de acordo com (8). Dessa forma, a probabilidade
de outage do esquema proposto EH-FDJD pode ser escrita de
forma similar a [6] dado que o cenário é o mesmo:
FD
FD
FD FD
Osr + (1 − Osr
)Ord
.
OEH-FDJD = Osd

(10)

Para se obter uma expressão fechada para (10) é necessário
FD
resolver os termos individualmente. O valor de Osd
pode
ser obtido usando (6). A probabilidade de outage para o
FD
= Pr [Isr < R], pode
enlace S → R, definida como Osr
ser calculada encontrando primeiramente os valores de Ps e
Pr por meio de (2) e em seguida substituindo em (8),




FD
= Pr log2 1 +
Osr

K |hps |2 |hsr |2
|hpr |2 (1 + K |hrr |2 )



<



R
.
β(1 − α)
(11)

A auto-interferência em (11), representada por hrr , pode ser
vista como uma versão atenuada da interferência do primário

no relay e pode ser desprezada 2 . Portanto, a probabilidade
FD
Osr
pode ser reescrita como
#
"
!!
2
2
|
|h
|
R
|h
ps
sr
FD
.
= Pr log2 1 + K
Osr
<
2
β(1 − α)
|hpr |
(12)
Desta forma, a probabilidade de outage entre os nós S e R
pode ser comparada com a probabilidade de outage entre os
nós S e D apenas alterando os valores de λpd por λpr e λsd
por λsr .
Por fim, a probabilidade de outage no enlace R → D
FD
= Pr [Ird < R] pode ser obtida encondefinida como Ord
trando primeiramente os valores de Ps e Pr por meio de (2)
e substituindo em (9):



|hps |2 |hsd |2 + |hpr |2 |hrd |2
.
Ird = β(1 − α) log2 1 + K
|hpd |2
(13)

Definição 1: Consequentemente, a probabilidade de outage
FD
pode ser aproximada como
Ord
"

FD
= Pr log2
Ord

|hps |2 |hsd |2 + |hpr |2 |hrd |2

1+K

ξ
−ξ
≈ 2−2ξ ̺−ξ
s ̺r (Xλpd ) U



hpd


Xλpd
ξ
, 0.5,
2
4̺2s

2

U



!!

<

R
β(1 − α)



,

Xλpd
ξ
, 0.5,
2
4̺2r

(14)


R
2 β(1−α)

−1



, U (a, b, c) é a função confluente
onde X =
K
hipergeométrica
descrita
em
[17, Eq. 9.211.4], ξ = 1.61 e
p
̺k = 0.4878 λpk λkd .
Demonstração: A fim de encontrar a probabilidade de
outage para o enlace R → D em (14), nos auxiliaremos de
resultado apresentado em [16] para aproximar o produto de
duas variáveis aleatórias Nakagami-m (Zk = hpk hkd ) por uma
variável Gamma (Λk ∼ Γ(ξ, ̺k )), onde k ∈ {s, r}, cujos
parâmetros ξ e ̺k podem ser estimados através do método
gerador de momentos descrito em [18]. Para isso, definem-se
o primeiro e o segundo momentos de Λ como E[Λk ] = ξ̺k
e E[Λ2k ] = ξ(1 + ξ)̺2k [18]. De [19, Eq. 9], o momento de
n-ésima ordem de Zk pode ser determinado como
n 
n

Γ(mpk + n2 )Γ(mkd + n2 ) λpk 2 λkd 2
n
E[Zk ] =
.
Γ(mpk )Γ(mkd )
mpk
mkd
(16)
Assim igualando os termos E[Zk ] = E[Λk ] e E[Zk2 ] = E[Λ2k ]
e após algumas manipulações algébricas, ξ e ̺k podem ser
escritas em função dos parâmetros de uma variávelpaleatória
Nakagami-m com m = 1 3 , ξ = 1.61 e ̺k = 0.4878 λpk λkd
conforme [16, Eq.
p 9 e Eq. 10], respectivamente, ou seja, Zk ∼
Γ(1.61, 0.4878 λpk λkd ).
2
2
Consequentemente, considerando Zk2 ≈ |hpk | |hkd | e
resolvendo as integrais em (15), podemos escrever a probaFD
como em (14).
bilidade de outage Ord
2 Conforme mostrado em [6], [13], [16], a auto-interferência pode ser
atenuada através de técnicas de cancelamento de interferência para valores
residuais na ordem de λrr < 10−3 , assim podemos considerar que a parcela
da auto-interferência é muito menor que a interferência da rede primária e
assim esse termo pode ser desprezado.
3 Como definido na Seção II, os envelopes dos canais são modelados por
variáveis aleatórias com distribuição de Rayleigh que é um caso particular da
distribuição de Nakagami-m para m = 1.
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FD
Ord

=

Z

0

∞Z

r

R
(2 (1−α)β −1)
Zpd
K

0

Z

r

Zpd

R
(2 (1−α)β −1)
−(Zr )2
K

̺ξs e

0

B. Protocolo de Captação de Energia Half-Duplex Cognitivo
Analizaremos também um esquema HD de captação de
energia com detecção conjunta (EH-HDJD, do inglês: Energy
Harvesting Half-Duplex with Joint-Decoding) no qual o protocolo de transmissão é o descrito na Figura 2. Neste caso a
probabilidade de outage pode ser escrita de forma similar a
[6] dado que o cenário é o mesmo:
HD
HD
HD HD
Osr + (1 − Osr
)Ord
.
OEH-HDJD = Osd

(17)

Para resolver (17), precisamos resolver os termos individualmente, assim as probabilidade de outage dos enlaces S → R
e S → D podem ser descritas, respectivemente, como





|hps |2 |hsr |2
R
HD
= Pr log2 1 + K
<
Osr
, (18)
β(1 − α)
|hpr |2





|hps |2 |hsd |2
R
HD
,
= Pr log2 1 + K
<
Osd
β(1 − α)
|hpd |2
(19)
HD
pode ser resolvida utilizando (6), apenas substionde Osr
tuindo λpd por λpr e λsd por λsr em (7), enquanto que
HD
Osd
é obtido como em (6), mas considerando β = 21 .
HD
Já a probabilidade Ord
pode ser obtida a partir de (14)
1
considerando β = 2 .

−Zpd

−Zr

−Zs
̺s

Zsξ−1 ̺ξr e ̺r Zrξ−1 e λpd
dZs dZr dZpd
Γ(ξ)
Γ(ξ)
λpd

transmissor primário P está situado na coordenada (0,1) do
sistema cartesiano, a fonte secundária S em (1,0) e o destino
secundário D fixo em (2,0). O relay R está situado em linha
reta entre S e D. Nas simulações a posição de R foi variada
de (1.1,0) a (1.9,0).
Afim de encontrar a posição ótima para o relay, na Figura 4
é avaliada a probabilidade de outage dos diferentes esquemas
em função da variação da distância de R entre S e D no
cenário proposto. Pode ser observada a validade das expressões
analı́ticas, visto que os valores são muito próximos aos simulados. A transmissão direta foi mantida no gráfico apenas para
fins de comparação com os outros esquemas. Pode se observar
que o esquema EH-FDJD apresenta o melhor desempenho
entre todos os esquemas analisados. Além disso, pode se
observar que a posição ótima do relay é exatamente no ponto
médio entre S e D. Isto acontece devido que quando R está
próximo a S, há uma maior captação de energia, entretanto a
interferência do transmissor primário é grande, que acarreta em
uma maior probabilidade de outage. Quando R está próximo a
D, a interferência diminui, mas também diminui a captação de
energia, aumentando assim a probabilidade de outage, assim
o ponto ótimo é justamente no ponto médio entre S e D.

IV. R ESULTADOS NUM ÉRICOS E DISCUSS ÕES

10 0
DT
EH-HDJD
EH-FDJD
Simulado

10 0

Probabilidade Outage
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Fig. 5. Probabilidade de outage dos diferentes esquemas em função de α
com dsr = 0.5.

0.9

dsr

Fig. 4. Probabilidade de outage dos diferentes esquemas em função de dsr .

Nesta seção são apresentados resultados numéricos para investigar o desempenho do esquema EH-FDJD em comparação
com o do esquema EH-HDJD, ambos com detecção conjunta
no destino, e com o desempenho do enlace direto DT sem
cooperação. Simulações de Monte Carlo foram realizadas para
validação das expressões analı́ticas obtidas. Foi utilizado um
expoente de perdas de percurso υ = 4 e η = 1 4 . O
4 Valores menores de η não mudariam as conclusões, visto que o efeito é
similar em todos os esquemas, apenas deslocaria os valores no eixo y das
figuras.

A Figura 5 apresenta uma análise da probabilidade de outage em função do parâmetro de carregamento α. Esta análise
é importante pois o valor de α influencia tanto na potência
quanto na taxa de transmissão. Considera-se dsr = 0.5 que
corresponde à posição ótima do relay neste cenário como visto
na Figura 4. Pode ser observado que para uma determinada
probabilidade de outage, o tempo de carregamento pode ser
maior em EH-FDJD do que em EH-HDJD, assim com uma
quantidade maior de energia armazenada, o esquema proposto
consegue obter uma probabilidade outage menor. Além disso,
pode-se observar que o esquema proposto pode obter uma
determinada probabilidade de outage com um tempo menor
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de carregamento e com isso dedicar mais tempo a fase de
transmissão, por exemplo para uma probabilidade de outage
de 10−2 o valor de α = 0.11 em EH-FDJD e α = 0.22 em
EH-HDJD.
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Fig. 6. Probabilidade de outage dos diferentes esquemas em função da taxa
de transmissão esperada R com dsr = 0.5 e α = 0.5.

Finalmente, a Figura 6 apresenta a probabilidade de outage
em função da variação da taxa de transmissão esperada, dada
em bits por uso de canal (bpcu). Nessa análise consideramos
α = 0.5 e dsr = 0.5. Nessa análise pode se observar que para
uma determinada probabilidade de outage, o esquema EHFDJD consegue até o dobro da taxa que em EH-HDJD, isso
ocorre porque o esquema full-duplex transmite durante toda a
fase de transmissão. Pode se observar também que o esquema
EH-FDJD apresenta melhor desempenho para todas os valores
da taxa de transmissão considerados em relação aos esquemas
comparados.

V. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, o desempenho de uma rede de captação
de energia cognitiva cooperativa full-duplex é investigado.
A rede secundária é composta por uma fonte, um relay e
um destino, no qual é feito a detecção conjunta nos sinais
recebidos da fonte e do relay, pois são considerados como
informação mútua. Expressões analı́ticas para a probabilidade
de outage foram derivadas e validadas através de simulações.
Os resultados mostraram que a rede operando em modo
full-duplex possui um desempenho superior em comparação
com os esquemas half-duplex e transmissão direta no cenário
particular proposto. Percebe-se que o esquema proposto atinge
uma menor probabilidade de outage, com um tempo de
carregamento menor. Ainda pode se notar que a taxa de
transmissão alcançada é sempre superior quando comparado
aos demais esquemas. Também pode ser observada a validade
das expressões analı́ticas, visto que os valores são muito
próximos aos simulados. Como trabalho futuro pretendemos
analisar o cenário proposto com a técnica de captação de
energia Power Splitting, afim de investigar qual protocolo
apresenta melhor desempenho.
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Performance Analysis of Energy Constrained
Cognitive Full-Duplex Generalized Network Coding
Scheme
Samuel B. Mafra, Evelio M. G. Fernandez, Samuel Montejo-Sánchez and Hebert Douglas Pereira

Abstract— We evaluate the performance of an energy constrained cognitive full-duplex network coding based scheme.
The secondary cooperative network is composed of two energyconstrained full-duplex users that cooperate to transmit their
independent information to a common destination. The secondary
users do not have sources of energy and they harvest energy
from the signals transmitted by the primary user. We show
through theoretical and numerical results that the proposed
energy harvesting cognitive full-duplex scheme has the best
performance in terms of outage probability, when compared with
energy constrained half-duplex network coding scheme as well
as to the direct non-cooperative transmission.
Keywords— Energy Harvesting, Cognitive Radio, Network
Coding, Full-Duplex.

I. I NTRODUCTION
In the last years, several protocols have been proposed
with the goal of obtaining a more efficient use of the radio
frequency spectrum and energy. Among these schemes, we can
cite the energy harvesting and cognitive radio as promising
techniques for energy and spectrum constrained networks [1].
In a wireless sensor network nodes are operated by batteries,
which are difficult or even impossible, to be replaced or
recharged by direct human intervention. An alternative for
these networks is energy harvesting (EH), which can be
described as the process of extracting energy from the surrounding environment in order to supply energy and to prolong
the lifetime of energy-constrained communication networks.
The nodes can harvest energy from different sources such
as heat, light, wave, wind and radio frequency (RF) signals.
The main advantage of energy harvesting from RF signals
is that it does not depend on weather conditions, so this
technique has gained great attention in the last years [1], [2].
Two commonly used EH architectures are power splitting (PS)
and time switching (TS) [2]. In the PS protocol, a fraction of
the received signal power is used to harvest energy and the
remainder is used to send information to the destination, while
in the TS protocol, a fraction of time is used to harvest energy
from the received signal and the rest of the time is used to
send the information to the destination [2].
In a cognitive radio network, unlicensed or secondary users
(SUs) utilize the same frequency band allocated to the licensed
S. B. Mafra, E. M. G. Fernandez and H. D. Pereira are with
Federal University of Paraná (UFPR), Curitiba, Paraná, Brasil. Emails: (mafrasamuel@gmail.com, evelio@ufpr.br,hebert.douglas@ufpr.br), S.
Montejo-Sánchez is with University of Chile, Santiago, Chile. E-mail: smontejo@ing.uchile.cl. This work was partially supported by CNPq, CAPES,
Fundação Araucária and FONDECYT Postdoctoral Grant 3170021.

or primary users (PUs). The SUs are usually subject to
interference caused by the RF transmissions of PUs. However,
under an energy harvesting point-of-view, this interference can
be seen as a free energy source for the SUs [1].
Recently, cooperative communications have emerged as a
promising technique to boost the performance of communication systems [3]. In a cooperative network, one or more nodes,
known as relays, help the communication between source
and destination. For the Decode-and-Forward (DF) protocol,
the transmission occurs in two phases: first, in the broadcast
phase (BP), the source broadcasts its information; then, in
the cooperative phase (CP), if the relay correctly decoded the
source message it retransmits such message to the destination.
In cooperative systems, the relay can operate on either halfduplex (HD) or full-duplex (FD) modes [3]. In half-duplex
mode, the relay transmits and receives in orthogonal channels,
while in full-duplex mode the transmission and reception
are performed at the same time and at the same frequency
band. Owing to this fact, half-duplex relays require the use of
additional system resources, while full-duplex relays arise as a
viable option to alleviate this problem. However, the simultaneous transmission and reception introduce self-interference,
inherent to the full-duplex approach. This self-interference
cannot be completely removed, but it can be considerably
attenuated by using interference cancellation techniques [4].
Nevertheless, the full-duplex relays can still achieve high
performance, even in the presence of strong interference levels.
Recent works have applied the concept of network coding to
cooperative networks [5], [6]. In a network-coded cooperative
network each user broadcast its information in the BP, then
transmits a linear combination in the CP composed of its own
message and the message(s) from its partner(s). In [5], the
dynamic network coding scheme (DNC) is proposed, where
the linear combinations transmitted during the CP are formed
from a non-binary Galois Field GF(q). In [6] a generalization
to the DNC scheme is proposed, namely generalized dynamic
network coding (GNC). In the GNC scheme the users are
allowed to transmit several packets in the BP as well as to
transmit an arbitrary number of non-binary linear combinations in the CP, resulting in a larger achievable diversity order
than DNC.
In [7], the authors analyzed a cognitive wireless network
with two energy-constrained SUs and a common secondary
destination, where the SUs harvest energy from the transmitted signals of primary user. The authors consider that the
secondary users are able to send linear combinations of their
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own information and those of other nodes by adopting the
GNC scheme. The proposed scheme outperforms the noncooperative transmission and the DF cooperative protocol.
In [8], we evaluate the use of network coding in cognitive
underlay networks with multiple secondary users, where the
transmit power is limited by a primary interference threshold.
The results show that the use of cooperative communications
with network coding can provide significant gains in terms
of outage probability and diversity order, when compared to
non-cooperative or traditional cooperative techniques. Such
performance can be improved even further with a proper power
allocation between the nodes, as demonstrated in [9].
Motivated by the great benefits of full-duplex radios, we extend the analysis to a scenario with two full-duplex secondary
users and subject to Rayleigh fading in [10]. The transmit
power of the secondary users is limited by the maximum
interference accepted by the primary destination. The proposed
scheme outperforms previous methods even in the presence of
self-interference.
In this paper we extend the cognitive full-duplex GNC
(C-FD-GNC) scheme proposed in [10], for a scenario with
energy constrained secondary users. The transmit powers of
the secondary users are provided by the energy harvested from
the PU transmission, being a function of the fading realization between the PU and the SUs. Moreover, we consider
Nakagami-m fading in order to evaluate the effect of the lineof-sight. The performance in terms of outage probability of
the proposed energy constrained cognitive full-duplex GNC
(EC-FD-GNC) is compared with the energy constrained halfduplex network coding scheme proposed in [7] and with the
direct transmission.
The remainder of this paper is organized as follows: Section II introduces the system model and some related work. In
Section III the proposed EC-FD-GNC scheme is analyzed. In
Section IV representative numerical results are provided and
insightful discussions are drawn. Finally, Section V concludes
the paper.
II. P RELIMINARIES

Tp

hp1

U1

h22
hps

U2

h2s

h1s

Ds

Fig. 1. System model composed by a primary transmitter Tp and two SUs,
denoted by U1 and U2 , which transmit to a common secondary destination
Ds .

2). We also consider a symmetric scenario in the secondary
network and that the secondary users are approximately at
the same distance from the primary transmitter. Moreover, we
consider that Tp is very close to the SUs, characterizing an
interference-limited scenario.
In this article, we consider a TS energy harvesting protocol,
where the nodes first devote a fraction 0 ≤ α ≤ 1 of each
time-slot for harvesting energy from Tp . The remainder of the
time slot is used by U1 and U2 for information (new or parity
packets) transmission. We consider that each user transmits
during a fraction β of the (1 − α)T . For instance, each user
transmits during a fraction β = 0.5 in half-duplex scheme,
while, we consider β = 1 for the full-duplex scheme and
the direct transmission, since each user transmits during all
remainder of the time slot. The energy harvested at source
node Uk (k ∈ {1, 2}) during the first fraction α of the time
slot is
Ek = ηPp |hpk |2 αT,
(1)
where η represents the energy transfer efficiency, with 0 ≤
η ≤ 1, T is the duration of the time-slot and Pp is the primary
transmit power. Consequently, the available transmit power is
Pk =

1 We assume that the SUs are far enough from D so that the interference
p
imposed by the SUs in Dp is negligible. Moreover, the primary and secondary
networks operate under very different transmission ranges. Thus, we can
neglect the interference from the SUs on Dp assuming that the SUs are
outside the guard zone of Dp .
2 The Nakagami-m distribution is a general distribution, that fits several
types of fading. The Rayleigh distribution, for example, corresponds to m =
1. For m > 1 there is some line-of-sight between the transmitter and receiver.

h12

h11

A. System Model
We consider a cognitive network composed of two SUs U1
and U2 , a common secondary destination Ds and a primary
transmitter Tp 1 , as illustrated in Fig. 1. The quasi-static fading
channel between transmitter i and receiver j is denoted by hij ,
i ∈ {1, 2, p}, j ∈ {1, 2, s}, where {1, 2} represent the users,
s the secondary destination and p the primary transmitter. hij
follows a Nakagami-m distribution2 with fading parameter
mij and average
 power λij . The average fading power is
λij , E |hij |2 , d−ν
ij σij , where dij represents the distance
between users i and j and ν is the path-loss exponent (ν ≥

hp2
h21

αηPp
Ek
=
|hpk |2 = KPp |hpk |2 .
β(1 − α) T
β(1 − α)

(2)

Outage is the event that the mutual information between
nodes i and j is less than an attempted information rate Rsch .
The outage probability of the link k−j, with k 6= j, is obtained
as




Rsch
K|hkj |2 |hpk |2
<
, (3)
Okj = Pr log2 1 +
|hpj |2
1−α
s
where Pr{a} is the probability of event a and Rsch = RRsch
is the transmission rate in bits per channel use (bpcu) of the
scheme sch ∈{EC-DT, EC-HD-GNC, EH-FD-GNC}. Also,
Rs is the attempted information rate in the case of noncooperative direct transmission and Rsch corresponds to the
code rate (the ratio between the number of information packets
and the total number of packets) of a given scheme sch. For
instance, for the non-cooperative scheme REC-DT = 1.
The outage probability of the EC-DT scheme in (3) has
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Okj =
=

Z

∞

Z

∞

Z

Rsch
zpl (2 (1−α) −1)
Kzpk

e

−

mkj zkj
λkj

Zmpk
mpj

Γ(mpk )

αT

IP11

mkj

e

−

mpj zpj
λpj



mpj zpj
λpj

zpj Γ(mpj )

mpj

e

−

mpk zpk
λpk



mpk zpk
λpk

zpk Γ(mpk )

mpk

dzkj dzpj dzpk

for mkj ≥ 1 and mpk = mpj = 1

Γ(mpk +mpj )U(mpj ,1−mpk ,

EH

mkj zkj
λkj

zkl Γ(mkj )

0
0
0
Z eZ En (mkj , Z),

1 −



IP12

EH

)

(4)
, for mkj = 1, mpk ≥ 1 and mpj ≥ 1.

IP21

IP22

EH

PP11

PP12

EH

PP21

PP22

(1−α)T (1−α)T
2
2

BP

CP
Time

Fig. 2. Packets received by the destination in the EC-HD-GNC scheme,where two users harvest energy in the EH phase and broadcast two information
packets (IP1k ,IP2k ) in the BP (w1 = 2) as well as transmit two linear combinations (PP1k ,PP2k ), with k ∈ {1, 2}, in the CP (w2 = 2).

not a general closed-form expression. In order to evaluate the
performance of the proposed scheme, we derive closed-form
expressions for two scenarios of interest with some particular
fading parameters.
1) In the first scenario, we evaluate the effect of some lineof-sight in a link of the secondary network. We consider
Rayleigh fading for the link between the primary and
secondary networks (mpk = mpj = 1) and a generic
value for the fading parameter mkj ≥ 1 for the link
k − j;
2) In the second scenario, we are interested in evaluate
the effect of some line-of-sight in the harvesting and
interference links. We consider Rayleigh fading for the
link k − j (mkj = 1) and generic values of fading
parameter for the link among the primary network and
the secondary network (mpk ≥ 1 and mpj ≥ 1).
Considering the two scenarios described above, we can write
the outage probability
R ∞ −zt of the link k − j as in (4), where
En (n, z) = 1 e tn dt corresponds to the exponential integral [11, Eq. (5.1.4)], U (a, b, c) corresponds to the confluent
hypergeometric function [12, Eq. (9.211.4)] and Z is a constant given by:

 Rsch
2 1−α − 1 mkj λpj
.
(5)
Z=
Kλkj λpk

B. Energy Constrained Cognitive HD-GNC Scheme
In [7], an energy constrained cognitive half-duplex GNC
(EC-HD-GNC) scheme is proposed where first, each user
devotes α of each time-slot for harvesting energy from the
signal of Tp , then each user sends a new information or
parity packet in a half of the remaining of the time slot. The
authors adopt the GNC scheme that was proposed in [6]. The
GNC scheme considers that each user is able to broadcast w1
information packets during the BP and an arbitrary number
w2 of linear combinations of its own information and the

information of the other M − 1 users in the CP, if correctly
decoded during the BP. The operation of the EC-HD-GNC
scheme is illustrated in Fig. 2.
In a two-user scenario, if the inter-user channel fails (e.g.,
U2 cannot decode the information from U1 ), then an outage
occurs for the information packet IP11 if the direct transmission
fails and at least w1 out of the w1 + w2 − 1 remaining packets
containing IP11 cannot be decoded. On the other hand, if the
inter-user channel is not in outage (U2 correctly decoded IP11 ),
an outage occurs when the direct transmission fails and at least
2w1 of the 2(w1 + w2 ) − 1 remaining packets received by the
destination cannot be decoded.
The high SNR approximation for the outage probability
of the energy constrained cognitive two-user GNC (EC-HDGNC) scheme with β = 0.5, w1 = w2 = 2 and code rate
1
REC-HD-GNC = (w1w+w
= 21 , can be written as [6], [8]
2)
OEC-HD-GNC ≈ C23 O12 O1s 3 ,
n
where O12 and O1s are given by (4), and Cm
=
the binomial coefficient.

(6)
n!
m!(n−m)!

is

III. E NERGY C ONSTRAINED C OGNITIVE FD-GNC
S CHEME
In this section, we propose an energy constrained cognitive
full-duplex GNC (EC-FD-GNC) scheme, where the secondary
users harvest energy from the primary transmission in a
fraction α of the time-slot and transmit a new information
or parity packet simultaneously in the remainder of the timeslot. Since, in the proposed FD scheme each user sends its
own message and receives the message of the partner at the
same time, there exist self-interference at the receiver antenna,
caused by the transmission of the transmitter antenna. The
residual self-interference is modeled as a fading channel such
that hkk ∼ CN (0 , σkk ), with average fading power λkk ,
δ σkk , where δ represents the interference cancellation factor
which arises from the association of antenna cancellation and
interference cancellation techniques [4].
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EH

IP11 ,IP12

αT

(1 − α)T

EH

IP21 ,IP22

PP11 ,PP12

EH

BP

EH

PP21 ,PP22

CP
Time

Fig. 3. Packets received by the secondary destination in a energy constrained full-duplex network coding protocol, where two users harvest energy in the EH
phase and broadcast two information frames (IP1k and IP2k ) in the BP (w1 = 2) as well as transmit two linear combinations (PP1k and PP2k ),with k ∈ {1, 2}
in the CP (w2 = 2).

from User 1; however, the message from User 2 can be
successfully decoded at the secondary destination,

The operation of the EH-FD-GNC scheme is illustrated in
Fig. 3. Considering a two-user scenario, as in the EC-HD-GNC
scheme, the following outage events can occur:
• If the inter-user channel fails (e.g., U2 cannot decode
the information from U1 ), then an outage occurs for the
information packet IP11 if the direct transmission fails and
at least w1 out of the w1 + w2 − 1 remaining packets
containing IP11 cannot be decoded.
• On the other hand, if the inter-user channel is not in
outage (U2 correctly decoded IP11 ), an outage occurs
when the direct transmission fails and at least 2w1 of
the 2(w1 + w2 ) − 1 remaining packets received by the
destination cannot be decoded.
The code rate of the EC-FD-GNC scheme is
2w1
2w1
.
(7)
REC-FD-GNC = 2(w +w ) =
1
2
w1 + w2




P2 |h2s |2
REC-FD-GNC
OR1 = Pr log2 1 +
>
Pp |hps |2 + P1 |h1s |2
(1 − α)



REC-FD-GNC
P1 |h1s |2
<
;
(10)
∪ log 2 1 +
Pp |hps |2
(1 − α)
•




REC-FD-GNC
P1 |h1s |2
>
OR2 = Pr log2 1 +
Pp |hps |2 + P2 |h2s |2
(1 − α)



REC-FD-GNC
P2 |h2s |2
<
;
(11)
∪ log 2 1 +
Pp |hps |2
(1 − α)
.
•

2

One can see from (7) that, when w1 = w2 , the EC-FDGNC scheme transmits with the same code rate REC-FD-GNC =
REH-DT = 1 of the direct transmission.
The mutual information between U1 and U2 , considering
that each users communicate with transmit power Pl , is


|h12 |2 P1
I12 = log2 1 +
|hp2 |2 Pp + |h22 |2 P2


K|hp1 |2 Pp |h12 |2
= log2 1 +
|hp2 |2 Pp + KPp |hp2 |2 |h22 |2


K|hp1 |2 |h12 |2
.
(8)
= log2 1 +
|hp2 |2 (1 + K|h22 |2 )
Note that the self-interference at user U2 is taken into account
in (8). As demonstrated in [4], the self interference can be
attenuated to levels in the order of δ < 10−3 . Thus, we
can consider the value of self-interference term negligible
(K|h22 |2 << 1) in (8) and write the outage probability of
the inter-user channel between the users U1 and U2 as:




REC-FD-GNC
K|h12 |2 |hp1 |2
<
.
O12 ≈ Pr log2 1 +
|hp2 |2
1−α
(9)
At the secondary destination, the signals of both users
arrive simultaneously. Thus, we must consider a multiple
access channel (MAC) to calculate the outage probabilities
of the secondary users similarly to [13]. Considering that
R1 = R2 = RC-FD-GNC , the (R1 , R2 )-plane is divided into
four regions (See [10], [13] for more details):
• Region 1 corresponds to a decoding error of the message

Similarly, Region 2 corresponds to a decoding error of the
message from User 2 and successful decoding of message
of User 1,

Region 3 corresponds to decoding errors of the messages
from both users,
!
REC-FD-GNC
P1 |h1s |2
<
∪
(1 − α)
Pp |hps |2 + P2 |hk2s |2


REC-FD-GNC
P2 |h2s |2
<
∪
log2 1 +
2
2
Pp |hps | + P1 |h1s |
(1 − α)



2REC-FD-GNC
(P1 |h1s |2 + |h2s |2 P2 )
<
;
log2 1 +
Pp |hps |2
(1 − α)
(12)

OR3 = Pr

•

(

log2

1+

Region 4 corresponds to successful decoding of the
messages from both users,
OR4 = 1 − (OR1 + OR2 + OR3 ).

(13)

Finally, the individual outage probability of the User 1 at
the destination is given by the sum of the outage probabilities
of Regions 1 and 3. Therefore, [13]
OMAC = OR1 + OR3 .

(14)

The outage probability of the energy constrained two-user
cognitive full duplex GNC scheme with w1 = w2 = 2, code
rate RC-FD-GNC = 2w1 /(w1 + w2 ) = 1 and β = 1, can be
approximated for the high SNR as [10]
OEC-FD-GNC ≈ C23 O12 (OMAC )3 ,

(15)

where O12 is given by (4).
IV. N UMERICAL R ESULTS
In this section we present some numerical results in order to
evaluate the performance of the proposed energy constrained
cognitive full-duplex network coding scheme. We evaluate
the outage probability for a two-user secondary network with
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√
d12 = d1s = d2s = 1/2, dp1 = dp2 = 1/2 and dps = 3/2,
σij = σkk = 1, ν = 4, η = 1 3 and attempted transmission rate
of Rs = 1 bits per channel use (bpcu). We also consider that
each user transmits w1 = 2 information packets and w2 = 2
parity packets in the EC-HD-GNC and EC-FD-GNC schemes.
In order to evaluate the effect of the line-of-sight in the links
between the primary transmitter and the secondary users, we
analyze the outage probability as a function of α for different
values of the fading parameters mp1 = mp2 ∈ {1, 2, 4} in
Fig. 4. With some line-of-sight, the secondary user may obtain
more energy in the harvesting phase, while the line-of-sight
improves the interference in the information phase. Moreover,
we consider m12 = m1s = m2s = mps = 1. Monte Carlo
simulations are represented by red circles.
From Fig. 4, it is possible to see that the performance of all
schemes improves with the increment in the fading parameters.
Moreover, the proposed scheme has the best performance
among all schemes for α < 0.75. For instance, with mp1 =
mp2 = 1 and α = 0.5, the EC-FD-GNC achieves an outage
probability of 6×10−4, while the outage probability of the ECDT is greater than 10−2 . Notice that Monte Carlo simulations
agree very well with the theoretical results. Finally, we can
observe that the optimum value of α does not change with
variations in the fading parameters mp1 and mp2 .
In order to investigate the effect of some line-of-sight in
the secondary links, we evaluate the outage probability as a
function of the attempted rate Rs for different values of the
fading parameters m12 = m1s = m2s ∈ {1, 2, 4} in Fig. 5.
We consider mp1 = mp2 = mps = 1 and α = 0.5.
From Fig. 5, it can be noted that the EC-FD-GNC can
operate with a greater transmission rate in presence of some
line-of-sight, when compared with the others schemes. For
Rs > 2, the EH-DT scheme outperforms the other schemes,
however the outage probability at such region is very large.
V. C ONCLUSION
We evaluated the performance of an energy constrained
cognitive full-duplex GNC network. We consider that the
3 The conclusions would not change if a different value of η is assumed as
the effect is similar, for all schemes and only their relative y-axis positions
are changed.

energy of the secondary users are provided by harvesting the
RF signal from the PU transmission, being a function of the
fading realization between the PU and the SUs. The results
show that the proposed scheme has the best performance in
terms of outage probability, when compared with energy constrained half-duplex GNC scheme and direct non-cooperative
transmission.
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Secure Switch-and-Stay Combining with Multiple
Antennas in Cognitive Radio Relay Networks
Guilherme Oliveira, Samuel Mafra, Evelio Fernández

Abstract— Eavesdropping is a major concern in Cognitive
Radio relay systems, due to the broadcast nature of these systems.
Physical Layer Security (PLS) has been seen as a good alternative
to enhance the secrecy performance of these networks. Based on
the concept of perfect secrecy, PLS uses an information-theoretic
approach to prevent secondary transmissions from malicious
attacks. In this paper, the Secure Switch-and-Stay Combining
(SSSC) protocol is extended to a multiple antenna scenario,
namely Secure Switch-and-Stay Combining with Multiple Antennas (SSSC-MA) protocol. To choose the best out of two relays,
the SSSC-MA is adopted, and the whole transmission process
is subject to a multiple antenna eavesdropper attack. Using a
Transmit Antenna Selection/Maximal Ratio Combining scheme
within the SSSC-MA, the secrecy performance of the extended
protocol is compared to three relaying protocols, the single
relay Selective Decode-and Forward, the two relay Opportunistic
Relaying and the original SSSC. Results show that the proposed
SSSC-MA outperforms the other protocols, achieving satisfying
secrecy performance even when the eavesdropper has more
antennas than the relays.
Keywords— Cognitive Relay Networks, Secure Switch-and-Stay
Combining, Multiple Antennas, Physical Layer Security.

I. I NTRODUCTION
The usage of wireless communications systems is increasing
significantly, which entails some concerns regarding spectrum
sharing and transmission security, due to inherent issues as
bandwidth limitation and the broadcast nature of wireless
systems [1], [2]. To promote a more efficient spectrum usage,
Cognitive Radio (CR) is considered to be a key-technology,
since it is an intelligent system capable of learning its surroundings and adapting its parameters, allowing unlicensed
users to share the same frequency band of licensed users [3].
In the last years, several works have evaluated the protection of information through the use of Physical Layer
Security (PLS) techniques, which are based on the concept
of information-theoretic perfect secrecy, not excluding highlayer traditional encryption and keying security techniques [1],
[3], [4].
However, these advantages come with a drawback, since
CR systems increased complexity is even more susceptible to
eavesdropping and other malicious attacks. Another security
issue regarding CR is that the transmit power of the Secondary
Users (SUs) must not exceed a predefined threshold, in order
to cause minimal interference at Primary Users (PUs) channels
[3].
Guilherme Oliveira, Samuel Mafra and Evelio Fernández¸ Graduate
Program in Electrical Engineering, Federal University of Paraná
(UFPR), Curitiba-PR, Brazil, E-mails: gui.schunemann@gmail.com,
mafrasamuel@gmail.com, evelio@eletrica.ufpr.br.

In this context, some techniques can be employed to enhance the security of wireless systems, for instance: cooperative diversity, antenna diversity, jamming and channel coding
[4], [5], [6], [7]. In [4] transmissions in wireless systems subject to eavesdropping are aided by cooperative diversity. It is
shown that the right placement of a single relay in the network
can enhance significantly the system secrecy performance in
cellular networks. A comparison between employing a node as
a relay or as a jammer to aid in secure transmissions is made
in [5], proving that both approaches are suitable to improve
the secrecy performance of the system. Coding techniques
to enhance PLS were studied in [6], such as error-control
coding. Antenna diversity in a CR system without relays is
studied in [7], where system nodes equipped with multiple
antennas achieved a better secrecy performance, even when
the eavesdropper also had multiple antennas.
In any cooperative system using multiple relays, switching
from one relay to another eventually occurs, and choosing
the best relay to assist in the secure transmission is a major
concern [8], [9]. The SSSC [10] is a cooperative diversity
protocol, which chooses one out of two relays to aid the
transmission in CR underlay systems with single antenna
nodes. There are others dual-hop relaying protocols that may
be used to enhance security in CR wireless networks. The
Selective Decode-and-Forward (SDF) [11], which uses only
one Decode-and-Forward (DF) relay to aid in the secure
transmission; and Opportunistic Relaying (OR) [12] protocols,
where multiple relays are employed to aid in transmission, but
only the selected subset of relays that correctly decoded the
received message is activated to forward the message to the
destination.
Since the security scheme in [11] operates with the SDF
with only one relay, switchings do not occur. However, the
security gain is typically lower than protocols which use
multiple relays. Likewise, one could employ OR schemes for
relay selection in cooperative communications networks [8],
nonetheless, OR schemes may have higher complexity and
switching rates due to continuous channel estimation [13].
In this context, the SSSC-MA can be a positive alternative
to these issues, as the protocol introduces a more complex
switching mechanism compared to other techniques, in order
to address these aforementioned issues while improving the
secrecy performance, since it applies spatial diversity to enhance the system performance.
Among those aforementioned techniques to enhance transmission security in CR networks, spatial diversity is relatively
simple to implement when relay selection protocols are being employed in multiple relay systems. Hence, the main
objective of this paper is to extend the SSSC protocol to
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the multiple antenna case SSSC-MA, achieving lower switching rates and simultaneously improving the system secrecy
performance due to cooperative and spatial diversity. The
extension was achieved by including multiple antennas on
some network nodes and by adopting a Transmit Antenna
Selection (TAS)/Maximal Ratio Combining (MRC) scheme in
these multiple antennas nodes.
Specifically, a two-phase CR system with two DF relays
in the presence of an eavesdropper is examined. Except for
the primary user and the secondary source, all system nodes
are equipped with multiple antennas, in order to assess the
improvement in secrecy performance of a relay switching
protocol when relays are equipped with multiple antennas and
adopt the TAS/MRC technique.
In addition, the secrecy performances of the SSSC-MA and
three other relaying protocols are compared: the security SDF
scheme proposed in [12], the OR with two relays and the
original single antenna SSSC, which may be considered as a
particular case of the proposed SSSC-MA. The latter obtains
higher performance than the other protocols, depicted by its
lower Secrecy Outage Probabilities. Finally, the performance
of the extended protocol was analyzed in several different
scenarios, i.e., with nodes equipped with different number of
antennas.
The remainder of this paper is organized as follows. Sections II and III describes the system model and its secrecy
performance, respectively. Section IV presents numerical results and discussions, and Section V concludes the paper.
II. S YSTEM M ODEL AND R ELAY S ELECTION S CHEME
A. System Model
A cognitive radio system in which secondary transmissions
are subject to eavesdropping is considered. Figure 1 shows
the system model, consisting of two-single antenna nodes: the
primary user P and the secondary source S; and four multipleantenna nodes: relays Ri , i ∈ {1, 2}, with NR1 and NR2
antennas, respectively, the secondary destination D with ND
antennas and an eavesdropper E with NE antennas. Channel
coefficients of single-antenna links are denoted by h̺ρ
m,n while
channel vectors of multiple-antenna links are denoted by h̺ρ
m,n .
Moreover, m ∈ {S, R1 , R2 } denotes the transmitter node,
n ∈ {R1 , R2 , D, E} denotes the receiver node, ρ is a specific
antenna at node n and ̺ is a specific antenna at node m. When
a node has only one antenna, superscripts ρ and ̺ are not used.
All system nodes operate in half-duplex time-division mode
and both relays use the DF protocol. In addition, it is assumed
that when one relay is activated, the other is off. Direct
links S-D and S-E do not exist, since a severe shadowing
environment is considered as in [10]. Besides, it is considered
that channels undergo independent Rayleigh flat fading, with
average channel gain given by
λm,n = d−α
m,n ,

(1)

where dm,n is the distance between nodes m and n and α is the
channel path loss exponent. In addition, all links are subject to
Additive White Gaussian Noise (AWGN) with variance N0 .

P

hS,P

hρS,Ri

h̺Ri ,P
h̺ρ
Ri ,D
R1
h̺ρ
Ri ,E

S

D

R2

E

Fig. 1.

System Model

It is also assumed that the relays have knowledge about the
Channel State Information (CSI) of other channels, including
the eavesdropper. CSI estimation is made through pilot signals
and dedicated feedback channels for the interference and
secondary channels. If the eavesdropper is another active user,
the CSI may be estimated through some feedback from its
activity. For a scenario with passive eavesdroppers, the CSI
is obtained estimating the location of the eavesdropper in the
network [14], [15].
Diversity techniques employed by the system are TAS, to
select the best antenna at the transmitting relay, and MRC,
since it is known that the system security is greater when receivers use MRC rather than other spatial diversity techniques,
such as Selection Combining (SC) [16]. Hence, transmissions
from S to D are always performed in two-phases. First, singleantenna node S transmits the encoded message to one of the
relays, which combines each copy of the received signal using
MRC. In case of successful decoding at the relay, the second
transmission phase starts with Ri re-encoding the message
and forwarding it (using TAS) to the secondary destination
D, which also combines the received signal using MRC.
Combining each copy of the received signal using MRC is
performed at the receivers as follows
2
kh̺ρ
m,n k =

Nn
X

2
|h̺ρ
m,n | ,

(2)

ρ=1

2
where kh̺ρ
m,n k is the sum of the channel powers across all
receiving antennas, Nn ∈ {NR1 , NR2 , ND , NE } is the number
of antennas at the receiver node and h̺ρ
m,n is the channel
coefficient between the ̺th transmitting antenna of node m
and the ρth receiving antenna of node n. In order to perform
TAS in the second transmission phase, Ri selects one antenna
to maximize the SNR at D. The index of the transmitting
antenna in the Ri -D link can be chosen as [17]

̺∗ = arg

max

1≤̺≤NRi

kh̺ρ
Ri ,D k,

(3)

where h̺ρ
Ri ,D is the channel vector between the ̺th transmitting antenna at relay Ri and the ND antennas at D.
Since secondary nodes operate in the underlay cognitive
spectrum-sharing mode, the transmission power of SUs is
constrained in order to ensure that the interference caused at
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P is below an acceptable threshold
Pm ≤

Q

,
|h̺m,P |2

(4)

where Pm is the transmission power of secondary node m, Q
is the maximum allowable interference level at P and h̺m,P
is the instantaneous channel coefficient between secondary
transmitter m and P.
Therefore, the received signal at Ri can be expressed as
p
(5)
yRi (t) = PS hρS,Ri x(t) + gRi ,
where hρS,Ri is the channel vector between S and the NRi
antennas at Ri , x(t) is the transmitted signal at time t and
gRi is the AWGN vector at Ri . After combining the received
signals using MRC, the single scalar symbol at Ri is given by
p
(6)
yRi (t) = PS khρS,Ri k2 x(t) + h†S,Ri gRi ,
where h†S,Ri is the conjugate transpose of the S-Ri channel
vector. In addition, the received signal at secondary receiver
node D, after performing TAS, is expressed as
p
∗
(7)
yD (t) = PRi h̺Riρ,D x(t) + gD ,

the Secrecy Outage Probability (SOP) of the system can be
written as


1
1
P r log2 (1 + γD ) − log2 (1 + γE ) < rs .
(11)
2
2
Equation (11) can also be expressed in terms of a secrecy
threshold Rth = 22rs , and after some manipulation as


∗ρ
2
kh̺
Ri ,D k
1
+
Q̃
∗
2


|h̺
Ri ,P |
< Rth 
(12)
Pr 
̺∗ ρ


2
khR ,E k
i
1 + Q̃ ̺∗ 2
|hR

To consider a fair comparison between the legitimate users
and the eavesdropper, as in [18], it is considered that E always
performs MRC when trying to intercept a message. Thus, the
received signal at E is similar to (7) and (8), after substituting
the corresponding indexes for the links from D to E. The ̺∗th
antenna, which is chosen by TAS to maximize the SNR at
D, is seen by the eavesdropper as a random choice, therefore
not interfering in the system security [19], [18]. Manipulating
Equations (1) to (8), the received SNR at any receiver node n
in the system can be written as
2
kh̺ρ
m,n k
γn = Q̃ ρ 2 ,
|hm,P |

In the proposed SSSC-MA protocol, before starting any
transmission, a randomly selected relay Ri first estimates all
channel parameters. After that, to decide whether the same
relay continues to be used for transmission or a relay switch
must occur, the system needs to make sure that Ri can correctly
decode the message and assure a secure transmission, using
the switching threshold Sth
∗ρ

1 + Q̃

where Q̃ = Q/N0 .
An outage event occurs when the mutual information in the
link between m and n is lower than the attempted data rate.
Therefore, the correct decoding at Ri , which is subject to the
data rate rd , occurs when the S-Ri channel capacity is greater
or equal to the data rate:
1
log2 (1 + γRi ) ≥ rd ,
2

1 + Q̃

(10)

which is equivalent to γRi ≥ Dth , if a correct decoding
threshold is defined as Dth = 22rd − 1.
Finally, a secure data rate rs , which is the rate at which
the secondary source S can reliably and securely transmit its
message to the secondary destination D, is predefined. Hence,

kh̺
R

k2
i ,D
̺∗
|hR ,P |2
i
∗ρ
2
kh̺
Ri ,E k
∗
2
|h̺
|
Ri ,P

≥ Sth .

(13)

If the relay in use fails to decode the message or the
switching threshold Sth condition is not satisfied, a relay
switch is made from R1 to R2 or vice-versa, starting a new
transmission attempt. In this scheme, relay switching depends
not only on the quality of the main channels, but also on
the secure transmission threshold Sth , which makes switching
from one to another relay less frequent.
III. S ECRECY P ERFORMANCE A NALYSIS
The SOP of the system when using the SSSC-MA can be
written as
PoutSSSC-MA = q1 OR1 + q1 OR12 + q2 OR2 + q2 OR21 ,
| {z } | {z } | {z } | {z }
1st

(9)

|

B. Relay Selection Scheme

∗

where h̺Riρ,D , 1 ≤ ρ ≤ ND , is the channel vector between
Ri and D, and gD is the AWGN vector at D. Once combined
employing MRC, the received signals yield a single scalar
symbol at D, written as
p
∗
(8)
yD (t) = PRi kh̺Riρ,D k2 x(t) + h†Ri ,D gD .

i ,P

2nd

3rd

(14)

4th

where q1 and q2 are the probabilities that relays R1 and R2 be
activated, respectively. OR1 and OR2 are the SOPs when relays
R1 and R2 continue to be used for transmission, respectively,
and OR12 and OR21 are the SOPs when R1 switches to R2 ,
and vice-versa, respectively. Therefore, the 1st and 3rd terms
in (14) represent the outage probability when relay R1 or R2
are activated and able to decode the received message, but fail
to achieve the secrecy threshold Rth , respectively.
The 2nd and 4th terms in (14) denote the outage probability
when relay R1 fails to decode the message or does not
achieve the switching threshold Sth , and the relay R2 , after
a relay switch, fails to achieve the secrecy threshold Rth , and
vice-versa, respectively. For more detail on specific outage
probabilities in Equations (14), please see the Appendix.
The SSSC-MA is compared with another two another dualhop relaying protocols already established in the literature, the
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OR with two relays and the SDF with a single relay. The SOP
for these cases can be written as [12]
Υ
PoutSDF,OR = 1 − [(1 − OSR
)(1 − ORi D )],
i

(15)

where Υ is the number of relays in the system, the outage
probability OSRi due to the S-Ri link outage is given by
OSRi = Pr




khρS,Ri k2
<
D
Q̃
th ,
|hS,P |2

(16)

while the SOP of the Ri -D link can be written as

ORi D



∗
kh̺ ρ,D k2
i

 1 + Q̃ R
∗
2


|h̺
Ri ,P |
< Rth 
= Pr 
∗ρ
̺
.

khR ,E k2
1 + Q̃ ̺∗i 2
|hR

i ,P

(17)

|

Hence, the end-to-end SOP is the probability that the first
hop fails to achieve the decoding threshold Dth and the second
hop fails to achieve the secrecy threshold Rth . Assuming
equal average channel gains for every S-Ri link, due to similar
distances between S and every Ri , two situations are possible:
if Υ = 1, the protocol in use is the SDF; If Υ > 1, the system
is adopting OR. Here, this assumption was made, and when
the OR protocol was analyzed Υ was set to 2.
IV. S IMULATION R ESULTS
In this section, numerical results are presented to evaluate
the performance of the proposed SSSC-MA protocol in terms
of its SOP as a function of the maximum allowable interference, Q. In the simulations, a data rate of rd = 1 bits per
channel use (bpcu) is considered, so that the associated SNR
threshold Dth = 3 and the secure data rate was set rs = 0.5
bpcu, yielding a secrecy data rate Rth = 2 bpcu. Additionally,
the switching threshold Sth was set to 2, a unitary noise
variance was considered (N0 = 1) and the path loss exponent
was set to α = 4. In all simulation runs, the distance between
nodes were normalized with respect to the distance between
secondary source and the primary user, S and P, respectively,
and dSP is set to unity. Hence, the following values were
used for the remaining nodes distances dSRi = dR1 D = 0.5,
dSR2 = 0.3, dR2 D = 0.7, in a scenario similar to [10].

Eavesdropper channels were considered always as a degraded version of the main channel, as in [10] using the concept of Main-to-Eavesdropper Ratio (MER), which is a ratio
between the average channel gains of the main and the eavesdropper channels. Thus, the average channel gains adopted
for the R1 -E and R2 -E links were λR1 ,E = λR1 ,D /MER
and λR2 ,E = λR2 ,D /MER, respectively. First, the SOP of
the system using the SSSC-MA, the SDF and the OR was
compared. In this comparison, the single antenna cases were
assessed together with cases when NR = NE = 2 and
ND = 1. The results, shown on Figure 2, were achieved setting
the MER to 30 dB.
For this specific scenario, it is not difficult to see that the
SSSC-MA outperforms both the SDF and the OR in terms of
secrecy performance. In addition, the SDF and the OR saturate
faster than the SSSC-MA, due to the more complex switching
mechanism of the SSSC-MA. Although the OR operates with
two relays, its SOP does not change significantly compared to
the single relay SDF. Examining Equation (15), one can see
that the diversity gain of having more relays does not affect the
outage event ORi D . Moreover, the more the relays, the faster
OSRi tends to zero. Nonetheless, all three protocols benefit
from having two antennas at the relays, even when NE = 2
as well.
The SSSC-MA with only two antennas at the relays and
at D achieves greater secrecy performance than the SDF, the
OR and the original SSSC, even when the eavesdropper also
has two antennas. Besides the better secrecy performance, the
SSSC-MA operates with less relay switching during transmissions than other switching protocols, due to the switching
threshold Sth .
Then, the SOP for the SSSC-MA employing TAS/MRC was
analyzed in several multiple antenna cases. In the top part of
Figure 3, the cases where the secondary destination D has only
one antenna are presented. For this simulation, the MER was
set to 10 dB, in order to test the SSSC-MA in a worst case
compared to the original scenario in [10]. One can see that,
when the eavesdropper channels are only 10 dB worse than the
main channels, i.e. a low MER regime, it is difficult to achieve
an acceptable SOP if D does not have multiple antennas.
100
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Secrecy Outage Probability - Pout

100
SSSC-MA Nr=Ne=1
SSSC-MA Nr=Ne=2
SDF Nr=Ne=1
SDF Nr=Ne=2
OR Nr=Ne=1
OR Nr=Ne=2

10-1

10-2

10-3

Nd=1

10-1

10-2

10-3
Nd=2
10

-4

Nr=Ne=1
Nr=Ne=2
Nr=2;Ne=4
Nr=Ne=2
Nr=Ne=4
Nr=2;Ne=4

10-5
Nd=4

10-4

10-6
-5

0

5

10

15

20

25

Q (dB)
10-5
-5

0

5

10

15

20

25

Q (dB)

Fig. 2.

Fig. 3.

System SOP using the SDF, the OR and the SSSC-MA protocols

SSSC-MA in different multiple antenna scenarios

In fact, when the Ri -D link is 10 dB better than the Ri -
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E, satisfactory SOPs are achieved only when ND ≥ 2, cases
seen on the bottom part of Figure 3. Increasing the number
of antennas at the relays does not cause improvements in the
system secrecy performance if NE also increases. However,
spatial diversity techniques prove their capability to improve
the system SOP. It is straightforward to see that even when the
number of antennas at the eavesdropper (NE = 4) is greater
than the number of antennas at the relays (NR = 2), the best
case is achieved when ND = 4.
V. C ONCLUSIONS
This paper investigated the SSSC-MA protocol secrecy performance in a two-phase CR wireless network, which promises
to have a lower switching rate compared to OR protocols.
Simulations results showed that the SSSC-MA outperforms the
SDF and the OR protocol regarding the SOP of the system,
due to cooperative diversity. In addition, the SSSC-MA outperforms also the original SSSC, on account of spatial diversity
techniques. Considering a system with multiple antennas in the
low MER regime, the TAS/MRC scheme plays an important
role to enhance the system secrecy performance; even when
NE ≥ NR , if ND = NE it is possible to achieve a SOP in
the order of 10−6 . Future works comprise deriving analytical
expressions for the SSSC-MA and assessing the effect of relay
placement in the proposed scheme.
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A PPENDIX
The Secrecy Outage Probability terms for the SSSC-MA
in Equation (14) are defined as follows. The probability that
relay Ri activates is given by


2
kh̺Ri ,P k2 + Q̃kh̺ρ
khρS,Ri k2
Ri ,D k
≥ Sth ,
≥ Dth , ̺
qi = P r Q̃
2
|hS,P |2
khRi ,P k2 + Q̃kh̺ρ
Ri ,E k
(18)
where i is the index of the activated relay {Ri |i = 1, 2}. The
SOP due to transmitting relay outage is


khρS,Ri k2
≥ Dth ,
ORi = P r Q̃
|hS,P |2

 ̺
2
khRi ,P k2 + Q̃kh̺ρ
Ri ,D k
≥
S
th ,
(19)
2
kh̺Ri ,P k2 + Q̃kh̺ρ
Ri ,E k

 ̺
2
khRi ,P k2 + Q̃kh̺ρ
Ri ,D k
<
R
,
th
2
kh̺Ri ,P k2 + Q̃kh̺ρ
Ri ,E k
and the SOP due to a relay switching from Ri to Rj is expressed
as


khρS,Ri k2
< Dth ∨
ORij = P r Q̃
|hS,P |2

 ̺
2
khRi ,P k2 + Q̃kh̺ρ
Ri ,D k
<
S
th ,
2
kh̺Ri ,P k2 + Q̃kh̺ρ
Ri ,E k
(20)


khρS,Rj k2
≥ Dth ,
Q̃
|hS,P |2

 ̺
2
khRj ,P k2 + Q̃kh̺ρ
Rj ,D k
< Rth ,
2
kh̺Rj ,P k2 + Q̃kh̺ρ
Rj ,E k
where ∨ refers to the logical ”OR” operation.
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The Impact of Spectrum Sharing Strategies on the
E2E Performance of Machine Type Communication
M. V. M. Bassi, C. H. M. de Lima and A. A. Ferreira

Abstract— This paper addresses spectrum sensing and sharing
strategies for machine type communication in the cognitive networks. We assess how such solutions preserve the transmissions of
the primary nodes, as well as their impact on the performance of
the underlay secondary network. The system-level performance
is evaluated by means of computer simulations using the Monte
Carlo approach. Our results show that primary nodes significantly benefit from the proposed spectrum sharing strategies,
whereas the secondary devices may be severely compromised
depending on their relative disposition relative to nodes higher
priority. Moreover, there exist an inherent trade off between
the quality of service experienced by the primary user and the
overall spectrum efficiency in terms of the number simultaneous
transmission in the underlay secondary network.
Keywords— MTC, IEEE 802.11,
organization, spectrum sensing.

cognitive

radio,

self-

I. I NTRODUCTION
In the upcoming 5G networks, Machine Type Communication (MTC) are expected to have a determinant role to bring
about the concept of a networked society with a multitude
of new services and applications [1], [2]. The deployment
scenarios are characterized by highly dense wireless and heterogeneous networks along with interactive devices [3]–[6]. In
fact, anyone and anything is always connected and experience
unlimited access to information at anytime and anywhere.
Although, this concept opens up opportunities to create new
business models, as well as develop new approaches to address
fundamental problems such as urbanization, safety, poverty,
education, healthy care, climate change and sustainable use
of resources [7], it certainly leads to daunting technical challenges.
Over the past few years, the ever-increasing demand for high
data rates and ubiquitous coverage, as well as the introduction
of pervasive devices with high computational power have
leveraged a significant paradigm shift in wireless communications regarding their design, deployment and operation. The
traditional centralized and homogeneous structure of cellular
systems has gradually changed to a more dynamic, heterogeneous and infrastructureless configuration in which legacy
cellular systems and large scale deployments of low-power
short-range access points coexist in an distributed manner [8],
[9]. In these highly dense and dynamic deployments, even
simple administrative tasks become expensive or impractical
so that new operational methods that automate decisions and
minimize the need for human intervention are of primary
Authors are with the Department of Telecommunications Engineering,
São Paulo State University (Unesp), São João da Boa Vista-SP, Brazil, Emails: m.vmusto@gmail.com, {carlos.lima, andre.ferreira}@sjbv.unesp.br.
This work was supported by the FAPESP project no. 2015 23703-2.
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interest [10]. As a result of this movement, not only the
deployment and operation of upcoming networks need to
change, but also previously established and widely accepted
methods to evaluate how these systems perform have to be
updated accordingly [9], [11].
In this context, the available frequency spectrum became a
scarce radio resource due to increased data access demand,
high transmission rate and strict quality of service requirements. Unfortunately, legacy spectrum utilization schemes
are static and underuse the available spectrum, because they
neglect the temporal and spacial diversity which are intrinsic to
wireless communication systems. This limitation motivated the
development of dynamic spectrum allocation schemes which
exploit idle frequency groups on the space and time domains
[12].
Herein, opportunistic access to idle frequencies of the
licensed spectrum are studied so as to improve the utilization
of the radio resources and increase the capacity of the systems
under study. In this regard, it is worth mentioning that opportunistic accesses are implemented preserving the ongoing
operation of the licensed communications. From [13], [14], dynamic spectrum sensing is identified as a promising alternative
whereby secondary users (with lower priority) transmit only if
the licensed band is available, i.e. no primary user with higher
priority is detected. This technique is particularly interesting
due to its low implementation cost and backward compatibility
with legacy systems (Long Term Evolution (LTE) advanced
cellular networks). In fact, being able to identify available
frequency bands, reliably and autonomously, is a enabling
feature of self-organizing networks under study [15], [16].
The remainder of this paper is organized as follows. Section II describes the communication, the network deployment
models used to carry out the computer simulations and the
multihop routing protocol. The proposed strategies for the
spectrum sensing are introduced in Section III. We present
the numerical results in Section IV, and evaluate the overall
system performance by means of the SIR experienced by
the primary and secondary users. Finally, we provide final
observations and draw conclusions in Section V.
II. S YSTEM M ODEL
The spectrum sensing and sharing strategies were initially
developed along with a single hop experimental testbed based
on proprietary spectrum analyzer firmware. Using that initial
framework, it is shown that underused frequency bands can be
effectively exploited on a time basis [17]. Equally important,
the aforesaid strategies were evaluated in a large-scale deployment throughout a system-level simulator (implemented from
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A. Propagation and Network Deployment Model
A system-level simulator is used to evaluate the impact
of the aforesaid spectrum sensing and sharing strategies on
the overall network performance (regarding both primary and
secondary devices). Primary and secondary devices share the
whole spectrum and are randomly scattered over the network deployment area following a Poisson distribution. Nodes
communicate using antennas with omni directional radiation
pattern and fixed power. The primary and secondary nodes
transmit at a maximum power level of 24 dBm (maximal
output from a UMTS/3G mobile phone). Radio links are
affected by path-loss attenuation and large-scale shadowing
which are assumed to be mutually independent and multiplicative phenomena [18].
The received power at the node of interest r0 (tagged with
index 0) from an arbitrary transmitter ti located di0 meters
away is

 pi0 di0α xi0 ,

Yi0

(1)

where pi0 yields the transmit power of the ith node, α is the
path-loss exponent and xi0 represents the Log-Normal (LN)
shadowing.
The network deployment model is given by a spatial Poisson
Point Processes (PPPs) ΦPRI (ΦSEC ), whose random points
ϕ represent the locations of primary (secondary) nodes. The
large-scale fading is associated as random marks to each point
of the above processes [19] and is assumed to be independent over distinct communicating nodes and positions. From
the Marking theorem [20], the resulting processes constitute
Marked Point Processes (MPPs) on the product space R2 R ,
whose random points ϕPRI (ϕSEC ) denote the locations of
primary (secondary) transceivers, namely

r PRI
Φ

 pϕ, xq ; ϕ P ΦPRI

(

.

(2)

r PRI and Φ
r SEC are independent spatial PPPs.
Note that Φ
Considering an arbitrary tagged receiver (either primary or
secondary), the corresponding power is given by
Z0



¸

p

ϕj ,xj

qP

Yj0

r PRI
Φ

¸

p

ϕk ,xk

qP

Yk0 ,

(3)

500

250
Y Coordinates (m)

scratch) using the Monte Carlo approach. Then, the Signalto-Interference Ratio (SIR) performance of both primary and
secondary devices were assessed in multihop deployment
scenarios. Here, we extend those results by investigating how
the performance of the secondary network is affected by the
primary user.
The propagation and network deployment models is initially
presented, and thereafter we detail our which are used to run
our computer simulations.

0

dest.

src.

−250

−500
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-250

0
X Coordinates (m)

250

500

Fig. 1.
Multihop link between source and sink nodes in the reference
deployment scenario.

B. Multihop Routing
In the secondary network, nodes communicate over multihop links in which intermediary relays are selected based on a
dynamic selection procedure as established in [21]. Secondary
nodes communicate with each other using a contention-based
channel-access method (random-access protocol) through Request to Send (RTS)/Clear To Send (CTS) handshake so as
to enable frequency sensing in Carrier Sense Multiple Access
with Collision Avoidance (CSMA/CA). The source initiates
the relay selection transactions by issuing a RTS packet.
Neighboring nodes that listen to the source’s request split
themselves randomly and independently based on a common
probability that dictates the likelihood of accessing the shared
medium. If the CTS packets of eligible relays collide, nodes
that have transmitted in the previous slot decide to retransmit
or to refrain based on the Standard Tree Algorithm (STA).
The source node selects the next relay greedily from all
the candidate relays within range – a node can only be
selected as the next hop relay if the experienced SIR satisfies
its requirements. Fig. 1 illustrates a multihop link for the
reference scenario (with no primary user), in which circles
represent potential relays, arrows identify each hop on the
way to the final destination, while source and destination are
represented by hollowed and filled squares, respectively.

r SEC
Φ

Then, the corresponding SIR is,
Yi0
.
(4)
SIR 
Z0
where Yi0 yields the received power at the receiver of interest
and the denominator is the aggregate interference caused by
co-channel primary and secondary transceivers and depends
on the strategy employed to share the spectrum (as described
in section III).

III. S PECTRUM S HARING S TRATEGIES
Secondary devices share the primary user spectrum throughout two strategies: (i) Change to Another Carrier (CAC);
and (ii) Incremental Power Control (IPC). With the former,
after detecting the primary user, secondary devices change to
another carrier. Thereby, secondary nodes inside the primary
detection region do not contribute to the aggregate interference. By using the latter, secondary users inside the primary
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compromise the establishment of the shortest routes towards
the final destination (see Fig. 2). The received power detection
threshold Pth (considering that an idealized energy detection
was used for spectrum sensing at the moment) is set equal
to 40 dBm, whereby secondary nodes detect the presence of
the primary user in their vicinity.

500

Y Coordinates (m)

250

A. Numerical Results
0

dest.

src.

−250

−500
-500

-250

0
X Coordinates (m)

250

500

Fig. 2. Multihop link between source and sink nodes in the CAC deployment
scenario.

detection region continue to transmit on the same carrier,
though at lower power level. We use a discrete power control,
based on the experimental testbed results, that decreases the
transmission power by fixed steps of 6dB [17]. It is worth
noting that by using the CAC strategy, the potential next hop
relays consist of secondary devices that do not detect the
primary user in their surroundings; on the other hand, all the
secondary users operating with IPC are entitled to become
intermediate relays, even though they forward the message at
lower power levels, contributing to the aggregate interference.
IV. P ERFORMANCE E VALUATION
In this section, we evaluate how the spectrum sensing
and sharing strategies impact on the communication of the
secondary cognitive network in terms of the multihop link
length (number of hops) and the probability of successful endto-end data transmission (between source and sink devices).
To do that, various investigation scenarios are initially built
by considering distinct propagation conditions and network
configurations and then evaluated using a system-level computer simulator – we use the Monte Carlo approach to collect
samples over 50000 snapshots for each scenario. The main
configuration parameters are summarized in the Table I.
TABLE I
Parameters
Path loss exponent, α
LN shadowing standard deviation, σ
Transmission power
PC step

Value
3
4 dB
24 dBm
6 dB



In addition, the secondary source and sink nodes are positioned at the opposite ends of the network deployment
area, namely, points p500, 0q and p500, 0q, respectively. The
primary transmitter is positioned at the location p150, 0q to

Figs. 3 and 4 present the resulting SIR experienced by the
primary and secondary users, respectively, with the aforesaid
spectrum sensing and sharing strategies, namely CAC and
IPC. As it can be seen, from Fig. 3, at the 5th percentile
(horizontal dashed line), we observe a gain about 10dB for
the CAC strategy, whereas the IPC provides 8dB only when
compared to the reference deployment scenario. We can also
see, from Fig. 4, a loss of approximately 0.7dB for the CAC
strategy, whereas the IPC provides 1.6dB when compared to
the reference scenario.
Note that interfering devices in the secondary network
behave differently depending on the spectrum sharing strategy:
with CAC, they change carrier after detecting the primary user,
while secondary users with IPC continue to interfere with the
primary transmission though at much lower power (PC step
of 6dB). With respect to the primary user, the CAC is more
beneficial and outperforms the IPC strategy in terms of the
experienced SIR in the scenarios under study. In fact, the
interference from the underlay secondary network is significantly reduced by silencing nodes within the exclusion region.
On the other hand, the CAC strategy increases the number
of hops needed to reach the final destination throughout the
multi-hop connections in secondary network. In that regard,
the IPC strategy becomes more beneficial to the secondary
devices. Therefore, there is a trade off between the quality
of service experienced by the primary user and the number
of simultaneous trey missions in the secondary network. In
other words, IPC allows for greater number of simultaneous
transmission at expense of higher interference at the primary
node and the secondary users remain on the same carrier.
For the spectrum sharing strategies, Figs. 5 and 6 show
the frequency histogram of the multihop links established
by the underlaid (lower priority) secondary devices. In the
latter, we consider the SIR experienced by secondary users to
choose the next relay. In this configuration, the IPC typically
outperforms CAC strategy in number of needed intermediary
hops to reach the final destination, since secondary users inside
the detection region may still be selected as relays though
at lower transmission power level (step of 6dB). The IPC
requires fewer hops to establish multihop links between source
and destination and its End-to-End (E2E) packet delivery rate
is nearly 43% and 40.06% considering the SIR. For the same
network deployment, the CAC requires more hops (much
longer routes in order to circumvent the primary exclusion
region as can be seen from Fig. 2) with lower E2E delivery rate
of approximately 33% and 1.45% considering the SIR. In the
latter, we observe that primary user’s position is harmful to the
choice of a potential relay. Succinctly, from Figs. 3 and 5, Figs.
4 and 6 there is a trade off between IPC and CAC strategies
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SIR at the primary user for the spectrum sharing strategies.
Fig. 5. Frequency histogram of the multihop links between source and sink.
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Fig. 6. Frequency histogram of the multihop links between source and sink,
considering the SIR experienced by secondary users.

when compared to the reference deployment scenario: since
secondary users do not change to another carrier with the
former, a much higher number of simultaneous transmissions
is achieved; however, the multihop links are longer with the
latter. And, from Figs. 3 and 6, to the primary network the
CAC strategy is more beneficial, but at the secondary network,
this strategy harms the quality of service, because there are
almost any E2E delivery rate.
V. C ONCLUSIONS AND P ERSPECTIVES
In this work, we studied the impact of spectrum sensing and
sharing strategies on the performance of the underlay primary
and secondary networks with machine type communication.
Regarding this cognitive radio setup, two spectrum sharing

strategies are developed using our experimental testbed, i.e.
Change to Another Carrier (CAC) and Incremental Power
Control (IPC), and then evaluated by means of a systemlevel simulator. We observed that the primary user proximity
is detrimental to secondary users, as evidenced by the lower
end-to-end packet delivery rate between source and sink,
as well as longer multihop links (length given in number
hops) compromising the communication and quality of service.
Indeed, there is a trade off between IPC and CAC strategies
when compared to the reference scenario: while the former
allows for higher number of simultaneous transmissions in
the underlay network (secondary users do not change to
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another carrier), the latter generates less interference towards
the primary user but typically requires much longer routes
because secondary users need to avoid the primary exclusion
region.
As perspectives, we intend to enhance our simulator by
implementing energy detection for spectrum sensing and more
elaborated radio channel models (for example, Nakagami –
m).
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Underlay Cognitive Networks with Partial Relay
Selection and Primary-User Interference
Diana Pamela Moya Osorio and Edgar Eduardo Benitez Olivo

Abstract— Most related works addressing cognitive relaying
networks focus on the impact of the interference constraint
imposed by the primary receivers on the performance of the
secondary network, while neglecting the interference coming
from the primary transmitters. In this paper, we assess the outage
performance of a cognitive relaying network composed by a
source communicating with a destination under the assistance of
one relay, which is selected from a cluster of decode-and-forward
relays, using partial relay selection. Exact and asymptotic closedform expressions for the outage probability of the considered
network are derived over Rayleigh fading channels, which are
validated through Monte Carlo simulations.
Keywords— cognitive radio, decode-and-forward, interference,
outage probability, partial relaying selection.

I. I NTRODUCTION
Spectrum sharing in cognitive radio networks has arisen as
a promising solution to improve the spectrum-usage efficiency
of emerging fifth generation (5G) wireless communication
systems, by allowing unlicensed (secondary) users to share the
same frequency band owned by licensed (primary) users [1],
[2]. One common approach to make this possible is the
underlay spectrum-sharing technique [3], whereby a secondary
node is enabled to access the licensed frequency band, as long
as its transmit power is carefully controlled, so as to constrain
the resulting interference on the primary receiver to a limit,
referred to as interference temperature [2].
On the other hand, in order to improve the transmission
reliability, extend the coverage area, and increase the system
throughput—without the requirement of additional transmit
power or multiple antennas at the nodes—cooperative relaying
techniques have been proposed [4], [5]. The main concept
behind cooperative communications consists in leveraging the
antennas of neighboring nodes in the network, in order to relay
the signals of each other, thus emulating a spatially-distributed
antenna array. According to the relaying protocol, cooperative
nodes can be categorized as (i) decode-and-forward (DF)
relays, which decode and re-encode the information signal before forward it, or (ii) amplify-and-forward (AF) relays, which
forward the information signal without hard decoding [5].
In the context of cooperative dual-hop relaying networks
with multiple relays, relay selection techniques have been
considered because of their efficient use of system resources
(such as power and bandwidth), since only two orthogonal
D. P. Moya Osorio, Department of Electrical Engineering, Center of Exact
Sciences and Technology, Federal University of São Carlos (UFSCar), São
Carlos-SP, Brazil, E-mail: dianamoya@ufscar.br.
E. E. Benitez Olivo, São Paulo State University (UNESP), Campus
of São João da Boa Vista, São João da Boa Vista-SP, Brazil, E-mail:
edgar.olivo@sjbv.unesp.br.

channels are required, regardless of the number of relays [6],
[7]. Two well-know relay selection techniques are opportunistic relay selection and partial relay selection. While the former
is performed considering the channel state information (CSI)
of the entire network, that is, the CSI of all the source-relay
(first-hop) links and relay-destination (second-hop) links [6],
the latter has the advantage of requiring CSI of only the firsthop links, or alternatively, only the second-hop links, thus
alleviating the feedback overhead [7].
The combination of underlay spectrum sharing and cooperative relaying in cognitive relaying networks (CRN) can
potentially improve the system performance even further.
Indeed, an inordinate amount of attention has been focused on
CRNs (see, for example, [8], [9] and the references therein).
However, an assumption widely considered in the related
literature is that the effect of the interference from the primary
users on the CRN performance is negligible. In fact, this can
be possible if the primary source is located far away from
the secondary nodes, so that the interference links from the
primary transmitter to the secondary receivers are subject to
a severe attenuation due to the path loss and shadowing. On
the other hand, because primary and secondary users share
the same frequency band, a mutual interference between them
could be inevitable for certain scenarios.
Few works have examined the impact of the primaryuser interference on the performance of CRNs [10]–[12].
Among them, in [10], the effect of the interference inflicted
by multiple primary sources on the outage performance of
a cognitive DF relaying network was analyzed. However, in
that work, the analysis was performed by considering only an
interference-limited scenario. In [11], the effect of the primary
user interference and outdated CSI on the outage probability of
a three-node CRN, with multiple-antenna secondary nodes and
DF relaying, was examined. In [12], the outage performance
of a spectrum sharing DF generalized order relay selection
network in the presence of interference from primary user
was studied. However, in [10] and [12], the transmit power
of secondary nodes was considered to be unlimited, since it is
defined as the ratio between the interference temperature and
the CSI of the interference link from the secondary source
to the primary receiver, whereas in [11], the transmit power
of secondary nodes does not consider the CSI of the referred
interference link.
In order to fill in part this gap, in this paper we perform an
exact analysis in terms of the outage probability for a CRN
consisting of a source and a destination, which communicate
with the assistance of one relay, selected from a cluster of
DF relays. Motivated by the feedback-overhead efficiency, we
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consider that the selected relay is determined according to
a partial relay selection scheme. Our analysis considers the
impact on the secondary-network performance of both the
interference coming from a primary source and the interference temperature constraint at a primary receiver. From this,
we provide an exact analysis in closed form for the outage
probability of the considered system, and we also derive an
asymptotic expression. Finally, Monte Carlo simulations are
provided to validate the accuracy of the attained analytical
results.
Notation: through this paper, we denote the probability
density function and the cumulative distribution function of
a random variable X as fX (·) and FX (·), respectively.
II. S YSTEM M ODEL
Consider the underlay cognitive relaying network depicted
in Fig. 1, which is comprised of a secondary source (S), a
secondary destination (D), and N secondary DF relays (Rn )
(n = 1, ..., N ), which are clustered together. Focusing on a
coverage extension scenario, the direct link between S and D
is assumed to be strongly attenuated, so that relays are used in
order to maintain connectivity [13]. Also, the transmit powers
at S and R are considered to be limited to the constraint
imposed by the maximum interference tolerated at the primary
receiver (B) (i.e. the interference-temperature constraint), as
well as by the maximum transmit power available at secondary
nodes. In addition, we consider that the signals arriving at
Rn and D are interfered by the transmissions of the primary
transmitter (A).
Herein, all terminals are supposed to be single-antenna
devices, which operate in half-duplex mode and time division
multiple access (TDMA). Further, all links are considered to

undergo independent and identically distributed (i.i.d.) block
Rayleigh fading and additive white Gaussian noise (AWGN)
with mean power N0 . In this sense, the corresponding channel
gains gXY =|hXY |2 , with X∈{S, Rn , A} and Y ∈{Rn , D, B},
are exponentially distributed random variables with mean values ΩXY =E{|hXY |2 }, where it is assumed that the channel
coefficients remain constant during the transmission of a data
block, but change independently over the consecutive blocks.
Considering this, γSRn =gSR PS /N0 , γRn D =gRn D PR /N0 ,
γSB =gSB PS /N0 , γRn B =gRn B PR /N0 , γARn =gARn PA /N0 ,
and γAD =gAD PA /N0 are the instantaneous received signalto-noise ratios (SNRs) for the links S→Rn , Rn →D, S→B,
Rn →B, A→Rn , and A→D, respectively. In these expressions, PS , PR , and PA are the corresponding transmit powers
at S, Rn , and A. Then, by considering the constraints for the
transmitted powers at S and R, and by denoting γ¯A = PA /N0
as the maximum transmit SNR at A, γ̄P = PS /N0 = PR /N0
as the maximum transmit SNR at S and Rn , and γ̄I = I/N0
as the maximum interference-to-noise ratio tolerated at B, we
have that

γ̄I



 γ̄I gSRn , gSB >
γ̄I
γ̄
P
, γ̄P gSRn =
γSRn = min
gSB
γ̄

gSB
 γ̄P gSRn , gSB ≤ I ,
γ̄P
(1)

γ̄
I



 γ̄I gRn D , gRn B >
γ̄I
γ̄
P
g Rn B
γRn D = min
, γ̄P gRn D =
γ̄

g Rn B
 γ̄P gRn D , gRn B ≤ I .
γ̄P
(2)
Then, the instantaneous received signal-to-interference-plusnoise ratios (SINRs) at Rn and D are given, respectively, by
γSRn
,
(3)
γ Rn =
γARn + 1
γ Rn D
.
(4)
γD =
γAD + 1

For the proposed system, one out of the N relays is selected
to cooperate on the communication process between S and D,
according to a partial relay selection criterion, which is based
on the channel conditions of the links S → Rn , n = 1, . . . , N ,
(i.e., the first hops of the relaying links) and is given by
n∗ = arg max{γRn }.
n

(5)

III. O UTAGE P ROBABILITY
In this section, the performance of the proposed system is
analyzed in terms of the outage probability. By definition, the
secondary network is in outage when the instantaneous received end-to-end SNR, γe2e , drops below a certain threshold
∆
τ = 22R − 1, where R is the target spectral efficiency given
in bits/s/Hz. Thus, the outage probability can be formulated
as in the following theorem.
Theorem 1: the outage probability of an underlay cognitive
relaying network with partial relay selection, which is subject
to primary-user interference, is given by
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POUT = FγD (τ ) − FγRn (τ ) [FγD (τ ) − 1] ,

(6)
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where FγRn (τ ) is given by (7), shown at the top of the next
page. Moreover, FγD (τ ) can also be expressed as in (7), by
replacing ΩSB , ΩAR , and ΩSR by ΩRB , ΩAD , and ΩRD , in
this order.
Proof: according to the definition of outage probability,
it follows that

expression can be determined for the outage probability in (6),
by summing up the terms T1 , T2 , and T3 , according to (9).
In the following theorem, a closed-form asymptotic expression at high SNR is introduced.
Theorem 2: the asymptotic outage probability of an underlay cognitive relaying network with partial relay selection,
which is subject to primary-user interference, is given by (8),
POUT = Pr (γe2e < τ )
shown at the next page.
= Pr (min {γRn , γD } < τ |n∗ = n) Pr(n∗ = n)
Proof: By considering that the maximum-available trans

N
mit
powers
at the secondary terminals, PS and PR , vary
(a) X
Pr (min {γRn , γD } < τ ) Pr γRn > max {γRi }
=
independently of the maximum interference power tolerated
i6=n
i=0
at the primary destination, I, it follows that all the terms
=T1 + T2 + T3 ,
(9) proportional to 1/γ̄P tend to zero as PT increases at high SNR.
In addition, using the Maclaurin expression for the exponential
where the step (a) is obtained by applying the Total Probability function [15, Eq. (0.318.2)], we have that e−x ≃ 1 − x for
Theorem [14]. Besides, the terms T1 , T2 , and T3 are obtained small x. Applying this into (6), and neglecting the highby splitting the minimum function into three regions, as order terms with regard to 1/γ̄ , by some mathematical
P
follows: i) γRn < τ and γD > τ , ii) γRn < τ and γD < τ , manipulations, a asymptotic closed-form expression for the
and iii) γRn > τ and γD < τ . Thereby, T1 can be derived as outage probability can be obtained as in (8).
N
Remark 1: From (8), we can notice that the asymptotic


X
outage probability is independent of γ̄P , thus resulting in
Pr (γRn < τ, γD > τ ) Pr γRn > max {γRi }
T1 =
i
i=0
a floor. As a consequence, the diversity order [17] for the
τ
Z
N
considered system turns out to be zero.
X
N −1
=
[1 − FγD (τ )] fγRn (φ)dφ
FγRn (φ)
i=0 0

IV. N UMERICAL R ESULTS AND D ISCUSSIONS

N

=FγRn (τ ) [1 − FγD (τ )] .

(10)

By applying the same rationale, T2 and T3 can be derived as
N

T2 =FγRn (τ ) FγD (τ ) ,
i
h
N
T3 =FγD (τ ) 1 − FγRn (τ ) .

(11)
(12)

In the above expressions, the CDFs FγRn (τ ) and FγD (τ )
can be obtained as
FγRn (τ ) = Pr (γRn < τ |gSB )


γSRn
= Pr
< τ |gSB
γARn + 1
Z∞
= Pr (γSRn < τ (ω + 1)|gSB ) fARn (ω) dω
0

=I1 + I2 ,

(13)

where, in light of (1), the terms I1 and I2 can be expressed as
I1 =

Z∞ Z∞

FgSR

γ̄I /γ̄P 0

h

τ w(ω+1)
γI

i

fARn (ω) fgSB (w) dωdw
(14)

I2 =

γ̄Z
I /γ̄P Z∞
0

0

FgSR

h

τ (ω+1)
γP

i

fARn (ω) fgSB (w) dωdw. (15)

Accordingly, by solving exponential-functions integrals and
considering [15, eq. (3.352-2)], the terms I1 and I2 can be
obtained in closed form, as in the first and second lines in (7),
respectively. An identical analysis can be followed to obtain
FγD (τ ) by considering (2). Therefore, an exact closed-form

In this section, our analytical expressions are validated
through illustrative sample cases via Monte Carlo simulations. For this purpose, we assume a bi-dimensional network
topology, where S is located at the coordinates (0; 0), the
N relays are clustered together and co-located at (0.5; 0), D
is located at (1; 0), and A and B are located at (0; 1) and
(1; 1), respectively. Furthermore, we consider that the average
channel gains of all links are determined by the path-loss, i.e.,
ΩXY = d−α
X,Y , with X∈{S, Rn , A}, Y ∈{Rn , D, B}, and α
being the path-loss exponent, which is set to 4.
Under the above assumptions, Fig. 2 shows the outage
probability versus the transmit SNR, γ¯P , for N = 3 and
different values of γ¯A e γ¯I . In this figure, it can be contrasted
the effects over the outage performance of the interference
temperature γI constraint and the interference from the primary transmitter. First of all, it can be observed an excellent
match between the simulation results and our exact expression
for the outage probability. Also, it can be observed that our
asymptotic expression also matches with the saturation limits
on the system introduced by the different values for γI , thus
confirming a diversity equal to zero for high SNR values,
while the interference from the primary transmitter does not
influence on the behavior of these limits, albeit significantly
degrades the attained performance. In this sense, the higher
the values of γA , the greater the performance loss, as can be
observed in the curves for γI = 10 dB.
In Fig. 3 is depicted the outage probability versus the
normalized distance between S and Rn , dSRn /dSD , for γ̄P =
15 dB and N = 3. It can be observed that, as γ¯A decreases,
the optimal relay position is located closer to D. This is
due to the fact that, as the value of γ̄A increases, the first
hop of the relaying link requires to be stronger in order to
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FγRn (τ ) = e

γ̄
− γ̄ ΩI
P SB

+

POUT ≃ 1 −

γ̄I ΩRn D e





γ̄I ΩSR +τ ΩSB
n
(τ Ω +γ̄ Ω
)(γ̄ τ ΩARn +γ̄P ΩSRn )
γ̄I ΩSRn e γ̄A τ ΩARn ΩSB Ei − SB γ̄PI γ̄ASRτ nΩARAΩSB
ΩSR
n

+

γ̄

1−e

− γ̄ I ΩSB
P



γ̄P ΩSRn + γ̄A τ ΩARn

γ̄I ΩR D +τ ΩR B
n
n
γ̄A τ ΩAD ΩR B
n

Ei




i
h

− τ Ω
γ̄P ΩSRn 1 − e γ̄P SRn + γ̄A τ ΩARn

τΩ
+γ̄I ΩRn D
− γ̄ARτnΩBAD Ω
Rn B

γ̄A τ ΩAD ΩRn B

n

γ̄A τ ΩARn ΩSB

(7)


N
γ̄I ΩSR +τ ΩSB
 


n
τ ΩSB +γ̄I ΩSRn
γ̄A τ ΩAR ΩSB
n
Ei − γ̄A τ ΩAR ΩSB

 γ̄I ΩSRn e

n

+ 1 − 1


γ̄A τ ΩAR ΩSB
n
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Fig. 2. Outage probability vs. transmit SNR γ̄P , for N =3, considering
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V. C ONCLUSIONS
overcome the level of interference suffered from the primary
transmitter and maintain the balance between the two hops.
Also, it can be evidenced from Fig. 3 that, for a given γ̄P , a
loss in performance is determined by the level of the primarytransmitter interference, γ̄A . Then, in this scenario, different
values of interference temperature do not affect the outage
performance.
Finally, Fig. 4 illustrates the outage probability versus the
transmit SNR, γ̄P , for different number of relays and two
different configurations for γ̄A and γ̄I . For both configurations
of γ̄A and γ̄I , a performance gain can be observed as the
number of relays increases from 1 to 2. Nonetheless, no gain
is observed for more than 2 relays. Therefore, the performance
limits observed for lower values of γI remain the same for any
number of relays over 2. In this sense, under the assumptions
considered for this system, the use of more than 2 relays does
not bring any benefit in terms of outage performance.

In this paper, we have performed an exact analysis for the
outage probability of an underlay cognitive relaying network
with multiple relays, by considering partial relay selection and
the effect of the interference coming from a primary user.
Besides, a asymptotic closed-form expression is provided,
which shows to be highly accurate for lower and higher values
of SNR. Our expressions were validated via Monte Carlo
simulations, whereby the primary-user interference over the
secondary network was shown to cause a considerable loss
in performance, specially for lower values of interference
temperature, where the performance exhibits saturation limits.
Additionally, the optimal relay position is observed to tend
toward the destination as lower the value of the primarytransmitter SNR, while different values of interference temperature do not have effect over the outage performance,
for a given transmit SNR at source and relays. Finally, in
the considered system, the use of two relays produces a
performance gain over the system, however, an increment on
more than two relays does not entails any performance gain.
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Abstract—In the digital signal processing (DSP) area, one of
the most important tasks is digital filter design. Currently, this
procedure is performed with the aid of computational tools, which
generally assume filter coefficients represented with floating-point
arithmetic. Nonetheless, during the implementation phase, which
is often done in digital signal processors or field programmable
gate arrays, the representation of the obtained coefficients can
be carried out through integer or fixed-point arithmetic, which
often results in unexpected behavior or even unstable filters. The
present work addresses this issue and proposes a verification
methodology based on the digital-system verifier (DSVerifier),
with the goal of checking fixed-point digital filters w.r.t. implementation aspects. In particular, DSVerifier checks whether
the number of bits used in coefficient representation will result
in a filter with the same features specified during the design
phase. Experimental results show that errors regarding frequency
response and overflow are likely to be identified with the proposed
methodology, which thus improves overall system’s reliability.

I. I NTRODUCTION
Digital Filters with finite impulse response (FIR) or infinite
impulse response (IIR) are used in different areas, such as
digital signal processing (DSP), control systems, telecommunications, medical instrumentation, and consumer electronics.
In general, such applications vary from simple frequency
selection and adaptive filters to equalizers and filter banks,
whose goal is to modify the characteristics of a certain signal,
in accordance with pre-established requisites.
Digital filter design follows an abundant mathematical theory, both in frequency and time domains, and is usually
realized with tools such as MATLAB [1], which normally
assume fixed- or floating-point precision. Nonetheless, there
can be a great disparity between a filter design and its practical
implementation. For instance, many projects are implemented
in digital signal processors or field programmable gate arrays
(FPGAs), which may employ fixed-point arithmetic (with
lower cost and complexity), whereas associated designs usually assume floating-point precision [15].
This difference has the potential of generating undesirable
effects regarding a filter’s frequency response, both in phase
and magnitude, in addition to problems as overflow and instability [5]. Such behavior is due to quantization errors caused
by a more constrained precision, which result in coefficients
that are different from the ones originally designed. As result,

one may argue about the effectiveness of digital filters and the
number of bits needed for their representation, in such a way
that design parameters are satisfied [16]. This paper presents
a verification methodology for digital filters with fixed-point
implementation, based on the Efficient SMT-Based ContextBounded Model Checker (ESBMC), which employs Bounded
Model Checking (BMC) techniques and Satisfiability Modulo
Theories (SMT) [3], [4]. Such an approach indicates, according to previously defined parameters,if the chosen number of
bits is sufficient and does not lead to unexpected errors or
behaviors. The main advantage of this approach, over other
filter analysis techniques [5], [8], is that model checking tools
can provide precise information on how to reproduce errors
(for instance, system input values) through counterexamples.
In order to apply the proposed methodology to digital
filter verification, Digital System Verifier (DSVerifier) [17], a
front-end tool for the verification of different types of digital
systems, was used. DSVerifier is based on state-of-the-art
bounded model checkers that support the C language and employ solvers for boolean satisfiability and satisfiability modulo
theories. The present scheme was developed and integrated
into DSVerifier [16], [17], because the latter was unable to
support the verification of filter-specific properties, such as
magnitude and phase, prior to this work. Many practical digital
filters were used for verification, with the goal to validate them
against real designs. As result, such a verifier, together with
traditional design tools, can provide a complete digital filter
synthesizing scheme, according to application conditions. Indeed, the present approach is effective in verifying magnitude
and phase responses, which provides an analysis deeply based
on DSP theoryThe performed experiments are based on a set
of publicly available benchmarks2 .
The remainder of this work is organized as follows. Section
II presents verification schemes available in literature, highlighting its main characteristics, while in Section III, the BMC
technique is presented. Then, in Section IV, the proposed
method is described, and Section V presents the simulations
results. Finally, the conclusions are set out in Section VI.
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II. R ELATED W ORK
The application of tools that implement the BMC technique,
regarding software verification, is becoming quite popular,
mainly due to the advent of sophisticated SMT solvers,
which are constructed based on efficient satisfiability solvers
(SAT) [9]. Previously published studies related to SMT-based
BMC, for software, handle the problem of verifying ANSI-C
programs that use bit operations, fixed-point and floating-point
arithmetic, comparisons and pointers arithmetic [3]; however,
there are few evidences of studies that address the verification
of properties related to digital filters implementation, in ANSIC, especially when assuming arbitrary word-length. One of
such studies was previously conducted by Freitas et al. [2],
where digital filter properties, such as overflow, magnitude
and stability, were verified by employing ESBMC. Those
results served as main inspiration for the present work, whose
proposal is to further extend and reproduce its verified properties, while supporting them on DSVerifier. Currently, this new
implementation allows passband-filter verification.
Akbarpour and Tahar [10], [11] presented an approach for
error detection in digital-filter design, which is based on a
high-order logic (HOL) theorem solver. The authors describe
valuation functions that find the real values of a digital filter’s output, through fixed- and floating-point representations,
aiming to define an error. The latter represents the difference
between the found values, through this valuation function, and
the output corresponding to design specifications.
Recently, Cox, Sankaranarayanan and Chang [12] introduced a new approach that uses bit-precise analysis for verifying of digital filter implementations, in fixed-point. This
approach is based on the BMC technique and employs SMT
solvers for checking verification conditions, which are generated in the digital-filter design phase. The authors show that
such an approach is more efficient and produces fewer false
alarms, if compared with those that use real arithmetic solvers
Nonetheless, the mentioned studies do not address intrinsic
filters characteristics, such as errors or modifications related
to poles, zeros, and frequency response. In that sense, Abreu
et al. proposed a new methodology for the verification of
digital filters, employing DSVerifier [16]. The authors verified
digital systems properties, such as limit-cycle and overflow,
and checked output errors and time constraints, based on
discrete-time models implemented in C.
The present article extends the approach proposed by Cox
et al. [12] and Abreu et al. [16], by including new digital filter
properties, such as magnitude and phase responses, which is
closely related to DSP theory. In addition, it applies DSVerifier
to the verification of a more diverse set of benchmarks,
including different classes of filters (e.g., passband filters).
One may also find a fixed-point implementation of a digital
filter by directly designing it and optimizing the number of
bits used in the fixed-point format [6], [7]; however, traditional design methodologies do not address fragility issues,
i.e., the filter dynamics sensitivity w.r.t. the implementation
issues, e.g., FWL effects and round-offs. Even a correct filterdesign might lose performance and stability due to those.
The method proposed here addresses this problem, since it
is able to represent all dynamic and rounding variations as
non-deterministic variables, which will produce a (transition)
system that models all the possible states a system could reach.

III. T HE BMC TECHNIQUE
With ESBMC, a program under analysis is modeled by a
state transition system, which is generated from a program
control-flow graph (CFG) [13] that is automatically created
during verification. A node in a CFG represents an assignment
(deterministic or nondeterministic) or a conditional expression,
while an edge represents a change in a program’s flow.
A state transition system M = (S, T, S0 ) is an abstract
machine, which consists in a state set S, where S0 ⊆ S
represents a initial state set and T ⊆ S × S is the transition
relation. A state s ∈ S consists of values of a program counter
pc and all system variables. An initial state s0 assigns a
program’s initial location in a CFG to the pc. We identify
each transition γ(si , si+1 ) ∈ T between two states si and
si+1 , with a logical formula γ(si , si+1 ), which captures the
constraints on corresponding values of a program counter and
system variables. Given a transition system M , a property φ,
and a bound k, ESBMC [4] unfolds a system k times and
transforms the associated result into a verification condition
ψ, in such a way that ψ is satisfiable if and only if φ contains
a counterexample with length smaller or equal to k [3]. Thus,
the BMC technique problem is formulated as follows
ψk = I(s0 ) ∧

k i−1
_
^

(γ(sj , sj+1 ) ∧ φ(si )),

(1)

i=o j=0

where φ is a property, I is a set of the initial states in M ,
and γ(sj , sj+1 ) is the state transition function of M , between
Vi−1
steps j and j + 1. Thus, I(s0 ) ∧ j=0 γ(sj , sj+1 ) represents
the execution of M for i times. Eq. (1) will be satisfied if,
and only if, for each i ≤ k, there is a reachable state where
φ is violated. If Eq. (1) is satisfiable, then ESBMC shows a
counterexample, defining which variable values are needed to
lead to the related error. The counterexample for a property φ
is a state sequence s0 , s1 , ..., sk with s0 ∈ S0 and γ(si , si+1 )
, for 0 ≤ i < k. If Eq. (1) is unsatisfiable, one can conclude
that no error state is reachable within k steps or less.
IV. T HE N EW V ERIFICATION M ETHODOLOGY
In general, fixed-point implementations use standard registers to store the inputs and outputs along adders, multipliers,
and delays; however, results of those elements might exceed
the limits of the allocated variables or generate values different
than what was expected, due to coefficients accuracy or
associated number of bits. In conclusion, it is possible that
results differ from those specified or even that a filter becomes
unstable. Finally, the proposed verification methodology is
split into three main parts: magnitude and phase verification,
poles and zeros stability, and overflow verification.
A. Magnitude and phase verification
Changes in coefficients, due to fixed-point quantization,
modify responses in magnitude and phase [11] as shown in
Fig. 1.
Here, the input of the proposed verification system is
composed by filter coefficients, in floating-point, which must
be analyzed according to the adopted conditions, such as
passband, cut-off frequency, and rejection band, as well as
the gains in each region and the amount of bits used for its
representation in fixed-point.
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the stability test procedure, the following Jury’s matrix M =
[mij ](2N −2)×N is built from S(z) coefficients:

Magnitude Response (dB)
0


V (0)
 V (1) 


M =
,
.
.


.
V (N −2)


−50

Magnitude (dB)

−100

−150

(7)

(k)

where V (k) = [vij ]2×N , such that

−200

(0)

vij =

−250

−300

(k)
vij

−350
0

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Normalized Frequency (×π rad/sample)

0.8

0.9

Fig. 1. Magnitude response of an IIR Chebyshev filter with order 12: the
blue curve represents the projected answer and the green one the response
with fixed-point, containing one sign bit and 7 and 6 bits for the integer and
fractional parts, respectively.

Given that N is the number of points of the Discrete-Time
Fourier Transform (DTFT) [14], h[n] is the filter impulse
response, and Hk is the k-th component of it’s sampled
equivalent in frequency domain, we have that
Hk =

N
−1
X

h(n)e−j(2π/N )kn .

(2)

Ilp

Ihp

mag

mag

⇔




≤ ωp
∨



 
∨
= ωc
|Hk | < Ac ∧ 2πk
N

 

|Hk | < Ar ∧ ωr ≤ 2πk
≤π ,
N
 
|Hk | > Ap ∧ 0 ≤

2πk
N





⇔ |Hk | < Ar ∧ 0 ≤ 2πk
≤ ωr
∨
N

 

|Hk | > Ac ∧ 2πk
= ωc
∨
N

 

|Hk | > Ap ∧ ωp ≤ 2πk
≤π
N

(3)

(4)



0,

 (k−1)
(k−1)
− v2j
·
= v1j


 (k)

v(1)(N −j+1) ,

if i = 1
and
if i = 2

(8)

if j > n − k
(k−1)

v11

(k−1)

v21

,

if j ≤ n − k and i = 1 ,

(9)

if j ≤ n − k and i = 2

where k ∈ Z, such that 0 < k < N − 2. S(z) is the
characteristic polynomial of a stable system, if and only if
the following four propositions hold:
•
•
•
•

R1 :
R2 :
R3 :
R4 :

S(1) > 0;
(−1)N S(−1) > 0;
|a0 | < aN ;
m11 > 0 ⇐⇒ m31 ∧ m51 ∧ · · · ∧ m(2N −3)(1) .

The stability property is then encoded by creating a constraint using the fixed size bit-vector theory, which is typically
supported by state-of-the-art SMT solvers [18]:

n=0

In addition, suppose that ωp , ωr , and ωc are the digital
frequencies of passband, stopband and cutoff, respectively,
and Ap , Ar , and Ac are the gains that will be checked.
We assumed the following assertions to verify magnitude and
phase properties for lowpass and highpass filters:

(
aj−1 ,
(0)
v(1)(N −j+1) ,

φstability ⇐⇒ (R1 ∧ R2 ∧ R3 ∧ R4 ),

(10)

where the literal φstability represents the validity of the stability condition. In particular, an SMT-solver checks whether the
Jury’s criteria hold for characteristic polynomial coefficients.
C. Overflow verification
The third part tackles overflow verification after coefficient
quantization, which would be considered infeasible without
computational tools. Additions, subtractions, multiplications,
and divisions can be approximately implemented with fixedpoint representations, so that values are constrained according
to the available number of bits; if this condition is violated,
then an overflow has occurred. In order to better understand
that, our work describes overflow by saturation and overflow
by wrap-around.
Definition 1. (Saturation) Saturation occurs when values outside a
bit range are represented by minimum or maximum values.

Despite the easy in finding those limits, it would be difficult
to know which input will lead to saturation.

and
Ilp phase ,
⇔ |^H(k) − ^Hf ixed (k)| > threshold.
Ihp phase

(5)

In case of an assertion violation, an error is generated to
indicate that the chosen amount of bits is insufficient, taking
into account the initial design restrictions.
B. Poles and zeros verification
the Jury’s algorithm is used to check stability in the zdomain, for a given characteristic polynomial of the form
S(z) = a0 z N + a1 z N −1 + ...aN −1 z + aN = 0, a0 6= 0.

(6)

In particular, the Jury’s stability test is already explained in
the control system literature [19]. This study, however, limits
itself to explain the SMT encoding of the Jury’s criteria. For

Definition 2. (Wrap-around) Wrapping around consists in attributing minimum values when the maximum limit is reached and viceversa [12].

Overflow verification generates an array of nondeterministic
fixed-point numbers x̃[n], which represents a discrete input
signal and applies it to a filter’s difference equation h[n],
which was converted to fixed-point. The result is an array
describing the output y[n] at each step n of an input signal.
The length N of an input array, as well as the maximum and
minimum values of each input element are defined by users.
The internal realization of h[n] might also be selected by users.
All overflow check iterations are given by

 

Ioverf low ⇔ y[n] > Vmin ∧ y[n] 6 Vmax ,
(11)
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where n varies from 0 to N and Vmin and Vmax are the
minimum and maximum values representable by a given fixedpoint bit format. The procedure used by DSVerifier to calculate
this interval is described in section V-A.
In oder to detect an error, a counterexample is generated,
which consists of the violated states, providing access to
inputs that generated the associated error, in a specific order,
as well as output values. This approach provides knowledge
about error conditions regarding overflow, allowing a designer
to look for an alternative implementation. Until the present
moment, DSVerifier does not support underflow verification.
V. E XPERIMENTS
This section consists in two parts. The adopted system
configuration is described in Subsection V-A, while Subsection
V-B summarizes our goals and Subsection V-C describes the
results obtained with DSVerifier1 [3], [4], [16], [17], regarding
filter magnitude and phase responses, as well as preexisting
functions for verifying stability and overflow.
A. System configuration and preparation for experimentation
Magnitude and phase verifications were split into two main
groups: one consisting of IIR and another of FIR filters.
Each set is divided into 3 categories: lowpass, highpass, and
bandpass, with three filters with low orders (2nd or 4th order),
and three with high orders (12th or 30th order), in each set,
with different cut-off frequencies. Three types of IIR filters
were used: Butterworth, Chebyshev, and Elliptic. For FIR
filters, types Equiripple, Hann Window, and Maximally Flat.
Altogether, 54 stable filters were created during the design
stage, with 18 FIR and 36 IIR, with a sample frequency
of 48kHz (commonly used in audio applications). All filter
transfer-functions were obtained with the Filter Design and
Analysis Tool application available in MATLAB [1] and then
encoded in a “.c” file.
Aiming to explore different theories employed by SMT [3]
solvers, non-integer numbers were encoded into two different
ways: in binary (when bit vector arithmetics is used) and also
in real representations (when using rational arithmetic). Fixedpoint representation was performed by dividing the number to
be represented between its integer part I, with m bits, and
its fractional one F , with n bits [15]. such an approach is
represented with tuple hI, F i, which can be encoded both in bit
vector and rational arithmetic and is interpreted as I + F/2n .
Thus, all associated represented values must be between the
maximum and minimum expected ones:
Vmax = 2m − 1/2n

(12)

Vmin = −2m ,

(13)

Vmin ≤ vf ixed ≤ Vmax .

(14)

and
with

All experiments were conducted with an Intel Core i72600 PC, with 3.40GHz of clock speed and 16GB RAM,
running 64-bits Ubuntu as operational system. The execution
duration of each verification was obtained with the Unix’s time
command.
1 http://www.dsverifier.org

B. Experimental Goals
While creating our benchmark, we aimed at a variety of
filter parameters, such as order, frequency, and type, in such
a way that we were able to demonstrate the usefulness of our
method, in all sorts of situations. Some filters were defined
with an extremely short passband-interval, so that DSVerifier
was taken to the limit when trying to represent unrealistically
challenging situations.
C. Results
Table I summarizes verification results regarding phase and
magnitude, with the first letter in the identification name
indicating which filters are FIR and which ones are IIR. Filters
that contain “hp” are high-pass, while “lp” stands for lowpass. The filter order is displayed as the number in each filter
identification name. Columns “CF”, “PF” and “SF” indicate,
respectively, the cut-frequency, the pass-frequency, and the
stop-frequency, in kHz, which were used when synthesizing
filters. Some of those frequencies were not used (indicated by
“NE”) in design specifications of certain filter types. “VTM”
stands for magnitude verification time, while “SM” stands for
magnitude verification status, which can be either Successful (S), Passband fail (FP), Stopband fail (FS), or Cutofffrequency fail (FC). SP is the status for phase verification.
The phase status can be either Successful (S) or Fail (F).
FP represents the number of bits used for fixed-point representation. The minimum gain, for passbands, is fixed in −1dB
for Eliptic filters, while the maximum gain for stopbands is
fixed in −80dB, for Eliptical and Chebychev filters. Those
specifications apply for both low-pass and high-pass filters.
Near identical criteria were used for band-pass filters, except
that now a pair of each region frequencies is needed for full
specification. All filters in Table V-C were verified considering
a fixed-representation tuple of h4, 10i, except for second order
filters, where h1, 5i was used.
One may notice that verification procedures of low- and
high-pass filters with the same order occurred with largely
different elapsed times. That occurs because failures on the
frequency response might occur sooner for one filter and later
for another, regardless of order. Thus, DSVerifier (together
with an SMT solver) takes different amounts of time to find a
violation and provide the respective counterexample that leads
to that.
Results for magnitude verification regarding band-pass filters are included in Table II. It is worth noticing that instead
of a single frequency as specification, now a frequency pair is
used. The column “FP tuple” indicates the considered FWL
constriction. Poles and zeros verification procedures occurred
for IIR filters and the result is shown in Table III. “VT” stands
for verification time, in seconds, and “SPZ” represents the
status of a verification. Besides, results for filters with a cutofffrequency of 100Hz are interesting, since magnitude failures
were found for all IIR ones. Table IV presents results for
overflow verification, which indicates the efficacy regarding
detection of this type of error. All tested filters were IIR, which
were also used in Table I.
VI. C ONCLUSION
The present work proposed a methodology for verifying digital filter design parameters through the BMC technique, which
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TABLE I
M AGNITUDE AND P HASE V ERIFICATION OF IIR AND FIR FILTERS .
IIR filters
ilp2
ihp2
ilp2EST
ilp12
ihp12
ilp12EST
ilp4C
ihp4C
ilp4ESTC
ilp12C
ihp12C
ilp12ESTC
ilp4E
ihp4E
ilp4ESTE
ilp12E
ihp12E
ilp12ESTE
fhp10
flp10
fhp30
flp30
flp10EST
flp30EST
fhp10Equi
flp10Equi
fhp30Equi
flp30Equi
flp10ESTEqui
flp30ESTEqui
fhp10Hann
flp10Hann
fhp30Hann
flp30Hann
flp10ESTHann
flp30ESTHann

CF
9.6
9.6
0.1
9.6
9.6
0.1
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
7.2
9.6
9.6
Na
0.1
Na
9.6
9.6
9.6
Na
0.1
Na
9.6
Na
9.6
9.6
Na
Na

PF
Na
Na
Na
Na
Na
Na
9.6
9.6
0.1
9.6
9.6
0.1
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na

SF
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
9.6
9.6
0.1
9.6
9.6
0.1
9.6
9.6
9.6
9.6
0.1
0.1
9.6
9.6
9.6
9.6
0.1
0.1
9.6
9.6
9.6
9.6
0.1
0.1

TVM (s)
5.25
5.39
207.34
17.07
17.15
423.56
173.44
162.24
163.70
430.85
432.66
523.98
161.44
164.64
164.68
460.18
429.14
455.35
14.63
1902.8
1164.9
41.02
14.95
41.91
360.9
70.8
1043.2
1061.3
363.59
1052.6
361.84
15.42
41.91
40.25
15.36
41.22

SM
S
S
FP
S
S
FP
FP
FS
FS
FS
FS
FP
FP
FP
FS
FP
FP
FP
S
FC
S
S
S
S
FS
FP
FP
FS
FP
FP
FC
S
S
S
S
S

SP
S
S
F
F
F
F
F
S
F
F
S
F
S
F
F
F
F
F
S
S
S
S
F
S
S
S
S
F
F
S
F
S
S
F
F
S

R EFERENCES

TABLE II
M AGNITUDE V ERIFICATION OF IIR PASSBAND F ILTERS .
IIR filters
ipb2
ipb12
ipb12EST
ipb4E
ipb12E
ipb12ESTE
ipb4C
ipb12C
ipb12ESTC

CF Pairs
7.2, 16.8
7.2, 16.8
7.2, 7.32
Na
Na
Na
Na
Na
Na

PF Pairs
Na
Na
Na
7.2, 16.8
7.2, 16.8
7.2, 7.32
Na
Na
Na

SF Pairs
Na
Na
Na
Na
Na
Na
7.2, 16.8
7.2, 16.8
7.2, 7.92

TVM (s)
106.46
17.20
349.95
160.24
447.75
438.95
140.27
564.95
445.73

SM
FP
S
FP
FP
FP
FS
FP
FS
FS

TABLE III
S TABILITY
IIR filters
hp12
hp12C
hp12E
hp2
hp4E
lp12
lp12C
lp12E
lp12ESTC
lp12ESTE
lp2
lp4E

VERIFICATION OF

O
12
12
12
2
4
12
12
12
12
12
2
4

FC (Hz)
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
100
100
9600
9600

VT (s)
1.35
1.35
79.99
1.20
1.52
1.35
1.30
79.83
1.88
79.94
1.16
1.22

IIR FILTERS .
SPZ
S
S
F
S
S
S
S
F
F
F
S
S

FP tuple
<4,10>
<4,10>
<4,10>
<1,5>
<4,10>
<4,10>
<4,10>
<4,10>
<4,10>
<4,10>
<1,5>
<4,10>

TABLE IV
OVERFLOW
Filter
lp2
hp2
lp4E
hp4E

VERIFICATION OF

Order
2
2
4
4

VT (s)
77.184
90.034
185.945
184.254

IIR FILTERS .

FP tuple
<1,5>
<1,5>
<1,5>
<1,5>

Status
S
F
F
F

indicates if the number of bits used for coefficient and sample
representation changes previously specified characteristics.
During the present simulations, both IIR and FIR filters
were addressed, in order to ensure the outcome of real projects,
in different realizations and applications. Results show that
it is possible to detect low and medium order filters, with
moderate verification times. The main contributions of this
work are the incorporation of parameters related to filter design
theories, such as magnitude and phase responses and the
location of poles and zeros, which complement other tests,
such as overflow. Besides support for intrinsic filter properties
verification was added to DSVerifier tool. For future work, it
would be of interest to incorporate other filter parameters and
perform an automatic computation of the minimum number of
bits for a successful validation, for fixed-point.

FP tuple
<1,5>
<4,10>
<4,10>
<4,10>
<4,10>
<4,10>
<4,10>
<10,16>
<10,16>
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FPGA implementation of a de-noising using
Haar level 5 wavelet transform
Euclides L. Chuma, Luís G. P. Meloni, Yuzo Iano and Leonardo L. Bravo Roger

Abstract— This paper proposes an implementation in Field
Programmable Gate Array (FPGA) of a de-noising using Haar
wavelet transform. For this a signal with noise was applied at a
Haar level 5 Discrete Wavelet Transform (DWT) through an
threshold and then through an Inverse Wavelet transfom
(IDWT). The design procedure has been designed using the
Electronic Design Automation (EDA) tools for system design on
FPGA. Simulation, synthesis and implementation on the FPGA
target technology has been realized.
Keywords— Haar, wavelet, DWT, de-noising, FPGA.

I.

Fig. 1.

Parts of the algorithm of the de-noising.

In this paper the Haar wavelets is initially presented. Then
is introduced the discrete wavelet transform (DWT) the
Inverse discrete wavelet transform (IDWT) and threshold
method. Finally the results are presented followed by a
conclusion.

INTRODUCTION

Currently the discrete wavelet transform (DWT) is one of
the most popular of the time-frequency-transformations
because have temporal resolution and so it captures
information of frequency and location in time unlike other
transforms as Fourier that not bring the information of the
temporal location.
In the wavelet transform the signals are analyzed at
multiple scales by changing the width of the analysis window,
and produces their scale-space representation. The wavelet
transform deals with the limitations of uncertainty principle
and there a trade-off between the length of the sliding window
(i.e. the spatial resolution) and the distance between adjacent
spectral lines (i.e. the frequency resolution). So the wavelet
transform use longer windows (i.e. better frequency resolution)
for low frequency components of the signal and shorter
windows (i.e. better spatial resolution) for high frequency
components of short duration.

II.

HAAR WAVELET

The Haar wavelet is the simplest type of wavelet and was
the first DWT invented by Hungarian mathematician Alfréd
Haar. The Haar transform decomposes a discrete signal into
two subsignals of half length. One subsignal is running the
average or trend and the other subsignal is running the
difference or fluctuation. So the function (x)  Wj is known
by Haar wavelet function and given by [4]:

Recently the Field Programmable Gate Array (FPGA) has
gained ground in many applications of microelectronic because
have a relatively high capacity and low cost and also the FPGA
has a design flexibility and adaptability of software
implementations. Therefore the FPGA is a good choice to
implementation platform for wavelet transform.

1

1, if 0  x  2

1

 ( x )    1, if  x  1
2

 0 , for others cases



The Figure 2 show the Haar wavelet function:

The FPGA implementation of Haar discrete wavelet
transform already been used in others works in applications
with real-time and high-performance requirements like denoising in images [1], face detection algorithm [2] and
electrocardiogram (ECG) signal filtering [3].
To development the de-noising was used a coding
algorithm composed by three parts: DWT, threshold and IDWT
as show the Figure 1.
Fig. 2.
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The Haar wavelet transform into lifting steps has a number
of advantages [5]:

d

j 1

[ p] 



 g [ n  2 p ]a

n  

j

(3)

[n]  a j  g [2 p ]

• It is simple.
And the reconstruction is given by:

• It is fast.
• It is memory efficient, since it can be calculated without
temporary array.

a j [ p] 

• It is exactly reversible without the edge effects that are a
problem with other wavelet transforms.
But the Haar wavelet also has limitations because the Haar
wavelet performs an average and difference on a pair of values.
So the Haar window have only two elements wide. If a big
change occurs from an even value to an odd value, the change
will not be reflected in the high frequency coefficients. Thus
the Haar wavelet is not appropriate for some types signs such
as audio signals [6].
III.



 h[ p  2 n ] a

n  

j 1

[n] 



 g [ p  2 n ]d

n  

j 1

[n] 



 a j 1  h[ p ]  d j 1  g [ p ]

(4)

In the Figure 4 show the Inverse Discrete Wavelet
Transform that is the inverse process of the DWT.

DISCRETE WAVELET TRANSFORM

The discrete wavelet transform (DWT) is very popular type
of the wavelet transform to signal processing and image
processing and compression, inclusive it is part of the
JPEG2000 standard [7].
The DWT is computed using the algorithm as show in the
Figure 3. In each decomposition stage the DWT produces
wavelet coefficients corresponding respectively to the upper
half and the lower half of the spectrum of the input signal. This
algorithm was development by Mallat [8][9] and it is called as
Fast Orthogonal Wavelet Transform.

Fig. 4.

The algorithm for computing the IDWT with 5 levels.

IV.

THRESHOLD

The threshold must present a compromise between
removing noise while keep the signal shape. In the
implementation used in this paper was used a simple threshold
where the values were determined empirically by observing the
maximum values of the wavelet coefficients.
V.

Fig. 3.

The programming of the algorithm in behavioral mode was
made in the VHDL (VHSIC Hardware Description Language)
language that is used to development of digital circuits in
FPGAs, CPLDs and ASICs. The code was organized in
building blocks and the first block is the FSM (Finite State
Machine) that is responsible by control flow and the clock rate.
Other building block is used to make the DWT process that
basically consist of compute the coefficients and downsampling. And another block used is responsible by IDWT
process that compute the inverse and make the up-sampling.
The threshold is simple and is among the DWT and IDWT
blocks. In the Meyer-Baese [10] there examples of codes in
VHDL to work with wavelets.

The algorithm for computing the 1-dimensional DWT with 5
levels.

In the Mallat [8][9] the decomposition is given by:
a j 1 [ p ] 



 h [ n  2 p ]a

n  

j

[n]  a j  h [2 p ]

DESIGN OF HAAR WAVELET TRANSFORM USING FPGA

(2)

The design was implemented using Altera Quartus 15
development environment [11]. As a target chip FPGA
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Cyclone V model 5CGXFC9E7F35C8 from Altera [11] was
chosen.
The next step was to simulate using ModelSim-Altera. For
this was necessary to program a testbench in VHDL to
establish the parameters and input data. The input signal with
noise was generated in Simulink as can be seen in Figure 5.
The input signal with noise was exported from Simulink and
coded in VHDL for use in the testbench.

Fig. 5.

In Figure 8 is possible to see that the reduction of noise
starts 32 samples after that the thresholds was defined, what is
expected in a Haar level 5 wavelet transform.

Simulink diagram for generate the data input to simulation.

VI.

RESULTS

The simulation results to the test bench in the ModelSimAltera can be seen in the Figure 6 and the comparison between
the input signal with noise and output signal generated by the
simulation can be seen in the Figure 7. Both figures show that
there was an overall reduction of noise and especially the noise
of the low signal was virtually removed.
Fig. 8.

Thresholds defined and the start of noise reduction.

Even simulation meeting the requirements is no guarantee
that the implementation in VHDL will work properly in a real
FPGA. So to ensure the correct operation of the de-noising in
FPGA is necessary to make the synthesis process.
The results of the synthesis for this FPGA are shown in
Figure 9 and in the Table I.

Fig. 6.

Fig. 7.

Simulation result in ModelSim-Altera.

Comparison between the input signal and the output signal with
de-noising.

Fig. 9.

1191

Summary of synthesis in the Altera Quartus.

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

TABLE I.

SYNTHESIS RESULTS.

Parameters

Resource utilization

Logic utilization (in ALMs)

586 / 113,560
(<1%)
3,536 / 12,492,800
(<1%)
295.6 MHz

Total block memory bits
Maximum Frequency
(TimeQuest Fast 1100mv
85C Model)

VII. CONCLUSIONS
This paper proposed an implementation of the Haar wavelet
transform with 5 levels using FPGA technology. The design
was tested and the results are presented. Based on the results
obtained by the simulation of the implementation it is possible
say that the FPGA gives a fast and reliable platform to make
the wavelet transform and inverse wavelet transform. Also was
observed that the threshold is important and others algorithms
must be tested.
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Localizando ponto de impacto de projétil Alto
Explosivo (AE), empregando arranjo de microfones
Felipe Gonçalves Serrenho, Juliano Garcia do Carmo Ribeiro e José A. Apolinário Jr.

Resumo— Este trabalho apresenta uma forma de determinar a
posição do impacto de um projétil Alto Explosivo (AE) utilizando
arranjos de microfones. Três arranjos distintos são colocados
em posições fixas e espaçadas entre si. Após a aquisição dos
sinais, o algoritmo de Correlação Cruzada Generalizada é usado
para obter o pico da correlação cruzada, de maneira a estimar
a diferença de tempo de chegada do sinal para cada par de
microfones no arranjo. Com as posições relativas dos microfones
e os retardos temporais estimados, as direções de chegada são
obtidas. A partir destas, é utilizado o método de mı́nimos
quadrados para determinar a mais provável localização do ponto
do impacto.
Palavras-Chave— Direção de Chegada, arranjo de microfones,
localização de alvo
Abstract— This work presents a way to determine the impact position of a high-explosive projectile using microphone
arrays. Three distinct arrays are placed in equally spaced and
fixed positions. After signals acquisition, the Generalized CrossCorrelation Algorithm is applied to obtain the cross-correlation
peak in order to estimate the time-difference of arrival of the
signal to each pair of microphones in the array. According to
the microphones relative positions and the estimated delays, the
directions of arrival are obtained. Based on these estimates, the
least squares method is used to determine the most probable
coordinates of the impact position.
Keywords— Direction of arrival, microphone array, target
localization

I. I NTRODUÇ ÃO
A localização de alvos utilizando arranjos de sensores
acústicos tem sido um tema amplamente estudado por pesquisadores de todo mundo, sendo um dos casos mais comuns
a identificação da posição de um sniper [1], [2], [3]. Nesse
trabalho, procura-se localizar o ponto do impacto de projéteis
Alto Explosivos (AE).
Em testes de desempenho de munição para canhões, periodicamente realizados pelo fabricante, são realizados diversos
tiros, os quais devem ter registrados os seus respectivos
pontos de impacto. Até hoje, em muitos casos, esse processo
é feito de forma manual, através da inspeção visual por
elementos estrategicamente posicionados, estando sujeito a
erros de avaliação dos envolvidos nos testes. Nesse trabalho,
propõe-se um sistema para realizar a identificação do ponto
de impacto por meio de arranjos de sensores acústicos. Nesse
artigo, focou-se na estimação da Direção de Chegada (DoA,
do inglês Direction of Arrival) e do ponto de impacto. A
partir de gravações de sinais reais, foi elaborado um simulador
que gera, para diferentes arranjos, os sinais de acordo com a
Felipe Gonçalves Serrenho, Juliano Garcia do Carmo Ribeiro e José A.
Apolinário Jr. Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.

relação sinal-ruı́do (SNR) e os ângulos de chegada desejados.
O simulador foi utilizado para comparar o desempenho dos
arranjos na estimação da DoA e na localização do ponto de
impacto.
Na Seção II é realizada uma rápida apresentação das
técnicas utilizadas. Na Seção III-A são realizadas comparações
entre o desempenho dos arranjos na estimação da DoA e
do ponto de impacto. Na Seção III-B são apresentadas as
condições em que foram feitos os experimentos e são avaliadas
as gravações realizadas in loco. As conclusões são apresentadas na Seção IV.
II. T ÉCNICAS
Descreve-se brevemente as técnicas empregadas na
localização acústica do ponto de impacto assumindo que
as explosões sejam fortes o suficiente para que se possa
posicionar os sensores em distâncias seguras.
A. Detecção do Sinal de Impacto
Para realizar a captação do sinal do impacto da munição são
utilizados no mı́nimo dois sistemas de sensores acústicos. Os
arranjos de microfones considerados para a parte prática deste
trabalho foram: linear de oito microfones com espaçamento
de 10 cm; e espacial de 7 e 4 microfones de acordo com a
Figura 1.

Fig. 1: Arranjo Espacial com 7 Microfones igual ao utilizado
em [4] e de 4 Microfones igual ao utilizado em [1].
Nas gravações de campo foram utilizados microfones Behringer ECM8000 nos arranjos linear de 8 microfones e espaciais de 4 e 7 microfones. No arranjo espacial de 4 microfones
também foram usados microfones dbx RTA-M. A Figura 2
mostra um sinal de interesse (impacto/explosão do projétil
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Alto Explosivo) gravado utilizando um microfone ECM8000.
Diferentes equipamentos (microfones, arranjos e conversores
A/D) foram utilizados para definir uma melhor configuração
do sistema e sua versão final.
A detecção do sinal de impacto pode ser feita, de uma
maneira mais simples, usando-se correlação cruzada com um
sinal modelo [5] ou usando técnicas mais sofisticadas [2], [3].
Estas fogem do escopo deste trabalho, onde buscou-se focar
nos problemas de estimação da DOA e da localização da fonte
sonora. Assim, o sinal de interesse foi adquirido e recortado
manualmente com 0,5s de duração de cada sensor, preservando
o atraso relativo entre os sinais de um mesmo arranjo.

Para estimar a direção de chegada, o vetor unitário em tal
direção, aDoA , é dado por:


− sin(θ) cos(φ)
aDoA =  − sin(θ) sin(φ)  ,
− cos(θ)

onde θ é o zênite ou elevação e φ o azimute.
Para o cálculo do aDoA , foi utilizado o fato de que o retardo
τi,j vale:

τi,j =

∆pTi,j aDoA
(pi − pj )T aDoA
=
= ∆p̄Ti,j aDoA ,
vs
vs

pi e pj sendo as coordenadas dos pontos i e j, ∆pi,j o vetor
diferença das posições, vs a velocidade do som e ∆p̄i,j o
vetor ∆pi,j dividido pelo valor da velocidade do som.
Cria-se
P a função de custo (mı́nimos quadrados) dada por
ξ = (τi,j − ∆pTi,j aDoA )2 , que minimizada resulta em:
aDoA = R−1 p,

Fig. 2: Exemplo de um sinal de interesse nos domı́nios do
tempo (acima) e da frequência (abaixo).

B. Estimação do DoA
A escolha do algoritmo baseado na TDoA (Time Difference
of Arrival), o Generalized Cross Correlation (GCC), motivouse pela sua utilização direta em sinais de banda larga (como é
o presente caso) bem como sua menor complexidade computacional [6], o que viabiliza uma implementação em tempo real.
Para cada par de microfones (i, j) disponı́vel, é encontrado
o valor τi,j (usando a GCC com função de peso PHAT)
que corresponde a uma estimativa da diferença de tempo de
chegada do sinal (de natureza impulsiva) entre os microfones
i e j.
Para os sinais de som xi e xj de N amostras, frequência de
amostragem fs e Transformadas de Fourier correspondentes
Xi e Xj , a Transformada de Fourier da GCC-PHAT, Ri,j é
Xi X ∗
dada por Ri,j = |Xi Xj∗ | .
j
A GCC-PHAT ri,j é a inversa da Transformada de Fourier
de Ri,j e o retardo Ti,j é dada por:
Ti,j = arg −τ

M AX ≤τ ≤τM AX

maxri,j (τ ),

onde τM AX corresponde ao retardo máximo que ocorre
quando a frente de onda vem na direção da reta que une os
microfones “i”e “j”. Assim, o τi,j em unidade de tempo (s) é
T
. É possı́vel melhorar a estimativa de Ti,j
dado por τi,j = fi,j
s
fazendo uma interpolação ao redor do seu máximo original
para encontrar um valor mais preciso [7].

onde R = ∆pT ∆p, ∆p sendo a matriz das diferenças de
posição 2 a 2 (cada linha é um ∆p¯i,j ), τ o vetor coluna com
os valores de cada τi,j correspondente e p = ∆pT τ .
Existe a possibilidade de alguns pares de microfones apresentarem erros em suas DoAs devido ao ruı́do, posicionamento
ou reflexões sonoras, causando interferências que comprometem a estimativa da direção de chegada. Para minimizar o
problema dessas DoAs com erro espúrio, foi implementado o
algoritmo Exhaustive Search (ES) proposto em [8].
O algoritmo de ES(n) minimiza a função de custo ξ para n
pares de microfones dentre o total de pares possı́vel. A seleção
automática de n em função do SNR pode ser implementada
através de uma árvore de decisão conforme feito em [9].
C. Estimação da localização de Impacto
A fim de reduzir a possibilidade de erro e a complexidade
do problema, não foi priorizada a sincronização dos diferentes
arranjos, mas apenas dos microfones num mesmo arranjo.
Assim, a localização é estimada apenas com as DoAs.
O algoritmo dos Mı́nimos Quadrados (LS, de Least Squares)
utiliza as DoAs de cada conjunto de sensores, cuja localização
é dada por rk , para achar a localização mais provável
P da
fonte sonora através da minimização da função custo k d2k ,
onde dk é a distância do ponto estimado de impacto para a
reta calculada pela estimação do DoA do arranjo k, conforme
indicado na Figura 3.
O algoritmo Mı́nimos Quadrados Total (TLS, de Total Least
Squares) foi proposto em [10] com a finalidade de identificar
a posição de emissores eletromagnéticos. Em [11] é feita uma
comparação entre os algoritmos: TLS, LS, Transformada de
Hough Generalizada (GHS - Generalized Hough Transform),
Filtro de Kalman Sem Rasto (UKF - Unscented Kalman Filter)
e o Minimax, com o algoritmo TLS apresentando os resultados
mais precisos na maioria dos cenários.
De acordo com [12] a solução do algoritmo TLS é:
−1 T
p̂TLS = AT A − σS2 I
A b
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e a elevação foi fixada em 90◦ , que corresponde a explosão
ocorrendo na mesma altura dos arranjos de sensores. Para o
arranjo linear, foi estimada a DoA do arranjo para n = 2, 3, 4,
5 e 28 pares de microfones. No caso do arranjo espacial de 7
microfones, foi estimada a DoA para n = 4, 5, 6 e 21 pares.
Para o arranjo espacial de 4 microfones, a DoA foi estimada
utilizando n = 4, 5 e 6 pares de microfones. Nas tabelas são
apresentados os valores de “n”mais precisos em cada caso.
TABELA I: Resultados da simulação com arranjo linear
SNR
-10
-5
0
5
10
15
20

Fig. 3: Técnica LS com 3 arranjos: a posição provável da fonte
sonora fornecida pelos mı́nimos quadrados das distâncias é
dada pelo vetor pLS .
onde σS2 é o 
menor valor singular da matriz [A
 b], sendo
sin(90◦ − θ1 ) − cos(90◦ − θ1 )


..
..
que A = 
 e b =
.
.

Sem Interpolação
Erro Médio
Desvio Padrão
(graus)
(graus)
2,1328
46,9272
2,2701
44,4722
-0,0178
10,8796
0,0888
1,275
0,0068
0,1009
-0,0107
0,1097
-0,0005
0,1

Com Interpolação
Erro Médio
Desvio Padrão
graus
(graus)
2,1319
46,8738
2,0468
44,7521
-0,0232
10,9238
0,0521
1,1091
0,0048
0,0568
-0,0040
0,0348
-0,0005
0,0248

Qtd de
Pares
3
3
2
5
28
28
28

TABELA II: Resultados da simulação com arranjo espacial de
7 microfones

sin(90◦ − θL ) − cos(90◦ − θL )

◦
rx1 sin(90 − θ1 ) − ry1 cos(90◦ − θ1 )


..
, com rxk e ryk

.

SNR
-10
-5
0
5
10
15
20

rxL sin(90◦ − θL ) − ryL cos(90◦ − θL )
sendo as coordenadas da posição do arranjo k, e θk a DoA do
arranjo k, conforme indicado na Figura 3.

Sem Interpolação
Erro Médio
Desvio Padrão
(graus)
(graus)
90,2987
105,8288
89,1348
108,0989
26,3922
71,5977
0,0239
0,5288
0,0063
0,1490
0,0081
0,1314
-0,0050
0,1207

Com Interpolação
Erro Médio
Desvio Padrão
graus
(graus)
90,2983
105,8297
89,1357
108,1000
26,4294
71,5758
0,0208
0,4417
-0,0008
0,0909
0,0007
0,0547
0,0013
0,0342

Qtd de
Pares
4
5
5
6
21
21
21

TABELA III: Resultados da simulação com arranjo espacial
de 4 microfones

III. R ESULTADOS E XPERIMENTAIS
A. Simulação
Com base no sinal real, mostrado na Figura 2, foi implementado um simulador de sinais capaz de sintetizar sinais para
os arranjos discutidos na seção II-A. A SNR foi definida neste
trabalho dentro de uma janela de 0,5s e computada por
 2

σ̂x − σ̂r2 )
SN Rdb = 10log
,
σ̂r2
onde σ̂x2 é a variância estimada do sinal gravado (porção de
0,5s do sinal contendo o sinal de interesse), x(t) = s(t)+r(t),
s(t) sendo o sinal de interesse e r(t) o ruı́do (porção sem o
sinal de interesse).
Para o sinal de tiro simulado, utilizou-se um recorte do
sinal de tiro real. Para o ruı́do, isolou-se uma porção do
sinal apenas com ruı́do e foi realizada uma modelagem autoregressiva de ordem 10, de maneira que a cada nova realização
era gerado o ruı́do branco gaussiano e em seguida filtrado pelo
modelo auto-regressivo. Dessa forma, consegue-se obter ruı́dos
diferentes, mas com conteúdo espectral similar ao original.
Para avaliar o desempenho de cada arranjo, foram realizados
7 grupos de 500 iterações, em cada grupo era considerado
um diferente nı́vel de SNR. Os resultados encontram-se sumarizados na Tabela I para o arranjo linear, na Tabela II
para o espacial de sete microfones e na Tabela III para o
espacial de quatro microfones. Em todos os casos, a frequência
de amostragem utilizada foi 48kHz, os ângulos de chegada
horizontais foram gerados aleatoriamente a cada iteração de
forma a serem uniformemente distribuı́dos entre 45◦ e 135◦

SNR
-10
-5
0
5
10
15
20

Sem Interpolação
Erro Médio
Desvio Padrão
(graus)
(graus)
86,8948
103,9735
96,8193
106,7054
77,2793
105,5131
-0,0002
0,3202
0,0089
0,2126
0,0050
0,1863
0,0065
0,1869

Com Interpolação
Erro Médio
Desvio Padrão
graus
(graus)
86,8954
103,9727
96,8193
106,7053
77,2901
105,5133
0,0001
0,2522
0,0050
0,1128
-0,0013
0,0632
0,0022
0,0371

Qtd de
Pares
4
5
4
6
6
6
6

Os desempenhos dos 3 arranjos, quando simulados, são
semelhantes. O arranjo linear apresenta melhor precisão para
SNR de 0 dB, demonstrando maior robustez ao ruı́do. Quando
a SNR tem valor alto, utilizar maior número de pares gera
uma estimação mais precisa, enquanto que para SNR baixa
a relação se inverte. Isto se deve ao fato de que um sinal
menos ruidoso tem menor probabilidade de apresentar pares
comprometidos. A interpolação, conforme esperado, melhorou
significativamente as previsões. É esperado que o efeito da
interpolação se torne mais efetivo em situações em que a
frequência de amostragem seja mais baixa.
Para a avaliação do desempenho dos algoritmos LS e TLS,
foram realizadas 3 simulações. Em todos os casos, foram
considerados 3 arranjos iguais e uma mesma área de impacto,
conforme a Tabela IV. Os três Postos de Observação (PO1 a
PO3) correspondem aos indicados na Figura 4. As simulações
consideraram SNRs de 0 a 20dB, tendo sido realizadas 100
iterações para cada configuração, onde a cada iteração era
selecionado aleatoriamente, de forma linear tanto no eixo
x como no eixo y, um ponto dentro da área impacto. Os
resultados estão dispostos nas Tabelas de V a VIII.
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TABELA IV: Posições utilizadas nas simulações de
localização
Posição
PO1
PO2
PO3
áREA DE IMPACTO

X[m]
1760,1
1236,8
0
1129,2 ± 500

Y[m]
229,4
178,9
0
-1482,3 ± 500

TABELA VI: Arranjos Lineares voltados para o centro da área
do impacto

Z[m]
6
7
4
0

SNR
0
5
10
15
20

TABELA V: Arranjos Lineares alinhados com o eixo x
SNR
0
5
10
15
20

ALGORITMO LS
Erro
Desvio
Médio [m]
Padrão [m]
725,5297
1177,7411
79,9398
48,3093
20,4685
4,6244
19,6871
4,1106
19,8019
3,5495

ALGORITMO TLS
Erro Médio
Desvio
[m]
Padrão[m]
141189,3600
1400975,7721
80,5447
48,5035
20,4739
4,6266
19,6906
4,1121
19,8046
3,5518

ALGORITMO LS
Erro
Desvio
Médio [m]
Padrão [m]
200,4331
163,5822
42,5166
20,9603
4,0405
2,3743
3,6489
1,9468
3,3789
1,4624

ALGORITMO TLS
Erro Médio
Desvio
[m]
Padrão[m]
204,1808
168,2327
42,5372
20,9343
4,0402
2,3742
3,6486
1,9463
3,3788
1,4623

TABELA VII: Arranjos Espaciais de 7 microfones
SNR
0
5
10
15
20

De acordo com as Tabelas V e VI, nota-se que a orientação
do arranjo linear influencia significativamente na precisão da
localização, ou seja, o ângulo de chegada horizontal afeta
a precisão da DoA do arranjo linear. Isto faz com que os
arranjos espaciais possuam desempenho melhor na estimação
da posição do impacto, apesar de possuı́rem desempenho
ligeiramente inferior no cálculo da DoA quando limitou-se
o ângulo de chegada horizontal no intervalo de 45◦ a 135◦ .
Dentre os arranjos espaciais, o com 7 microfones apresentou
desempenho levemente superior, o que era esperado, uma vez
que ele utiliza mais sensores. Analisando as tabelas, ainda se
pode destacar que os algoritmos LS e TLS apresentaram resultados equivalentes, com ambos algoritmos gerando resultados
aceitáveis para sinais com SNR acima de 5 dB.
B. Dados reais
Num primeiro experimento real, gravações de um único
ponto de observação de impactos de Projéteis 4.5”AE disparados de um Canhão 4.5”Mk8 foram realizadas no Centro de
Avaliações do Exército (CAEx), na Restinga da Marambaia,
Rio de Janeiro-RJ. A distância do tiro foi de aproximadamente 19.2km. Postos de Observação (PO-1, PO-2 e PO-3 na
Fig. 4) foram dispostos, respectivamente, a 1.600m, 1.200m
e 1.600m do ponto de impacto teórico, o qual foi estimado
de maneira convencional, utilizando-se a Tabela de Tiro da
referida munição.

Fig. 4: Local onde foram realizados os testes.
Os sinais foram gravados no PO-2 utilizando-se dois aparelhos distintos: a Interface de Audio Presonus Audiobox
1818VSL USB e o Gravador Digital Zoom F8, ambos de
8 canais. A frequência de amostragem do Audiobox foi de
44.1kHz, enquanto que o Zoom F8 usou 48kHz, 24 bits por
amostra em ambos casos.

ALGORITMO LS
Erro
Desvio
Médio [m]
Padrão [m]
1007,7450
901,6103
9,3640
9,6226
4,6596
3,5662
2,5546
1,8191
1,5344
1,1181

ALGORITMO TLS
Erro Médio
Desvio
[m]
Padrão[m]
1541,3704
4209,2292
9,3687
9,6722
4,6594
3,5675
2,5546
1,8187
1,5342
1,1182

A SNR dos tiros gravados com o microfone ECM8000
variaram de 50 dB até aproximadamente 70 dB, já os sinais
gravados com o dbx RTA-M possuem SNR de 30 dB a 40 dB.
Com esses valores, de acordo com os resultados simulados da
Seção III-A, é possı́vel estimar a DoA e, consequentemente, o
ponto de impacto com grande precisão.
Para cada tiro foram determinadas uma série de DoAs e
seus ângulos relativos ao Norte geográfico utilizando a função
ES(n) variando o número de pares n. Para o arranjo de 7
microfones, foram testados de 4 a 21 pares, enquanto que para
o arranjo de 4, apenas de 4 a 6 pares. Para o arranjo linear
de 8 microfones, de 3 a 6 e de 25 a 28 pares. Após análise,
concluiu-se que 5 pares para as geometrias espaciais e 4 para
a geometria linear produziram os melhores resultados.
Observa-se na Tabela IX que enquanto os valores do ângulo
encontrados pelo AudioBox (tiro 4) divergem entre si com
a consideração de mais pares, o Zoom F8 (tiro 5) possui
variações menores. Tal fato sugere o uso do gravador digital
Zoom F8 como melhor opção. A falta de coerência nos
resultados dos sinais gravados pelo AudioBox necessitam
de uma investigação mais cuidadosa. De imediato, pode-se
suspeitar de uma falta de throughput na comunicação USB do
conversor A/D com o laptop, da utilização de um gerador nas
gravações de campo (com suas tı́picas variações de tensão,
amplitude e frequência maiores que as tipicamente encontradas na rede elétrica) e do software de gravação multicanal
utilizado. Diminutos atrasos introduzidos entre as pistas de
gravação, embora não perceptı́veis para aplicações de áudio,
podem comprometer seriamente o cálculo da DoA.
Na Figura 5, pode-se observar as marcações (DoAs) dos três
diferentes arranjos. Nos três Postos de Observação, observadores munidos de teodolitos plotaram a direção dos pontos
de impacto de maneira manual e, após proceder a interseção
destas direções, para cada ponto de impacto, estimaram suas
coordenadas, que aparecem indicadas na referida figura. Podese ressaltar que esse método, além de depender de condições
climáticas (vento, neblina, etc) e de possı́veis erros humanos,
possui erros intrı́nsicos ao método que se acredita serem minimizados com o processamento automático dos sinais acústicos,
sempre que se tiver uma SNR elevada (baixo nı́vel de ruı́do)
na captação dos sinais de impacto.
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XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

DoAs e alvos estimados para arranjo de 4 microfones
NORTE

Arranjo de microfones
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−200
0
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Fig. 5: Resultados do experimento com sinais reais: arranjo com 4 microfones (esquerda), com 7 microfones (centro) e com
8 microfones (direita).
TABELA VIII: Arranjos Espaciais de 4 microfones
SNR
0
5
10
15
20

ALGORITMO LS
Erro
Desvio
Médio [m]
Padrão [m]
1848,9915
1310,4833
10,6762
7,5722
4,8581
3,6696
2,6824
1,9784
1,9378
1,1592

arranjo em campo, pois fatores como o lóbulo de recepção, a
robustez a ruı́dos oriundos de vento, entre outros, não foram
considerados no modelo teórico utilizado.

ALGORITMO TLS
Erro Médio
Desvio
[m]
Padrão[m]
2818,1274
3703,8672
10,6862
7,5669
4,8592
3,6734
2,6813
1,9793
1,9377
1,1591
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TABELA IX: DoAs de sinais reais estimados por ES(n):
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n
4
5
6
7
8
9
10
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φ Tiro 5
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171,6099
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20
21

φ Tiro 5
173,4668
166,2075
171,7648
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φ Tiro 4
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IV. C ONCLUS ÃO
Os resultados obtidos sugerem que as técnicas utilizadas
possuem grande potencial para melhorar a estimação de ponto
de impacto de projétil Alto Explosivo em relação ao método
convencional, automatizando e melhorando a precisão do
processo.
Os desempenhos dos arranjos foram similares, com a geometria espacial tendo resultados levemente melhores, devido
ao fato do arranjo linear apresentar maiores erros quando
um sinal se aproxima por uma de suas extremidades. Os
microfones utilizados tiveram bom desempenho, com o ECM
8000 se sobressaindo sobre o dbx. Ambos capturaram sinais
com valores de SNR superiores a 10 dB, valor mı́nimo para
obter resultados precisos na estimação do ponto de impacto,
conforme as simulações realizadas.
Quando comparados, os gravadores digitais tiveram desempenhos diferentes. O Audiobox apresentou mais sinais comprometidos que o Zoom F8. Apesar de ainda ser necessário um
maior estudo para determinar com certeza a fonte dos erros
das gravações realizadas com o Audiobox, pode-se afirmar que
o Zoom F8 é mais adequado para a aplicação em questão.
Os próximos passos irão envolver a realização das gravações
in loco com três arranjos simultaneamente e em locais distintos, viabilizando a determinação do ponto de impacto no caso
real. Também deve-se avaliar o desempenho de cada tipo de
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Protótipo de uma estação receptora de imagens
meteorológicas utilizando GNU Radio e RTL-SDR
Rodrigo Dias Flores, Eno D. Saatkamp e Renato Machado

Resumo— Este trabalho apresenta o projeto de uma estação
terrestre capaz de rastrear, demodular e decodificar sinais de
imagens de satélite no formato Automatic Picture Transmission
(APT) e Low-Rate Picture Transmission (LRPT). A solução
proposta apresenta a construção de uma antena QFH, o uso de
rádio definido por software (RDS) RTL-SDR e um computador
pessoal para decodificar as imagens por meio da plataforma de
desenvolvimento GNU Radio Companion (GRC). Realizaram-se
testes de campo para obtenção de imagens que serviram para
avaliar o desempenho da estação receptora.
Palavras-Chave—NOAA - APT, MeteorM N2 - LRPT, GNU
Radio, RTL-SDR.
Abstract— This work presents the development of a ground
station, which is capable of tracking, demodulating and decoding
the signals of Automatic Picture Transmission (APT) and LowRate Picture Transmission (LRPT) satellite images. The
proposed solution presents the construction of a QFH antenna,
the use of the software-defined radio RTL-SDR and a personal
computer to decode the images through the GNU Radio
Companion (GRC) development platform. We performed field
tests to obtain the satellite images that were used to assess the
ground station performance.

uma estação receptora de imagens meteorológicas de baixo
custo que geram imagens em tempo real da região percorrida
pelo satélite. Este trabalho considera o projeto de uma antena
QFH (Quadrifilar Helical Antenna) e propõe uma solução
baseada em um RDS de baixo custo (RTL-SDR) e na
plataforma de desenvolvimento GRC para conceber um
sistema capaz de receber e decodificar imagens APT e LRPT
de satélites meteorológicos.
A. NOAA - APT
No modo APT dos satélites NOAA, a transmissão é
composta por 2 canais (A e B) os quais possuem imagens de
resolução 4km/pixel de 8 bits derivadas de dois canais do
sensor radiômetro AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer). Este é um sistema analógico criado na década de
60 que fornece telemetria e imagens em tempo real para
qualquer estação terrestre a pelo menos 2 vezes ao dia para
cada satélite. Atualmente, os canais padrão, configurados pela
administração do NOAA, e transmitidos durante a luz do dia
são o 2 e 4 e durante a noite 3B e 4. Informações das
resoluções espectrais dos canais são apresentadas na Tabela I.
TABELA I.

Keywords— NOAA-APT, MeteorM N2-LRPT, GNU Radio,
RTL-SDR.

I.

INTRODUÇÃO

A era da meteorologia por satélite começou no final da
década de 50 com o lançamento do primeiro satélite artificial
Sputnik 1. Entretanto, TIROS-1, foi considerado o primeiro
satélite meteorológico lançado em 1960 pelos Estados Unidos
[1]. Desde então, a meteorologia vem se beneficiando de
imagens da superfície terrestre, definindo com maior precisão
padrões e fenômenos meteorológicos globais. Atualmente, os
satélites NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) dos Estados Unidos e Meteor da Rússia
transmitem seus dados continuamente em diversas frequências
e em vários modos e resoluções. Destacam-se os modos
NOAA - APT (Automatic Picture Transmission) [2] – modo
analógico mais popular de transmissão de imagens de baixa
resolução – e seu sucessor MeteorM N2 - LRPT (Low-Rate
Picture Transmission), possui a transmissão digital com o
propósito de melhorar a qualidade e disponibilidade de dados
meteorológicos [3].
Tem-se a crença de que para receber imagens de satélites é
necessária uma licença de autorização e receptores de RF de
alto custo. Os trabalhos apresentados em [4], [5] e [6]
demonstram que com simples antenas é possível implementar

CANAIS E COMPRIMENTOS DE ONDA DO SENSOR AVHRR A
BORDO DOS SATÉLITES NOAA.

Canais
AVHRR

Resolução
Espectral (µm)

1 - vermelho
visível
2 - IR próximo

0,580 –0,680

3A - IR próximo

1,580 – 1,64

3B - IR médio

3,550 – 3,93

4 - IR termal

10,30 – 11,3

5 - IR termal

11,50 – 12,5

Resolução
Espacial em
nadir

0,725 – 1,00
4km (APT)

O sinal APT possui uma largura de 34 kHz e é modulado
na subportadora AM 2,4 kHz e na portadora FM ~137 MHz.
Os satélites em operação atualmente são NOAA-15 (137,62
MHz), NOAA-18 (137,9125 MHz) e NOAA-19 (137,1 MHz),
todos de órbita polar. A imagem de cada canal representa a
radiância medida naquele comprimento de onda quantizada em
256 (28) valores diferentes de tons de cinza [2].

Rodrigo Dias Flores, Eno D. Saatkamp e Renato Machado¸ Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria-RS, Brasil, E-mails:
dflores@inf.ufsm.br, enosaat@hotmail.com, renatomachado@ufsm.br.

1198

XXXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SBrT2017, 3-6 DE SETEMBRO DE 2017, SÃO PEDRO, SP

B. MeteorM N2 – LRPT
Lançado em 2014, o satélite MeteorM N2 é o último
satélite meteorológico russo de órbita polar. Ele transmite seis
canais do sensor radiômetro MSU-MR no formato HRPT
(High Resolution Picture Transmission), em 1,7GHz.
Entretanto, juntamente com o sinal HRPT é transmitido o sinal
LRPT na frequência principal de 137,1 MHz e na secundária
de 137,9 MHz. Por convenção, o sinal LRPT transmite apenas
3 canais do sensor radiômetro. Atualmente, durante o dia, são
selecionados automaticamente os canais 1, 2 e 5. Durante a
noite, o satélite desliga os dois primeiros canais e somente no
canal 5 pode-se obter informação visual de imagem IR. Dos
seis canais disponíveis, três são selecionados e comprimidos
por um algoritmo JPEG para criar a estrutura do pacote no
qual é digitalmente transmitido numa taxa preestabelecida de
72 ou 80k Símbolos/segundo. Após, o sinal LRPT é modulado
em QPSK e transmitido com polarização circular para as
estações terrestres. Atualmente, somente a frequência de 137,9
MHz está operacional, com taxa de 72kbps. A Tabela II
apresenta as resoluções espectrais de cada canal do
radiômetro. Os detalhes sobre o tratamento de dados do MSUMR podem ser encontrados em [4].
TABELA II.

a filtragem e amostragem do sinal convertendo-o em sinais IQ
(In-phase and Quadrature). Todo o processamento de
demodulação e extração da imagem é realizado por um
computador pessoal rodando o sistema operacional Ubuntu 14.
A. Construção da Antena QFH
A QFH é uma antena omnidirecional quadrifilar de meia
espira e meio comprimento de onda [7]. De um modo geral, é
composta de quatro elementos, podendo ser interpretados
como dois bifilares ortogonais em quadratura de fase, onde um
bifilar é uma helicoidal de dois elementos. Como a antena é
um sistema balanceado e o cabo coaxial é um sistema
desbalanceado, foi criado um balun infinito para o casamento
de impedância.
As dimensões e comprimentos foram projetados para a
banda VHF com frequência central em 137,5 MHz de acordo
com [8]. Os materiais utilizados foram canos de PCV de
50mm e 20mm, cabo coaxial RG6 75Ω 95% de malha e
conectores do tipo F. A Figura 2 apresenta o resultado da
construção da antena.

CANAIS E COMPRIMENTOS DE ONDA DO SENSOR MSU-MR A
BORDO DO SATÉLITE METEORM N2.

Canais
MSU-MR
1 – visível (VIS)

Resolução Espectral
(µm)

2 - IR próximo
visível (VNIR)
3 - IR de onda
curta (SWIR)
4 – IR de onda
média (MWIR)
5 – IR termal
(TIR)
6 – IR termal
(TIR)

0,7 – 1,1

Resolução
Espacial em nadir

0,5 – 0,7

1,6 – 1,8
3,5 – 4,1

1km (LRPT)

Fig. 2.

10,5 – 11,5
11,5 – 12,5

Ambas as imagens APT e LRPT possuem a mesma resolução
radiométrica de 8 bits e compartilham muitas aplicações em
comum. De acordo com [2], imagens obtidas por estes
radiômetros são usadas para detecção de nuvens, de neve,
gelo, focos de incêndio, e temperatura da superfície da Terra.
II.

DESCRIÇÃO DO HARDWARE

A estrutura da estação receptora proposta é composta por
uma antena QFH, o RDS (RTL-SDR) e um computador
pessoal, como ilustra a Figura 1.

Fig. 1.

Antena QFH construída.

No teste realizado utilizando o analisador de rede modelo
Keysight E5071C, pôde-se extrair o gráfico que mostra a
resposta em frequência da antena construída. O coeficiente de
reflexão S11 é medido para saber o quanto de energia de RF
está sendo irradiada e/ou refletida para a fonte. Para saber se a
antena foi construída adequadamente, o coeficiente de
reflexão deve ser o menor possível. De acordo com a Figura 3,
para a frequência de 137,63 MHz obteve-se um valor S11
aproximado de 11,13 dB. E para a frequência alvo de 137,5
MHz, S11 aproximado foi de 10,8 dB. A partir destes dados, a
potência refletida de volta para o analisador de rede é em torno
de 9% e provavelmente uma perda entre 5 e 10% existe devido
as conexões, conectores e a resistividade do cabo coaxial.
Portanto, a antena possui uma eficiência entre 81% e 86%.

Diagrama de blocos da estação proposta.

A antena QFH compõe o front end do sistema, a qual recebe o
sinal RF do satélite e alimenta o rádio RTL-SDR para executar

1199

Fig. 3.

Resposta em frequência da antena QFH - Curva de reflexão do
coeficiente S11.
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B. O Rádio RTL-SDR
O rádio RTL-SDR é um dongle USB de baixo custo (menos
de $20 dólares) [10] originalmente projetado para ser um
receptor DVB-T de TV digital. Entretanto, este pequeno
dispositivo também pode ser utilizado como um RDS genérico
[13]. Por meio da sua programação, é possível habilitar o
“modo teste” do chip RTL2832U e desviar o fluxo de dados
do decodificador MPEG para a saída. Assim, o dispositivo
poderia atuar como um receptor para o desenvolvimento de
aplicações diversas tais como, recepção de sinais FM/AM,
GNSS, ADS-B, entre outros.

Fig. 4.

III.

PCB interna do rádio RTL-SDR.
DESCRIÇÃO DO SOFTWARE

O sistema tem o objetivo de fornecer uma solução simples
para a decodificação de imagens APT e LRPT. A descrição do
funcionamento das etapas executadas em software podem ser
resumidas em:
1) Atualização dos arquivos TLE (Two-Line Elements) e
rastreamento dos satélites no programa Gpredict;
2) Execução do código na plataforma GRC para o
recebimento e demodulação do sinal de RF;
3) LRPT: demodulação para a geração de um arquivo de
símbolos da constelação QPSK no formato “.s”;
4) APT: demodulação para a geração de um arquivo “.dat”
com valores das magnitudes do sinal AM;
5) Decodificação e geração das imagens a partir dos arquivos
de símbolos (LRPT) e das magnitudes do sinal AM (APT).
A. Rastreamento de Satélites
O programa de rastreamento de satélites utilizado neste
trabalho foi o Gpredict que é gratuito e de código aberto [9].
Baseado em algoritmos do modelo de perturbação de órbitas
SGP4, o programa é compatível com os arquivos TLE que
contém os elementos keplerianos de todos os satélites
artificiais operacionais disponibilizados pela CelesTrak [11].
Os dados do rastreamento utilizados pela estação são o
azimute, máxima inclinação, data e hora da passagem de cada
satélite, obtendo assim, uma única imagem por recepção.

1) Leitura das amostras IQ enviadas pelo RTL-SDR: o bloco
de processamento do GRC RTL-SDR Source configura a
frequência central, ganho e taxa de amostragem.
2) Filtragem passa-baixa com frequência de corte de 34 kHz.
3) Demodulação FM.
4) Filtragem passa-banda entre 500Hz e 4200Hz realizada
pelo bloco do GRC Band Pass Filter.
5) Detecção de amplitude da subportadora (demod. AM): o
bloco Rational Resampler converte a taxa de amostragem
para 9,6k amostras por segundo, fazendo a subportadora
(2,4 kHz) possuir 4 amostras por período. Portanto, duas
amostras consecutivas possuem uma diferença de fase de
90º entre elas. A amplitude da subportadora é calculada
pelo bloco Complex to Mag entre duas amostras
consecutivas. Por fim, o sinal é convertido para 4160
amostras por segundo que é a taxa de símbolos APT.
6) Criação do arquivo no formato “.dat” contendo valores
inteiros de 8 bits da amplitude do sinal;
7) Criação da imagem com o cálculo da matriz transposta
obtida a partir da leitura dos valores do arquivo “.dat”.
Diferentemente do APT, o algoritmo de demodulação QPSK
grava os símbolos da demodulação num arquivo temporário de
soft-symbols para ser lido por um programa externo chamado
LRPTOffLineDecoder [15], como mostra a Figura 5. Este
programa executa a decodificação dos canais LRPT
disponíveis. A função do algoritmo em GRC portanto, é a
demodulação QPSK e extração dos soft-symbols, como é
detalhado nas seguintes etapas:
1) Leitura das amostras IQ enviadas pelo RTL-SDR com o
bloco RTL-SDR Source.
2) Decimação do sinal para uma taxa de 156,25k amostras
por segundo utilizando o bloco Rational Resampler.
3) Estabilização do sinal de entrada usando o bloco AGC
(Automatic Gain Control). Este bloco multiplica o sinal
com o valor configurado em Rate para que o mesmo se
mantenha em um nível constante.
4) Aplicação do filtro RRC (Root Raised Cosine Filter) que é
otimizado para modulações PSK. As entradas do bloco
taxa de símbolos (72k) e Alpha (0,6) são fornecidas pela
especificação do sinal LRPT.
5) Um bloco de Costas Loop de quarta ordem foi utilizado
para a sincronização com a onda portadora.
6) Sincronização das amostras com o clock usando o bloco
Clock Recovery MM.
7) Decodificação dos pontos da constelação QPSK para softsymbols por meio do bloco Constellation Soft Decoder.

B. Implementação em GNU Radio
O GNU Radio é um software de desenvolvimento gratuito e
de código aberto disponível para Linux, Mac OS e Windows,
que fornece blocos de processamento de sinais para
implementação de RDS [12]. A estrutura do GNU Radio é
dividida em dois níveis. Todas as funções de performance
críticas são implementadas em C++, enquanto que a
organização, controle e conexão entre blocos são
implementadas em Python. A interface gráfica utilizada neste
trabalho, GNU Radio Companion, é um ambiente de
programação que permite uma implementação modular de
sistemas sem a necessidade de escrita em código Python.
O algoritmo implementado para a demodulação e
decodificação de imagens APT é brevemente explicado nos
itens a seguir. Os diagramas de blocos APT e LRPT da
plataforma do GRC podem ser encontrados em [17].
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Fig. 5.

Programa LRPTOfflineDecoder de decodificação dos três canais
do sinal LRPT. Imagem em alta resolução disponível em
https://goo.gl/p6Cv24.
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IV.

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Diversos testes de campo foram realizados na cidade de
Santa Maria – RS, durante o ano de 2016. Foram
decodificadas 10 imagens APT dos três satélites operacionais
NOAA, e 8 imagens LRPT do satélite MeteorM N2,
totalizando 18 recepções. Os satélites que passaram com
inclinações menores que 15º foram descartados devido à baixa
razão sinal ruído (SNR) no receptor. Observou-se que quanto
maior a inclinação da passagem do satélite maior o tempo de
recepção, e portanto, maior cobertura geográfica na imagem
obtida. Um sinal recebido com SNR igual ou maior que 20 dB
resultou em boa qualidade do sinal sem presença de erros para
ambos os sinais APT e LRPT. Do mesmo modo, observou-se
uma baixa SNR em ambos os sinais quando o satélite aparece
no horizonte (AoS) e quando desaparece no horizonte (EoS).
Ao longo da passagem, quando a elevação do satélite aumenta,
a SNR também aumenta, podendo alcançar valores maiores
que 30 dB para uma inclinação maior que 80º. Este efeito da
aproximação e afastamento do satélite pode ser observado por
meio da presença de ruído nas extremidades superiores e
inferiores da imagem APT da Figura 6. Já nas imagens LRPT,
ocorre um atraso no phase-lock do bloco Costas Loop do
algoritmo do GNU Radio para a recuperação da fase do sinal
modulado, o que resulta em uma imagem com menor área útil
de cobertura geográfica.
O sinal APT é influenciado por dois fatores: o desvio na
transmissão e o efeito Doppler [2]. Este último provoca um
deslocamento na frequência de +/- 4 kHz ao longo da
passagem do satélite sobre a estação. Esta variação é
adicionada ou subtraída da subportadora de 2,4 kHz, e como o
demodulador não corrige este deslocamento, a imagem
apresenta uma curvatura como o da Figura 6. Pelos menos
duas soluções foram encontradas para corrigir este efeito. A
primeira, é a utilização de um circuito PLL que corrige os
deslocamentos da fase do sinal em tempo real, e a segunda é
por meio de um pós-processamento da imagem utilizando o
sinal de syncA e syncB do formato APT. A segunda solução é
detalhada no trabalho [6], gerando um resultado semelhante ao
da Figura 7.
O mesmo não ocorre nas imagens LRPT, pois por ser uma
transmissão digital, o algoritmo demodulador utiliza o bloco
de Costas Loop para compensar os deslocamentos de fase do
sinal, conforme detalhado em [16].

Fig. 7.

Fig. 8.
Fig. 6.

Imagem bruta do satélite NOAA-19 obtida em 25 de novembro de
2016 pela estação receptora proposta.
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Mesma imagem da Figura 6, porém com correção do efeito
Doppler, girada em 180º com ajuste de contraste.

Imagem APT false color do ciclone extratropical do dia 07 de
setembro de 2016 colorida pelo programa WXtoImg [17].
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A imagem da Figura 8 é o resultado da recepção, na estação
proposta, de uma imagem APT false color com correção de
efeito Doppler. Nela pode-se observar a presença de um
ciclone extratropical na costa sul entre o Uruguai e o Brasil. As
Figuras 9, 10 e 11 são, respectivamente, o resultado da
recepção das imagens LRPT do canal 1, canal 2 e uma
composição RGB122 false color que combina estes canais no
modelo de cores RGB (red, green, blue).

materiais de fácil acesso baseada em projetos conhecidos e
disponibilizados por pesquisadores da área. O projeto da antena
atendeu as necessidades de recepção de ambos os tipos de
imagens consideradas neste trabalho.
Futuramente, o sinal de imagens APT deve ser
definitivamente substituído pela transmissão digital LRPT de
imagens de baixas resoluções. Felizmente, a tecnologia de
rádio definido por software permite uma fácil reconfiguração
dos algoritmos por possuir esta característica reprogramável.
Como melhorias futuras, sugere-se a construção de uma
antena rastreadora com controle automático de azimute e
elevação. Desta maneira, o tempo de recepção de sinal seria
maior, podendo cobrir uma maior área geográfica na imagem.
Outro aspecto a ser estudado, e complementar a este trabalho, é
a minimização dos ruídos presentes na recepção das imagens
LRPT. Em alguns casos, os ruídos causam defeitos visuais nas
imagens e prejudicam a análise visual da mesma.
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Um scanner 3D de baixo custo
Wagner Wispel, Renato Machado, Andrei P. Legg, e Fábio M. Bayer

Resumo— Sistemas de scanning tridimensional (3D) são utilizados em um grande número de aplicações, tais como na
digitalização de quadros, esculturas e patrimônios culturais, engenharia reversa e computação gráfica. A maioria dos scanners 3D
disponíveis no mercado são projetados para uma alta resolução
e precisão. Isso requer o uso de equipamentos tecnologicamente
mais avançados, o que acarreta na elevação do custo do produto
final. Este artigo apresenta a implementação de um sistema
de scanning 3D de baixo custo baseado no uso da técnica de
triangulação a laser utilizando apenas uma câmera e um gerador
de laser tipo linha. Dois objetos são escaneados e suas respectivas
nuvens de pontos são analisadas. Os resultados demonstram que
o sistema de scanning 3D proposto, apesar de sua simplicidade
e baixo custo, é capaz de digitalizar superfícies com uma boa
precisão.
Palavras-Chave— Triangulação a laser, scanning 3D, calibração.
Abstract— Three-dimensional (3D) scanning systems can be
used in a wide range of applications such as in cultural heritage,
reverse engineering and computer graphics. Most of the 3D
scanners available in the market are designed for high resolution
and high precision, which requires expensive equipments. This
paper proposes a low-cost 3D scanning system based on the line
laser triangulation approach using a single camera and a single
laser generator. Two objects are scanned and their point clouds
are used to estimate the differences between real and scanned
dimensions. Results show that the proposed 3D scanning system
presents a good trade-off between accuracy and price.
Keywords— Laser triangulation, 3D scanning, calibration.

I. I NTRODUÇÃO
Um scanner tridimensional (3D) pode ser definido como
sendo um sistema utilizado para digitalizar tridimensionalmente uma determinada superfície real, a qual pode ser
utilizada em um grande número de aplicações, tais como
na ortodontia [1], preservação e recuperação do patrimônio
cultural [2] ou até mesmo na inspeção de minas de carvão
[3]. Basicamente, um sistema de scanning 3D captura várias
imagens de uma determinada superfície utilizando um dispositivo de carga acoplada ou CCD (charge-coupled device), a
fim de converter um ponto bidimensional (2D) na imagem
em um ponto 3D, conversão denominada neste trabalho como
mapeamento 3D.
Há várias técnicas de mapeamento 3D [4], [5] que podem
ser encontradas na literatura, tais como a iluminação listrada
binária [6] ou por código de cores [7], triangulação a laser
do tipo linha ou ponto [8], [9], [10], disparidade em visão
estéreo [11], padrões de interferência Moiré (projeção, sombra,
Wagner Wispel, Renato Machado, e Andrei P. Legg, Departamento de Eletrônica e Computação (DELC), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
Santa Maria-RS, 97105-900, Brasil, E-mails: wagnerwispel@yahoo.com.br,
renatomachado@ufsm.br, andrei.legg@gmail.com.
Fábio Mariano Bayer, Departamento de Estatística, Universidade Federal de
Santa Maria, Santa Maria-RS, 97105-900, Brasil, E-mail: bayer@ufsm.br. Este
trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq, CAPES e Exército Brasileiro.

deslocamento de fase) [12] e time-of-flight [13]. Caso a técnica
utilize luz ambiente natural, a mesma é classificada como
passiva. Caso contrário, se é utilizada uma luz controlada
(estruturada), a técnica é classificada como ativa.
Cada técnica possui suas vantagens e limitações. Portanto,
ao definir a técnica a ser utilizada, é importante considerar o
tamanho da superfície a ser digitalizada, portabilidade requerida, custos [8], [9], além da precisão e o tempo necessário
para a digitalização. Em [2] e [14] é descrito em detalhes
o processo de scanning utilizado na digitalização de grandes
estátuas. Em [15] um estudo detalhado é realizado sobre o
pipeline na aquisição de modelos 3D. Mesmo com a queda
dos preços e a popularização dos dispositivos eletrônicos nos
últimos anos, a grande maioria dos sistemas de scanning 3D
ainda custa alguns milhares de dólares. Uma comparação entre
alguns destes sistemas é realizada em [16].
Este trabalho visa apresentar a implementação de um sistema de scanning 3D de baixo custo baseado no uso da
técnica de triangulação a laser do tipo linha [17], [18]. O
sistema foi projetado para ser o mais simples possível, tanto
na abordagem matemática quanto no processamento. Mesmo
com essas limitações, mostraremos que é possível obter um
bom modelo 3D com um erro quadrático médio (EQM) igual
a 3,77% quando comparamos dimensões reais com dimensões
escaneadas de uma determinada superfície.
Este trabalho é organizado da seguinte forma. A Seção
II apresenta o sistema de scanning 3D proposto e também
algumas questões importantes sobre a calibração do sistema.
A Seção III apresenta o protocolo utilizado no processamento
das imagens. A Seção IV apresenta a análise de dois estudos
de caso utilizados para testar o desempenho sistema. Por fim,
a Seção V apresenta algumas conclusões e comentários finais.
II. S ISTEMA

DE SCANNING

3D

PROPOSTO

A Figura 1 apresenta o modelo do scanner 3D proposto
baseado na técnica de triangulação a laser do tipo linha. Os
parâmetros utilizados no modelo são apresentados na Tabela
I. O scanner 3D foi projetado a fim de digitalizar pequenos
objetos (150mm x 130mm) utilizando os seguintes componentes: um motor de passo, uma webcam, um gerador de laser do
tipo linha, uma plataforma de prototipagem eletrônica Arduino
Uno, e algumas peças projetadas em um software livre de
modelagem 3D e manufaturadas em uma impressora 3D. O
custo total do sistema é apresentado na Tabela II.
Conforme apresentado na Figura 1, o objeto a ser digitalizado é posicionado sobre a plataforma de rotação (a área
circular central delimitada pela linha verde na Figura 1) e
o laser é posicionado com um ângulo α em relação a linha
base. Para se escanear um objeto, o laser é ligado e a rotação
é iniciada enquanto a câmera captura n imagens contendo o
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TABELA I
PARÂMETROS UTILIZADOS NO MODELO DO SISTEMA DE SCANNING 3D.
Parâmetros

Descrição

D

Origem do sistema de coordenadas 3D
(x, y, z)
Posição da câmera
Posição do laser
linha delimitadora da plataforma de
rotação onde o objeto a ser
digitalizado é posicionado
Linha do laser
Linha delimitadora da superfície do
objeto
Linha base entre Ll e Cp
Ponto de intersecção entre Ll e Ol .
Profundidade real, a qual é a
distância entre So e Ip
Ângulo de projeção do laser
Campo de visão da lente

So
Cp
Lp
Pl
Ll
Ol
B
Ip
Dr
α
Cf ov

720 px

1280 px

Fig. 2. Demonstração de como o sensor da câmera captura o contorno da
superfície do objeto através da reflexão da linha do laser. O deslocamento
D, distância em pixels entre o centro da imagem e cada ponto pertencente a
linha do laser, é diretamente proporcional à profundidade real (Dr ) associada
a cada um desses pontos.

primeira vez, necessita-se realizar sua calibração conforme
apresentado na Figura 3. Esta etapa previne erros causados
pelo desalinhamento entre Ll , So e Cp , e utiliza um objeto
com dimensões conhecidas, denominado objeto de calibração,
para obter os parâmetros de mapeamento a fim de realizar o
mapeamento 3D corretamente. Conforme ilustrado na Figura

TABELA II
C USTO TOTAL DO SISTEMA .
Peça
Laser
Motor Driver
Arduino
Estrutura
Motor de passo
Webcam
Outros

z

coordenadas tridimensional. Antes de utilizar o sistema pela

Preço (R$)
Unitário
Total
9,00
20,00
30,00
40,00
244,00
45,00
50,00
50,00

y
y
x
Cf ov

Pl
So

Ol

x

Dr
Ip

Ll
Lp

Fig. 3.

B

Fig. 1.

Fluxograma da calibração do sistema.

90◦

α

Cp

Modelo do sistema de scanning 3D proposto.

contorno da superfície do objeto representado pela luz refletida
do laser, como demonstrado na Figura 2. As imagens são
então processadas a fim de se minimizar o efeito do ruído
e se obter uma linha com espessura igual a um pixel, que é a
mínima resolução possível permitida em uma imagem digital.
Os pontos do laser são então mapeados para um sistema de

4, o alinhamento vertical do laser é realizado utilizando-se
uma câmera, uma superfície plana posicionada na origem So e
paralela à câmera, e um gerador de laser tipo linha. O scanner
3D captura imagens e processa em tempo real a diferença
em pixels no eixo u, Figura 4(a), entre as distâncias D1
(centro da imagem e o primeiro ponto da linha do laser) e
D2 (centro da imagem e o último ponto da linha do laser).
Se |D1 − D2 | = 0, Figura 4(b), a linha estará exatamente
na vertical. Caso contrário, estará inclinada podendo causar
erros significativos durante o mapeamento 3D. Para resolver
este problema, a inclinação do laser deve ser modificada
manualmente. O alinhamento do laser na origem do sistema,
Figura 4(c), é realizado a fim de garantir que o laser seja
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v

v

D1

Oc

720 px

u

Oc

u

Oc

720 px

u

D2

1280 px

(a)

3 px

720 px

D2

Fig. 4.

v

D1

1280 px

1280 px

(b)

(c)

Calibração do laser: (a) desalinhado, (b) alinhado verticalmente e (c) alinhado verticalmente e centralizado.

capturado no centro da imagem quando a distância real Dr
for zero. Para compensar os pequenos erros causados durante
o processamento da imagem, o laser é considerado alinhado
verticalmente se |D1 − D2 | ≤ 3.
Após essas etapas, caso a linha do laser ainda não esteja
localizada no centro da imagem, um simples posicionamento
manual da câmera é suficiente para resolver o problema.
No próximo passo, o objeto de calibração é digitalizado.
Com suas dimensões reais conhecidas, é possível estimar os
parâmetros de mapeamento, os quais representam a relação
entre a profundidade real (Dr ) e o deslocamento (D), conforme apresentado na Figura 2. Neste ponto, o sistema deve
estar calibrado e pronto para iniciar o processo de scanning.
III. P ROCESSAMENTO DAS IMAGENS
Nesta seção são apresentados como os dados escaneados são
processados a fim de remover ruídos e distorções causados por
imperfeições no laser e na lente, respectivamente. O algoritmo
utilizado para esta tarefa é apresentado na Figura 5.
Na primeira etapa do processamento ocorre a calibração da
câmera [19] visando remover as distorções tangencial e radial
das lentes (e.g. distorção “fish-eye”). Isto é feito através da
determinação da matriz da câmera e da matriz de distorção.
A primeira é utilizada para estimar a distância focal (fx , fy )
e o centro ótico (cx , cy ) da câmera, enquanto a segunda é
utilizada para estimar os parâmetros de distorção radial (k1 ,
k2 ) e tangencial (p1 , p2 ). Na segunda etapa, um filtro de cor
é aplicado nas imagens para remover o ruído proveniente de
outras fontes de luz, conforme demonstrado na Figura 6(b).
Após, um algoritmo de dilatação é utilizado para conectar
pontos próximos pertencentes a linha do laser, Figura 6(c).
Entretanto, o tamanho da dilatação deve ser relativamente pequeno para prevenir a perda do contorno original da superfície.
A fim de obter uma linha com espessura igual a um pixel,
Figura 6(d), o algoritmo de afinamento apresentado em [20] é
utilizado. Por último, um algoritmo de interpolação é aplicado
para preencher os espaços deixados pelas oclusões, conforme
demonstrado na Figura 6(e). Neste ponto, as imagens estão
prontas e o mapeamento 3D pode ser aplicado para cada pixel
pertencente a linha do laser a fim de gerar a nuvem de pontos
3D.
IV. E STUDOS DE C ASO
Esta Seção baseia-se na análise das nuvens de pontos
obtidas em dois estudos de caso. No primeiro experimento

Fig. 5.

Fluxograma do processamento das imagens.

(A), caso mais simples, utilizamos o objeto apresentado na
Figura 7(a), o qual contém uma superfície relativamente simétrica composta por um único material de baixa reflectância
(cerâmica), a fim de diminuir os erros causados pela reflexão
do laser.
Este trabalho foi parcialmente financiado pelo Exército
Brasileiro através de uma parceria firmada com a Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) a fim de desenvolver o
Sistema Integrado de Simulação do Sistema ASTROS (SIS-
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(a)
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(b)
10,96 cm

Fig. 6. Resultados da etapa de processamento das imagens: (a) imagem
bruta, (b) filtro de cor, (c) dilatação, (d) afinamento e (e) interpolação.

11.08 cm
11.15 cm

ASTROS) [21] — sistema de lançamento de mísseis e foguetes composto por viaturas meteorológica (MET), lançadora
múltipla universal (LMU), remuniciadora (RMD), posto de
comando e controle (PCC) e unidade controladora de fogo
(UCF). Dentro desse contexto, o segundo estudo de caso (B)
baseia-se na análise da nuvem de pontos obtida do objeto
apresentado na Figura 8, o qual é uma sonda meteorológica
utilizada na viatura MET do sistema ASTROS. Ao contrário
do primeiro estudo de caso, este objeto contém uma superfície
assimétrica composta por diferentes tipos de materiais (metais
e plásticos) que causam uma maior reflexão e distorção na luz
do laser capturada.
Primeiramente, para gerar as nuvens de pontos de cada um
dos objetos, o ângulo de projeção do laser foi definido em
60 graus. Após, 475 e 950 amostras para os casos A e B,
respectivamente, foram capturadas através de uma webcam
com resolução igual a 1280 x 720 pixels e campo de visão
ou FOV (field of view) igual a 68 graus. O motor de passo
necessita de 1900 passos para realizar uma rotação completa
da plataforma. Logo, para cada amostra, é necessário rodar
4 passos antes de capturar a próxima imagem. Isto gera uma
rotação de 0,7578 graus / amostra ou 0,1894 graus / passo
utilizado durante o mapeamento 3D. O projeto do sistema
é apresentado na Figura 9(a) e sua respectiva impressão é
apresentada na Figura 9(b).
A calibração do sistema foi realizada seguindo os procedimentos demonstrados na Figura 3, apresentados na Seção II. O
alinhamento vertical do laser foi realizado em tempo real até
que o mesmo estivesse alinhado na posição u = 640, centro
da imagem, e com limite de inclinação igual a três pixels
conforme demonstrado na Figura 4(c). O processamento das
imagens foi realizado seguindo o protocolo apresentado na
Seção III.
No estudo de caso A, as Figuras 7(b) e 7(c) demonstram
como a etapa de processamento das imagens pode modificar
significativamente o resultado final. A Figura 7(b) demonstra
o efeito de oclusão, o qual pode gerar falhas na nuvem de
pontos dependendo do formato da superfície. O resultado
pode ser melhorado utilizando-se um ângulo de projeção α
maior, diferentes números de lasers ou uma combinação entre
ambos. Entretanto, se o ângulo α ≈ 90o , alguns pequenos
detalhes da superfície podem não ser detectados, prejudicando

10.95 cm
10.77 cm

(c)

(d)

Fig. 7. Análise da nuvem de pontos referente ao objeto apresentado em (a).

(a)
Fig. 8.

(b)

Sonda meteorológica utilizada no estudo de caso B.

(a)

(b)

Fig. 9. Estrutura (a) projetada com o software livre de modelagem 3D e (b)
impressa na impressora 3D.

o desempenho do mapeamento 3D. Além disso, aumentar o
número de lasers acarreta em aumentar o tamanho e o custo
(preço) do sistema, o que não é desejado para o escopo deste
projeto. A Figura 7(c) apresenta a nuvem de pontos corrigida
pelo algoritmo de interpolação.
A fim de analisar os resultados obtidos com o mapeamento
3D, mensuramos o diâmetro do objeto utilizado no estudo de
caso A em cinco posições diferentes ao longo do eixo z. Esses
diâmetros foram comparados com seus respectivos valores na
nuvem de pontos. A posição de cada medição é apresentada
na Figura 7(d) e a comparação entre seus respectivos valores
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ASTROS (SIS-ASTROS), um projeto do Exército Brasileiro.
A estrutura do sistema de escaneamento seria ampliada para
suportar a digitalização de grandes superfícies, tais como peças
de painéis, peças da viatura e outros artefatos militares, com o
intuito de agilizar o processo de modelagem atual empregado.
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Fig. 10.

Nuvem de pontos referente à sonda meteorológica.

é apresentada na Tabela III. Apesar dos erros causados pela
qualidade das lentes, pelo ajuste manual dos componentes
durante a calibração do sistema, pelos algoritmos utilizados
na etapa de processamento e pelas medições manuais, o erro
quadrático médio baseado nas mediçõs ao longo do eixo z foi
de 3,77%, o que representa um bom resultado para um sistema
de escaneamento 3D de baixo custo.
A Figura 10 apresenta a nuvem de pontos obtida durante o
estudo de caso B referente à sonda meteorológica. Ao contrário do estudo de caso A, neste não foi utilizado o algoritmo de
interpolação devido ao conhecimento prévio da existência de
uma superfície não contínua (aberturas traseiras). Além disso,
foi obtido um número maior de amostras da superfície devido
a maior complexidade do objeto com o intuito de registrar um
maior número de detalhes. É possível observar que os detalhes
em alumínio não foram bem detectados pois houve uma alta
distorção da linha do laser. Porém, o formato da caixa e das
aberturas traseiras foram detectados com uma boa precisão.
TABELA III
E STIMAÇÃO DO ERRO ENTRE MEDIÇÕES REAIS E ESCANEADAS
REFERENTES AO OBJETO ANALISADO NA

Real(cm)
10,78
10,89
10,95
10,75
10,57

Escaneado(cm)
10,96
11,08
11,15
10,95
10,77

F IGURA 7.

erro(%)
1,66
1,74
1,82
1,95
1,89

EQM(%)

3,77

V. C ONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
A principal contribuição deste artigo foi apresentar a modelagem e a implementação de um sistema de escaneamento
3D baseado na técnica de triangulação a laser, através do
uso de um gerador de laser do tipo linha e de uma câmera.
Esta configuração foi escolhida devido a sua simplicidade,
o que implica em um sistema de pequenas dimensões e de
baixo custo. Dois objetos foram escaneados e suas respectivas
nuvens de pontos foram analisadas.
Para o futuro, pretende-se adaptar este protótipo a fim de
contribuir com o Sistema Integrado de Simulação do Sistema
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Implementação Eficiente de Filtros Volterra Explorando
Abordagens de Posto Reduzido e Caracterı́sticas de Hardware
Felipe Dennis de Resende Oliveira, Eduardo Luiz Ortiz Batista e Rui Seara
Resumo— Este trabalho apresenta uma nova abordagem para
implementação eficiente de filtros Volterra. Tal abordagem
baseia-se na exploração dos diferentes graus de significância dos
ramos de uma estrutura Volterra de posto reduzido, visando
definir tamanhos de palavra individuais a serem utilizados
para implementação de cada ramo. Com isso, torna-se possı́vel
a obtenção de significativas reduções de custo computacional,
especialmente em implementações realizadas em FPGAs (fieldprogrammable gate arrays) ou ASICs (application-specific integrated circuits). Resultados obtidos em um estudo de caso são
apresentados, demonstrando a eficácia da abordagem proposta.
Palavras-Chave— Filtros Volterra, implementações de posto
reduzido.
Abstract— This paper presents a new approach for obtaining
efficient implementations of Volterra filters. Such an approach
is based on exploiting the different significance levels of the
branches of reduced-rank Volterra structures, aiming to define
individual word sizes for the implementation of each branch.
In this way, significant reductions of computational cost can
be obtained, especially for implementations carried out using
field-programmable gate arrays (FPGAs) or application-specific
integrated circuits (ASICs). Results obtained from a case study
are presented, demonstrating the effectiveness of the proposed
approach.
Keywords— Reduced-rank implementation, Volterra filters.

I. I NTRODUÇ ÃO
Diversos problemas na área de processamento digital de
sinais são resolvidos adequadamente utilizando sistemas e
filtros lineares. Algumas das caracterı́sticas que motivam o uso
desse tipo de sistema são a simplicidade de implementação
e o custo computacional relativamente baixo em comparação
com as soluções não lineares. Contudo, em muitas aplicações
práticas, fenômenos não lineares importantes estão envolvidos
na geração ou no processamento dos sinais, o que frequentemente torna o uso de sistemas não lineares indispensável
para alcançar os nı́veis de desempenho pretendidos [1]. Alguns
exemplos dessas aplicações são o controle ativo de ruı́do [2],
o cancelamento de eco acústico [3], e a compensação das não
linearidades existentes em sistemas de controle e comunicação
digital [4].
A complexidade matemática associada a sistemas com caracterı́sticas não lineares dificulta a elaboração de uma teoria
geral que contemple os mais diferentes tipos de sistemas
não lineares [5]. Para contornar esse problema, o estudo de
sistemas não lineares é realizado separando os sistemas em
classes definidas a partir de caracterı́sticas especı́ficas de suas
não linearidades. Assim, em aplicações práticas, um importante passo é escolher uma classe de sistemas não lineares
Felipe D. R. Oliveira, Eduardo L. O. Batista e Rui Seara, LINSE - Laboratório de Circuitos e Processamento de Sinais, Departamento de Engenharia
Elétrica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, Brasil,
E-mails: {felipedennis, seara}@linse.ufsc.br, ebatista@ieee.org.
Este trabalho foi parcialmente financiado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq).

que represente apropriadamente as caracterı́sticas do problema
em questão. Nesse contexto, os filtros Volterra têm surgido
como uma opção atrativa, uma vez que eles compõem uma
classe de sistemas não lineares com capacidade universal de
representação para sistemas discretos, causais e de memória
finita [5], [6].
Uma caracterı́stica indesejada dos filtros Volterra, que
advém de sua universalidade de representação, é seu elevado
custo computacional de implementação. Como consequência,
nas últimas décadas, um grande esforço de pesquisa vem sendo
direcionado ao desenvolvimento de diferentes abordagens para
implementação de filtros Volterra com custo computacional
reduzido [1]. Nesse contexto, as abordagens denominadas
de posto reduzido vêm suscitando grande interesse [7]–[12].
Essas implementações são em geral baseadas na aplicação
de decomposições matriciais ou tensoriais em representações
estruturadas (na forma de matrizes ou tensores) dos coeficientes do filtro Volterra. Como resultado, estruturas de
implementação compostas por ramos dispostos em paralelo
são usualmente obtidas, sendo que cada um dos ramos dessas
estruturas tem um grau de significância diferente relacionado a
um dos valores singulares da matriz ou tensor de coeficientes.
Dessa forma, a partir da remoção dos ramos menos significativos (relacionados aos menores valores singulares), torna-se
possı́vel obter implementações eficientes de filtros Volterra que
apresentem reduzido custo computacional.
O objetivo principal do presente trabalho de pesquisa é desenvolver implementações eficientes de filtros Volterra. Nesse
contexto, uma nova abordagem de implementação baseada nas
estratégias de posto reduzido é discutida. A ideia central de tal
abordagem é explorar os diferentes graus de significância dos
ramos de uma estrutura de posto reduzido, não apenas para
remover os ramos menos significativos, mas também para a
especificação do hardware usado para implementação de cada
ramo. Para tal, a estrutura de posto reduzido é modificada de
forma a possibilitar o uso de diferentes tamanhos de palavra
na implementação dos diferentes ramos em função do grau de
significância de cada ramo. Como resultado, implementações
eficientes voltadas a plataformas de hardware especı́ficas,
tais como FPGAs (field-programmable gate arrays) e ASICs
(application-specific integrated circuits), são obtidas. A abordagem proposta é validada a partir de um estudo de caso
envolvendo a implementação de filtros Volterra utilizando um
FPGA. É importante mencionar ainda que, por simplicidade, o
foco deste trabalho está nas implementações de filtros Volterra
de segunda ordem. Apesar disso, a abordagem proposta pode
ser facilmente estendida para implementações de maior ordem.
O restante desse artigo está organizado conforme descrito
a seguir. Na Seção II, são revisadas diferentes estruturas de
implementação do filtro Volterra, dentre elas destacam-se a
estrutura padrão, a triangular e as de posto reduzido. A abor-
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dagem de projeto proposta neste artigo é apresentada na Seção
III. Na Seção IV, a redução de custo de implementação obtida
usando a abordagem proposta é avaliada em comparação
com outras implementações usuais da literatura. Finalmente, a
Seção V apresenta as conclusões deste trabalho de pesquisa.
II. F ILTROS VOLTERRA E
I MPLEMENTAÇ ÕES COM P OSTO R EDUZIDO
Esta seção apresenta a fundamentação teórica necessária
para o desenvolvimento do presente trabalho de pesquisa.
Nesse contexto, o filtro Volterra padrão é primeiramente
apresentado, seguido de uma discussão acerca da filosofia que
serve de base para as implementações de posto reduzido.
A. Filtro Volterra Padrão
A caracterização de um sistema não-linear a partir da
expansão em série de Volterra é realizada por meio de um
conjunto de kernels (núcleos), cada um relacionado a uma
certa ordem de não linearidade polinomial [1]. A saı́da y(n)
do filtro Volterra é então obtida somando as saı́das dos kernels
de diferentes ordens, isto é,
y(n) =

P
X

yp (n)

(1)

p=1

com P representando a ordem do filtro Volterra e yp (n),
a saı́da do kernel de ordem p. Considerando kernels com
tamanho de memória N , a saı́da do kernel de ordem p é dada
por
yp (n) =

N
−1
X
m1 =0

···

N
−1
X

hp (m1 , ..., mp )

mp =0

p
Y

x(n − mk ) (2)

k=1

onde x(n) representa o sinal de entrada e hp (m1 , ..., mp ), os
coeficientes de ordem p correspondentes. A partir de (2), é
possı́vel notar que o kernel de primeira ordem (isto é, com
p = 1) é equivalente a um filtro FIR e, portanto, trata-se de um
kernel linear. Por outro lado, os demais kernels (com p ≥ 2)
são os kernels não lineares do filtro Volterra.
Um dos principais problemas para o uso de filtros Volterra
em aplicações práticas é a alta complexidade computacional
requerida para a sua implementação. Essa complexidade é
resultante do elevado número de coeficientes presente especialmente nos kernels não lineares. Tal caracterı́stica fica evidente
observando, a partir de (2), que o número de coeficientes em
um kernel de ordem p é dado por
p

Np = N .

em um único coeficiente denotado por hp (m1 , m2 , . . . , mp )
[por exemplo, h2 (0, 1) = h2 (0, 1)+h2 (1, 0)], torna-se possı́vel
obter uma implementação equivalente do filtro Volterra com
número reduzido de coeficientes. No entanto, tal forma de
implementação, conhecida como representação triangular [1],
usualmente proporciona uma redução de complexidade insuficiente para viabilização do uso do filtro Volterra em certas
situações práticas [13]. Como consequência, a aplicação de
filtros Volterra muitas vezes é feita a partir de implementações
com complexidade reduzida, como as implementações de
posto reduzido consideradas neste trabalho. Além disso, conforme mostrado em [14], a representação triangular não é a
mais interessante para obter implementações de kernels de
segunda ordem com posto reduzido. Assim, como o foco
deste trabalho está em implementações de segunda ordem, a
representação triangular será considerada apenas na Seção IV
para fins de comparação de desempenho.
B. Implementações de Posto Reduzido
As implementações de posto reduzido de filtros Volterra têm
sido consideradas com sucesso em muitos trabalhos de pesquisa encontrados na literatura [7]–[12]. Essas implementações
são em geral baseadas na representação da relação de entrada
e saı́da de um dado kernel em função de matrizes (ou tensores) de coeficientes. Então, decomposições matriciais (ou
tensoriais), tal como a decomposição em valores singulares
(SVD), são aplicadas em tais matrizes (ou tensores), levando
a formas alternativas de representação da relação de entrada
e saı́da do kernel considerado. Essas formas alternativas em
geral resultam em estruturas de implementação compostas
por ramos com diferentes graus de significância dispostos em
paralelo. Assim, torna-se possı́vel a obtenção de estruturas de
implementação com complexidade computacional reduzida a
partir da remoção dos ramos com menor grau de significância
[7]–[12].
Conforme mencionado anteriormente, o foco deste trabalho
de pesquisa está na implementação de kernels de segunda
ordem. Dessa forma, a estratégia para implementação de
kernels de segunda ordem com posto reduzido discutida em
[9] é aqui considerada, uma vez que ela leva a implementações
bastante eficientes. Tal estratégia baseia-se em rescrever a
relação de entrada e saı́da do kernel de segunda ordem, dada
por (2) com p = 2, como
y2 (n) = xT (n)H2 x(n)

(4)

x(n) = [x(n) x(n − 1) ... x(n − N + 1)]T

(5)

(3)
com

A relação exponencial, evidenciada em (3), entre o número de
coeficientes de um dado kernel e o seu tamanho de memória é
um obstáculo que frequentemente restringe a implementação
prática de filtros Volterra.
É possı́vel observar, a partir de (2), que os coeficientes
hp (m1 , ..., mp ) com ı́ndices m1 , ..., mp permutados são multiplicadores de um mesmo produto cruzado de amostras de
x(n) para o cálculo de yp (n). Por exemplo, os coeficientes
h2 (0, 1) e h2 (1, 0) do kernel de segunda ordem são ambos
multiplicadores de x(n)x(n−1) no cálculo de y2 (n). Assim, a
partir da combinação de coeficientes com ı́ndices permutados

e



H2 =


h2 (0, 0)
h2 (1, 0)
..
.

h2 (0, 1)
h2 (1, 1)
..
.

···
···
..
.

h2 (0, N −1)
h2 (1, N −1)
..
.




 . (6)


h2 (N −1, 0) h2 (N −1, 1) · · · h2 (N −1, N −1)
Considerando que H2 pode ser organizada na forma de uma

1209
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matriz simétrica1 e aplicando a SVD a tal matriz, tem-se
H2 =

N
−1
X

λk h2,k hT
2,k

(7)

k=0

implementar cada ramo. Nesse contexto, algumas hipóteses
iniciais são consideradas com relação às caracterı́sticas do
hardware que será utilizado para implementação do filtro
Volterra:

onde λk e h2,k representam o k-ésimo valor singular e
o k-ésimo vetor singular de H2 , respectivamente. Agora,
substituindo (7) em (4), obtém-se [5]
y2 (n) =

N
−1
X


2
λk xT (n)h2,k .

•
•

(8)
•

k=0

Levando em conta que xT (n)h2,k corresponde à relação de
entrada e saı́da de um filtro FIR com vetor de coeficientes h2,k ,
é possı́vel concluir, a partir de (8), que o kernel Volterra de
segunda ordem pode ser implementado na forma da estrutura
com ramos paralelos ilustrada na Fig. 1. Cada ramo dessa
estrutura é composto por um filtro FIR cuja saı́da é elevada ao
quadrado e, então, multiplicada por um dos valores singulares
de H2 . Os vetores de coeficientes dos filtros FIR (dados por
h2,k com k = 0, . . . , N − 1) são os vetores singulares de
H2 e, portanto, eles possuem norma unitária. Consequentemente, o grau de significância de cada ramo da estrutura da
Fig. 1 é determinado pela magnitude do valor singular λk
correspondente. Então, desconsiderando os ramos relacionados
aos valores singulares de menor magnitude, torna-se possı́vela
obtenção de uma implementação eficiente com redução de
custo computacional.
As demais abordagens de implementação com posto reduzido de filtros Volterra encontradas na literatura são obtidas
associando diferentes formas de representação da relação
de entrada e saı́da de um kernel com diferentes tipos de
decomposições matriciais ou tensoriais [7]–[12]. De maneira
geral, tais abordagens também resultam em estruturas de
implementação compostas por ramos paralelos que apresentam
diferentes graus de significância.
H2
λ0
x(n)
y2 (n)
+
(.)2
h2,0

..
.

h2,1
..
.
h2,N −1

(.)2

λ1
+

..
.
(.)

2

λN −1

..
.

Fig. 1. Diagrama de blocos de uma implementação baseada na SVD de um
kernel Volterra de segunda ordem.

III. A BORDAGEM P ROPOSTA
Nesta seção, uma nova abordagem para a implementação de
filtros Volterra com custo computacional reduzido é apresentada. Tal abordagem baseia-se em explorar os diferentes graus
de significância dos ramos de uma implementação de posto reduzido tanto para remoção de ramos não significativos quanto
para a escolha das caracterı́sticas do hardware usado para
1 Note que a suposição de a matriz H ser simétrica pode ser feita sem
2
perda de generalidade, visto que é possı́vel alterar os coeficientes de um
kernel qualquer visando obter uma representação simétrica sem modificar a
relação de entrada e saı́da do filtro [1].

•

•

A plataforma digital alvo para implementação do filtro
utiliza representação em ponto fixo.
O tamanho de palavra disponı́vel nessa plataforma é de
nb bits, sendo (nb − 1) bits dedicados à mantissa e 1 bit
de sinal.
A faixa dinâmica de representação de valores numéricos
é [1, −1].
Amostras do sinal fora da faixa dinâmica são truncadas
ao valor representável mais próximo (isto é, em caso de
overflow, ocorre saturação).
Em função da faixa de representação utilizada, os valores
singulares da matriz de coeficientes tem módulo menor
ou igual a 1.

A próxima etapa para o desenvolvimento da abordagem
proposta consiste em reorganizar a estrutura da Fig. 1 com
a finalidade de facilitar a exploração dos diferentes graus de
significância dos diferentes ramos. Para tal, (6) é reescrita
como
y2 (n) =

N
−1
X

sign(λk )

i2
hp
|λk |xT (n)h2,k

(9)

k=0

onde

sign(λk )

1 seλk ≥ 0
−1 seλk < 0.

(10)

A partir de (9), nota-se que a estrutura da Fig. 1 pode ser
reorganizada na forma ilustrada na Fig. 2. Observe que, na
entrada do ramo de ı́ndice k da estrutura da Fig. 2, o sinal
de entrada x(n) é multiplicado pela raiz quadrada do valor
singular λk . O sinal resultante, dado por
p
xk (n) = |λk | · x(n),
(11)
possui potência tipicamente menor do que a potência de x(n),
sendo essa redução de potência mais expressiva nos ramos
menos significantes da estrutura (relacionados aos menores
valores de λk ). Como consequência, torna-se possı́vel reduzir
a faixa dinâmica utilizada para implementação de certos ramos
sem qualquer impacto na capacidade de representação do
sistema. No caso de implementações em FPGAs ou ASICs,
tal redução de faixa dinâmica possibilita uma diminuição do
tamanho de palavra utilizado, reduzindo assim a complexidade
do hardware. Nesse contexto, a abordagem aqui proposta
consiste em reduzir a faixa dinâmica (e consequentemente o
tamanho de palavra) de cada um dos ramos individualmente,
usando a probabilidade de overflow de xk (n) como critério
para tal. Mais especificamente, a faixa dinâmica é reduzida
mantendo a probabilidade de overflow de xk (n) menor ou
igual à probabilidade de overflow de x(n), considerando este
último como um sinal de entrada branco gaussiano.
Para uma faixa dinâmica de [1, −1], a probabilidade de
overflow de um sinal x(n) branco gaussiano com variância
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x(n)

H2

p
|λ0 |
p
|λ1 |

.
.. ..
. p|λ

N−1 |

h2,0

(.)2

h2,1
..
.

(.)2

h2,N −1

(.)2

..
.

sign(λ0 )
+

assumir valores inteiros, a seguinte expressão é obtida para rk
a partir de (17):
rk = blog2 (1/αk )c
(18)

y2 (n)

sign(λ1 )

com b·c representando a operação de truncamento. Finalmente,
no contexto da abordagem proposta, o número de bits a ser
utilizado para implementação do ramo de ı́ndice k da estrutura
da Fig. 2 é dado por

+

..
.

..
.
sign(λN−1 )

nb,k = nb − rk .
Fig. 2. Diagrama de blocos de uma forma alternativa de implementação da
estrutura da Fig. 1.

σx2

é dada por [15]
Z

P [|x(n)| > 1] =

−1

−∞

1
1
x2 (n)
p
dx+
e 2σx2
2πσx2
Z ∞
1
1
x2 (n)
p
e 2σx2
dx. (12)
2πσx2
1

A partir de (12), obtém-se [15]

P [|x(n)| > 1] = 2Q

1
σx


(13)

onde Q(·) representa a bem conhecida Função Q [15].
Deseja-se agora definir uma faixa dinâmica [−αk , αk ] para o
ramo de ı́ndice k de tal forma que a probabilidade de overflow
de xk (n) seja menor ou igual à dada em (13), ou seja,
 
1
P [|xk (n)| > αk ] ≤ 2Q
.
(14)
σx
Fazendo uma análise similar a (12)-(13) para obter
P [|xk (n)| > αk ] e substituindo o valor resultante em (14),
obtém-se
!
 
1
αk
Q p
≤Q
.
(15)
σ
|λk |σx
x
Considerando então (15) e ainda que a Função Q é uma função
decrescente, é possı́vel concluir que (14) é satisfeita somente
se
p
(16)
αk ≥ |λk |.
Em outras palavras, a faixa dinâmica considerada
p
p dentro de
um ramo precisa ser de pelo menos [− |λk |, |λk |] para a
probabilidade de overflow de xk (n) seja menor ou igual do
que aquela para x(n) com uma faixa dinâmica de [−1, 1].
A ideia agora é usar o limite estabelecido por (16) para
escolha do tamanho de palavra a ser usado na implementação
de cada ramo. Nesse contexto, é bem conhecido que, para
cada bit removido do tamanho de palavra original, tem-se
uma redução pela metade (divisão por 2) nos limites da faixa
dinâmica obtida. Como o desejado é reduzir o limite da faixa
dinâmica de 1 para αk visando atender (16) na igualdade, temse uma razão de redução de faixa dinâmica dada por αk /1
e, assim, o número de bits a ser removido pode ser obtido
resolvendo a seguinte equação:
2−rk = αk /1

(17)

com rk representando o número de bits a ser removido do
ramo de ı́ndice k. Considerando (16) e ainda que rk só pode

(19)

Nota-se, a partir de (18), que rk é uma função decrescente
de αk . Assim, quanto menor o grau de significância
de um
p
dado ramo (isto é, quanto menor o valor de |λk | e αk ),
maior é o número de bits removido e menor é a quantidade
de bits usada na implementação de tal ramo. Além disso,
como consequência da operação de truncamento presente em
(18), observa-se que diferentes valores de αk irão resultar em
uma mesma redução de número de bits. Mais especificamente,
qualquer valor de αk no intervalo [2−rk , 2−(rk −1) ) irá resultar
em um mesmo valor rk . Por exemplo, para qualquer αk
no intervalo [0, 5; 0, 25), tem-se rk = 1. Assim, visando
simplificar ainda mais o hardware usado para implementação
da estrutura
p da Fig. 2, a proposta neste trabalho é substituir
o ganho |λk | de entrada do ramo de ı́ndice k por 2−rk ,
substituindo também o vetor de coeficientes do filtro FIR por
p
|λk |
0
h2,k = −r h2,k .
(20)
2 k
Como resultado, o multiplicador da entrada de tal ramo pode
ser substituı́do por uma operação (mais simples) de deslocamento, reduzindo o custo computacional de implementação
sem alterar as caraterı́sticas de transferência do ramo. É
importante ressaltar que essa alteração resulta em uma probabilidade de overflow de xk (n) igual a Q(1/σx ), ou seja,
igual à probabilidade de overflow de x(n). O diagrama de
blocos da forma de implementação proposta é ilustrado na
Fig. 3, com >>rk representando a operação de deslocamento
de rk bits para a direita. O número de bits utilizado para
implementação de cada parte da estrutura também é indicado
na Fig. 3. Note que, em função da operação de deslocamento à
direita, os rk bits menos significativos do sinal de entrada são
desprezados, podendo resultar em alguma perda de precisão
por arredondamento. A análise do impacto de tal perda está
fora do escopo deste trabalho.
nb bits
>> rk

Fig. 3.

nb,k bits

h′2,k

nb bits
(.)2

sign(λk )

Diagrama de blocos de um dos ramos da estrutura proposta.

É importante destacar ainda que, apesar de a abordagem
proposta ser desenvolvida a partir de uma estrutura de posto
reduzido de segunda ordem (ilustrada Fig. 1), ela pode ser
facilmente aplicada a kernels com ordens superiores. Para tal,
a decomposição em kernels de segunda ordem apresentada em
[14] é utilizada e a abordagem aqui proposta é aplicada a cada
um dos kernels de segunda ordem resultantes.
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TABELA I

Lógica ocupada no FPGA

9.000
7.500

C USTO

Triangular
Posto Reduzido
Proposta

DE IMPLEMENTAÇ ÃO EM

Estrutura

6.000
4.500

Triangular

3.000
1.500

Posto
Reduzido

0
8 bits

12 bits
14 bits
Número de bits

16 bits

Proposto

Fig. 4. Custo de implementação de um filtro Volterra de segunda ordem
considerando diferentes estruturas de implementação.

IV. R ESULTADOS
Nesta seção, um estudo de caso envolvendo a
implementação em FPGA de um kernel Volterra de
segunda ordem é apresentado. Tal estudo de caso tem
como objetivo avaliar o custo de implementação obtido
com a abordagem proposta em comparação com os custos
obtidos usando a representação triangular e a implementação
de posto reduzido de [9] (veja Fig. 1). Como métrica de
comparação de complexidade, considera-se a área ocupada
no FPGA em termos de número de blocos lógicos básicos
utilizados. O FPGA escolhido foi o 5CGXFC7C7F23C8 da
famı́lia Cyclone V da Altera Corporation e a plataforma
de projeto utilizada foi o Software Quartus II. De maneira
geral, as estruturas foram implementadas buscando a menor
ocupação de área possı́vel nos FPGAs. Como consequência,
as operações de multiplicação internas aos filtros FIR
com coeficientes fixos (filtros esses presentes em todas as
implementações consideradas) são realizadas via operações
de soma e deslocamento. As demais multiplicações são
realizadas usando blocos multiplicadores dedicados presentes
no FPGA. O kernel de segunda ordem a ser implementado é
o mesmo considerado em [7]. Os coeficientes de tal kernel
são dados por
h2 (i, j) =

2π(1, 52

FPGA

DE UM FILTRO

VOLTERRA

DE

SEGUNDA ORDEM PARA DIFERENTES ESTRUTURAS DE IMPLEMENTAÇ ÃO

1, 5
+ (i − 10)2 + j − 102 )2

(21)

com i, j = 0, 1, ..., 20. Conforme descrito em [7],
implementações eficientes de (21) são obtidas considerando
apenas os cinco ramos de maior significância da estrutura de
posto reduzido. Para esses cinco ramos, a abordagem proposta
leva a uma redução de 0, 1, 2, 3 e 4 bits, do ramo de maior
para o de menor significância. Os resultados obtidos para
implementações com 8, 12, 14 e 16 bits de tamanho original
de palavra estão ilustrados na Fig. 4 e detalhados na Tabela
I. A partir de tais resultados, observa-se que a abordagem
proposta é capaz de proporcionar reduções bastante superiores
de complexidade em relação tanto à implementação tringular,
quanto à implementação de posto reduzido de [9].
V. C ONCLUS ÕES
Neste trabalho, uma nova abordagem para implementação
eficiente de filtros Volterra foi apresentada. Tal abordagem

Tam. de
Palavra
8
12
14
16
8
12
14
16
8
12
14
16

Ocupação
Lógica
3279
5407
6874
8242
759
1581
1953
2374
482
969
1234
1524

Ocupação
Relativa
100%
100%
100%
100%
23%
100%
29%
100%
28%
100%
28%
100%
15%
64%
18%
61%
18%
63%
18%
63%

explora os diferentes graus de significância dos ramos de uma
estrutura de implementação de posto reduzido para definir o
tamanho da palavra utilizado na implementação de cada ramo.
Essa estratégia permite a obtenção de reduções consideráveis
de custo computacional, especialmente em implementações
realizadas em FPGAs ou ASICs. Resultados obtidos em um
estudo de caso foram apresentados, demonstrando a eficácia
da abordagem proposta.
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