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Resumo 

Com o advento dos sistemas de comunicação baseados em técnicas de espalhamento espectral, 

entre os quais se destacam o UMTS e redes sem fios baseadas nas normas 802.11b/g ou 802.16, 

os requisitos de qualidade vieram incrementados, com consequentes implicações nas técnicas de 

codificação/desmapeamento adoptadas (turbo códigos no UMTS e 802.16).  

No contexto dos sistemas baseados em técnicas de espalhamento espectral, são analisados os 

efeitos da utilização de sequências de espalhamento PN, dando ênfase a aspectos como: 

Adequação do comprimento face a um cenário multi-percurso e comparação com as técnicas de 

entrelaçamento usuais; Análise e identificação das sequências mais apropriadas na presença de 

múltiplos utilizadores; Impacto no desenho de estruturas de recepção apropriadas 

(nomeadamente estruturas baseadas no receptor RAKE); Associação de técnicas de modulação e 

codificação adequadas a este tipo de sistemas. 

Pretendeu-se avaliar o impacto de diferentes técnicas de combinação ao nível do receptor, na 

presença de um canal dispersivo na frequência. Neste contexto, foram utilizadas técnicas de 

codificação abrangendo concatenações paralelas, baseadas em códigos constituintes simples, e 

por sua vez associadas a sequências de espalhamento reais e complexas. 

No âmbito das técnicas de codificação, são analisados códigos resultantes de concatenações em 

paralelo, nomeadamente turbo códigos, bem como outros tipos de concatenações derivadas 

destas com elevada eficiência espectral, como modelações MQAM. Incluem-se resultados 

numéricos, obtidos por simulação, via método de Monte-Carlo 

Palavras-chave 

Espalhamento Espectral, RAKE, Diversidade, Sequências PN, Codificação 
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Abstract 

With the advent of communication systems based on spread spectrum techniques, among which 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) and Wireless LANs supported on 

802.11b/g or 802.16 standards play a relevant role, the quality requirements increased, with 

implications on the channel coding used and demodulation techniques adopted (turbo codes in 

UMTS and 802.16).   

In the scope of systems based on spread spectrum techniques, the effects of using PN sequences 

are analyzed, with special focus on aspects like: Influence of sequence length when facing 

multipath fading channels as well as comparison with the usual interleaving techniques; Analysis 

and identification of the most appropriate sequences for multi-user environments; Impact in 

appropriate receiver structures design (mainly structures based on RAKE receiver); Association 

of coding and modulation techniques specially suited to this type of systems.  

The impact of different combination techniques in the receiver was evaluated for a frequency 

selective channel. In this context, coding techniques like parallel concatenations, based on simple 

constituent codes, and in turn associated with real and complex spreading sequences were used. 

In coding techniques scope, codes resulting from parallel concatenations like turbo codes are 

analyzed, as well as other schemes based on parallel with high spectral efficiency as MQAM. 

Several numerical results, obtained by simulation using Monte-Carlo method, are presented. 

Keywords 

Spread Spectrum, RAKE, Diversity, PN Sequences, Channel Coding 
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Simbologia e Notações 

AWGN Additive White Gaussian Noise

BER Bit Error Ratio

BPSK Binary Phase Shift Keying

BTCM Binary Turbo Coded Modulation

CDMA Code Division Multiple Access

DS/CDMA Direct Sequence / Code Division Multiple Access 

DS-SS Direct Sequence Spread Spectrum

EGC Equal Gain Combining

FEC Forward Error Correction

FH-SS Frequency Hopping Spread Spectrum

GSM Global System Mobile communications

HSDPA High Speed Downlink Packet Access

LLR Log-Likelihood ratio

LoS Line of Sight

MAP Maximum aPosteriori

MIMO Multiple Input Multiple Output

MLD Maximum Likelihood Decoding

MLSE Maximum Likelihood Sequence Estimation

MRC Maximal Ratio Combining

NLoS Non Line of Sight

OQPSK Orthogonal Quadrature Phase Shift Keying

OVSF Orthogonal Variable Spreading Factor 

PCC Parallel Concatenated Coding
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PDP Power Delay Profile

PN Pseudo-Noise

PSD Power Spectral Density

QAM Quadrature Amplitude Modulation

QoS Quality of Service

QPSK Quadrature Phase Shift Keying

RS Recursive Systematic

RSC Recursive Systematic Convolucional

SC Scrambling Code

SCC Serial Concatenated Coding

SD Selection Diversity

SF Spreading Factor

SISO Soft Input Soft Output

SNR Signal-to-Noise-Ratio

SOVA Soft Output Viterbi Algorithm

TCM Trellis Coded Modulation

TTI Transmission Time Interval

UMTS Universal Mobile Telecommunications System  

UTRA UMTS Terrestrial Radio Access
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Capítulo 1. Introdução 

1.1 Contexto e Objectivos 

Os sistemas de comunicações móveis estão cada vez mais enraizados na vida das sociedades 

actuais. Este facto acarreta uma maior exigência ao nível da QoS (Quality of Service), forçando a sua 

evolução do ponto de vista técnico, disponibilizando mais e melhores serviços aos utilizadores. 

Assim, os requisitos relativos a técnicas de transmissão mais robustas, capazes de bons 

desempenhos em canais multipercurso, e ao mesmo tempo eficientes do ponto de vista de 

utilização de potência e do espectro radioeléctrico têm aumentado. Do mesmo modo, a 

massificação dos serviços de comunicações móveis exige melhores métodos de acesso múltiplo 

ao canal, com melhores desempenhos. 

Um número significativo de sistemas de comunicações móveis baseia-se em técnicas de 

espalhamento espectral, podendo estar ou não associadas a técnicas de acesso múltiplo CDMA, 

(Code Division Multiple Access). Como exemplos de sistemas de comunicações podem-se destacar o 

UMTS/HSDPA (Universal Mobile Telecommunications System/High Speed Downlink Packet Access), 

CDMA 450/2000 e o WIFI (Wireless local area networks baseada na família de normas IEEE 802.11). 

Esta técnica, utilizada fundamentalmente para fins militares deste os anos 40, tem como principal 

vantagem o bom desempenho em termos de rejeição à interferência, seja devida  

às características intrínsecas de um canal de propagação rádio, como o desvanecimento e o 

Multipercurso, seja à interferência gerada por acesso múltiplo ao canal. Aliás, a interferência na 

forma de propagação multipercurso, em que o receptor recebe o raio directo e vários raios 

reflectidos, pode ser aproveitada, através de técnicas de combinação convenientes como é o caso 

do receptor RAKE, fornecendo diversidade na recepção. 



Capítulo 1 - Introdução  

 - 16 - 

As vantagens inerentes ao DS/CDMA (Direct Sequence / CDMA) podem ainda ser aumentadas se 

associadas com métodos de combinação de diversidade e técnicas de codificação de canal. A 

codificação de canal apresenta um papel muito importante, fundamentalmente em sistemas em 

que se pretende garantir uma boa qualidade de serviço para valores de SNR (Signal to Noise Ratio) 

que permitam uma utilização eficiente da potência disponível. 

Dados os requisitos de QoS, as técnicas de codificação empregues têm um papel fundamental 

quando se pretende garantir uma utilização eficiente da potência empregue. As limitações ao nível 

da potência de emissão, nomeadamente ao nível dos terminais móveis, e as características dos 

canais exigem o uso de técnicas de codificação e espalhamento que permitam garantir a QoS 

desejada com valores de SNR baixos. Dentro destas destacam-se as sequências codificadas, 

obtidas por intermédio de códigos convolucionais ou pela concatenação de dois códigos 

constituintes como os turbo códigos, empregues no UMTS e mais recentemente no HSDPA. 

Assim, o presente trabalho pretendeu estudar estruturas de recepção eficientes para DS/CDMA 

em canais de transmissão multipercurso, com particular incidência no receptor RAKE. Pretendeu 

verificar as diferenças de desempenhos e complexidade de métodos de combinação de 

diversidade. Finalmente pretendeu-se ainda estudar as vantagens da utilização de técnicas de 

codificação de canal, como os códigos convolucionais, turbo códigos e concatenações Híbridas, 

bem como variantes de estruturas de descodificação tirando partido de Soft-demapper em 

associação com um descodificador iterativo. 

 

1.2 Organização 

No capítulo 2 é feita uma introdução aos sistemas baseados em Espalhamento Espectral com 

ênfase no DS-SS (Direct Sequence – Spread Spectrum), o método de operação mais comum dos 

sistemas baseados em Espalhamento Espectral. Apresentam-se as estruturas de emissão, recepção 

e acesso múltiplo ao meio. É feita ainda uma apresentação das técnicas de codificação utilizadas. 

No capítulo 3 apresentam-se os requisitos dos códigos PN a usar na operação de espalhamento e 

as propriedades estatísticas dos mesmos. São ainda apresentadas as famílias mais comuns dos 
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códigos PN. Neste contexto são apresentados alguns exemplos DS/CDMA em ambiente 

multipercurso, obtidos por simulação.  

No capítulo 4 é analisada e caracterizada a comunicação em ambiente multipercurso. 

Apresentam-se as estruturas de recepção empregues bem como algumas técnicas de diversidade. 

Consideram-se ainda os métodos mais comuns de combinação e selecção de diversidade, sendo 

apresentado neste contexto o receptor RAKE e avaliados os desempenhos para vários exemplos 

concretos, abrangendo diferentes tipos de canais, técnicas de combinação, com e sem 

codificação, na presença de espalhamento. 

O capítulo 5, abrange sequências codificas obtidas por meio de concatenações de códigos 

constituintes, especialmente aconselháveis a sistemas com limitações de potência como os de 

comunicação em rádio móvel. Abrangem-se dois tipos de concatenações distintas, a paralela e 

uma concatenação híbrida sendo devidamente caracterizados os algoritmos de descodificação 

associados. Neste âmbito é apresentada uma variante do bloco SISO (Soft Input Soft Output), 

especialmente adequado à concatenação híbrida aqui considerada. Por fim, são apresentados 

alguns exemplos de aplicação dos mesmos no contexto dos cenários descritos nos capítulos 3 e 4. 

Por último, no capítulo 6, são apresentadas as conclusões bem como perspectivas e sugestões de 

trabalho futuro. 
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Capítulo 2. Sistemas de 
Espalhamento Espectral 

2.1 Introdução 

As técnicas de Espalhamento Espectral (Spread Spectrum) são conhecidas desde os anos 40, onde 

começaram a ser usadas fundamentalmente pelas forças militares. 

Mais tarde, no início dos anos 90, estas técnicas foram introduzidas como tecnologia de rádio 

móvel nos Estados Unidos com o CDMA ONE. Na Europa, depois da bem sucedida 2ª geração 

de rádio móvel, GSM (Global System for Mobile Communications), as comunicações com base 

em espalhamento espectral ganharam forma comercial com o UMTS, como resposta à 

necessidade de comunicações móveis com maior rapidez de transferência de dados. O método de 

múltiplo acesso é o WCDMA (WideBand Code Division Multiple Access) utilizado não só na 

Europa como em outras zonas do mundo, como o Japão. Outra aplicação comercial que tem tido 

bastante sucesso, e que também tem como base técnicas de espalhamento espectral, é o WIFI. 

As técnicas de transmissão utilizando espalhamento espectral caracterizam-se fundamentalmente 

pela utilização de um código pseudo aleatório, semelhante a ruído e independente da informação 

a transmitir, de modo a se proceder ao espalhamento da energia do sinal por uma largura de 

banda muito superior à largura de banda da informação original.  

Sendo a largura de banda utilizada na transmissão designada por W, e a taxa de transmissão dos 

bits de informação designada por R bits/s, a relação entre a largura de banda de transmissão e a 

taxa dos bits de informação define o factor de espalhamento dos bits de informação na largura de 

banda de transmissão disponível. Esta relação geralmente designada por factor de espalhamento 

(SF) é também conhecida por ganho de processamento (PG) e definida por 
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Bits de informação depois 
do espalhamento 

Bits de informação antes 
do espalhamento 

SF 
Ruído 

R
WSF =           (2.1) 

Na Figura 2.1, pode-se observar o efeito de espalhamento dos bits de informação pela Largura de 

Banda de Transmissão, tal como verificar o significado do factor de espalhamento (SF). 

 

 

 

 

Figura 2.1– PSD dos sinais antes e após o processo de espalhamento 

 

A largura de banda de transmissão é um recurso comum sendo utilizada e partilhada por todos os 

utilizadores. Cada utilizador usa o canal de comunicação de banda larga utilizando uma espécie de 

ruído distribuído pela gama de frequência disponível. Assim, o sinal emitido por cada um dos 

utilizadores contribui para o ruído de fundo, que afecta todos os utilizadores, na forma de 

interferência. De modo a manter a interferência tão pequena quanto possível, as técnicas de 

controlo de potência têm um papel muito importante num sistema baseado nesta técnica. Através 

da correcta aplicação deste tipo de técnicas, é possível ultrapassar o chamado problema 

“perto-longe” (Near Far effect)1.  

A potência utilizada por cada fonte de transmissão deverá ser apenas suficiente para assegurar a 

SNR requerida à QoS pretendida. Obviamente, a interferência é o principal factor limitativo da 

capacidade de um sistema de espalhamento de espectro. 

                                                 
 
1 Do inglês Near-far effect – Sem a utilização de técnicas de controlo de potência apropriadas, no caso 
extremo, se todos os utilizadores pudessem transmitir com a mesma potência, independentemente da sua 
localização em relação à Estação Base, os transmissores junto à Estação Base tenderiam a inundar a 
mesma, cegando-a em relação aos transmissores que se encontram mais longe. 
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Considerando o receptor presente na Estação Base, usualmente referida como NodeB no sistema 

UMTS, a interferência total sentida ao proceder à recuperação do sinal de um dos utilizadores do 

sistema, pode ser expressa por, 

 ( )PNI Users 1−=          (2.2) 

 
Na expressão apresentada I , UsersN  e P  representam, respectivamente, a interferência total, o 

número total de utilizadores do sistema e a potência média usada por cada utilizador. 

As duas forma mais comuns de sistemas de espalhamento de espectro são o método de 

Sequência Directa (DS-SS) e Salto Frequência (FH-SS). A ênfase deste capítulo introdutório irá 

ser principalmente acerca do método de Sequência Directa. 

Em sistemas que utilizam o método DS-SS, os bits de informação são espalhados através da 

utilização de um Código com propriedades especiais. Este código, ao ser conhecido tanto no 

emissor como no receptor e estando o receptor correctamente sincronizado, torna possível a 

recuperação do sinal original de entre o ruído de fundo. 

Este tipo de acesso múltiplo ao meio de comunicação é designado por CDMA. O tipo de acesso 

múltiplo utilizado no UMTS é baseado no CDMA, mas com o pormenor de utilizar uma largura 

de banda de transmissão maior que um sistema típico CDMA, designando-se portanto de 

WCDMA. Na Figura 2.2 apresentada abaixo pode-se observar a ilustração de um sistema CDMA. 

 

Figura 2.2 – Ilustração da divisão por códigos utilizada no WCDMA 
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Os códigos utilizados no espalhamento espectral, códigos PN (Pseudo Noise), apresentam 

propriedades de Autocorrelação e Correlação Cruzada apropriadas para este efeito e que são 

estudadas em detalhe no capítulo 3. Estes códigos são constituídos por Chips que após a 

multiplicação com os bits de informação no transmissor permitem proceder ao espalhamento da 

informação. No receptor o processo de recuperação da informação original é semelhante. Na 

Figura 2.3 e Figura 2.4 exemplifica-se o processo de espalhamento bem como o sinal resultante 

desta operação. 

 

Figura 2.3 – Utilização de Códigos de Espalhamento 

 

 

Figura 2.4 – Processo de espalhamento 
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Os códigos Pseudo Aleatórios têm tamanho variável, embora comprimentos maiores do código 

garantam maior protecção contra a interferência, seja esta aleatória ou intencional (Jamming).  

Uma questão que assume grande importância, nos sistemas baseados em DS-SS, é assegurar a 

sincronização entre o transmissor e o receptor. No sistema UMTS esta questão é resolvida 

através da utilização de bits piloto. Na Figura 2.5 ilustra-se resumidamente a estrutura de um 

sistema de Espalhamento Espectral. 

 

 

Figura 2.5 – Esquema de Acesso DS–SS 

 

2.2 Sistemas DS-SS (Direct Sequence-Spread Spectrum) 

Tal como já foi referido anteriormente, nos sistemas de espalhamento espectral, os símbolos de 

informação são espalhados através da utilização de uma sequência de espalhamento ( ) ( )tP k  com 

tamanho L. A sequência de espalhamento pode ser representada da seguinte forma, 

( )( ) ( ) ( )∑
−

=
−=

1

0

L

j
c

k
j

k jTtrPtP         (2.3) 
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onde j representa um elemento da sequência de espalhamento, 
W

TC
1

=  é o tempo de chip, k 

representa o utilizador de índice k, P a sequência Pseudo aleatória e r(t) um impulso rectangular. 

Após espalhamento, a sequência resultante, ( ) ( )tx k , pode ser expressa por, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tPdtx kkk •=          (2.4)  

com o símbolo (•) a representar  o produto de cada elemento de informação ( )kd  por toda a 

sequência pseudo-aleatória ( )( )tP k . Considerando todas as fontes de informação, a última 

expressão pode ser reescrita na forma, 

( ) ( )( )txtx
k

k

k∑
−

=
=

1

0
         (2.5) 

Na recepção, o sinal pode ser escrito como 

( ) ( ) ( ) ( )tnthtxty +⊗=         (2.6) 

em que ( )th  representa a resposta impulsiva do canal rádio, ( )tn  é o termo referente ao ruído 

AWGN (Additive White Gaussian Noise) e ⊗ representa a operação de convolução. 

Atendendo a que o sinal do utilizador k é 

( )( ) ( )( ) ( )thtxtr kk ⊗=         (2.7) 

a expressão (2.6) pode ser escrita na forma, 

( ) ( ) ( ) ( )∑
−

=
+=

1

0

k

k

k tntrty         (2.8) 

Para distinguir a informação de cada fonte transmissora e compensar os efeitos do canal rádio, 

bem como proceder ao desespalhamento do sinal recebido, utiliza-se um filtro adaptado (MF) a 

cada fonte transmissora. O filtro MF não é mais que a sequência de espalhamento empregue na 

transmissão a associada em série com um correlador. 
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O sinal final recuperado de uma dada fonte transmissora assume a forma, 

( ) ( ) ( )( )tMFtytz k⊗=         (2.9) 

Uma técnica comum, em sistemas de espalhamento espectral, é utilizar um receptor RAKE [1]. 

Este receptor é composto por F  ramos, em que cada ramo tem como missão recuperar o sinal 

que percorreu um determinado caminho. Idealmente, o número de ramos deveria ser igual ao 

número de percursos existentes, no entanto, devido à complexidade de implementação, apenas se 

utiliza um número limitado na prática (máximo 7). Uma descrição mais detalhada do receptor 

RAKE será apresentada no capítulo 4. 

 

2.3 Codificação de canal 

Nos sistemas de comunicações digitais, a informação é representada por uma sequência de bits. A 

informação, em formato binário, é modulada em forma de onda analógica e transmitida no canal 

de comunicação. O canal de comunicação é no entanto responsável pela introdução de ruído, 

interferência e desvanecimento, corrompendo a informação transmitida. Assim, podem aparecer 

erros nos bits recebidos face aos bits transmitidos. O número de erros verificados na recepção 

depende da quantidade de ruído e interferência no canal. 

De modo a proteger do ruído e da interferência, a informação digital a transmitir no canal, 

utilizam-se técnicas de Codificação de Canal. O principal objectivo destas técnicas é, 

considerando um dado valor de taxa de erro requerido, reduzir a SNR necessária, aumentando 

portanto a eficiência de potência.  

As técnicas de codificação de canal consistem genericamente na introdução de bits redundantes 

na informação a transmitir. Os bits adicionais permitem, de um modo geral, a detecção e a 

correcção de erros nos bits recebidos. A implicação do uso de técnicas de codificação de canal é a 

redução do débito ou a expansão da largura de banda. 

Na Figura 2.6 pode-se observar um modelo simplificado do sistema de transmissão utilizando 

codificação de canal. 
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Figura 2.6 – Modelo do Sistema de Comunicação Digital 

 

O processo de codificação de canal consiste, fundamentalmente, em transformar um bloco de 

informação com tamanho k bits num bloco codificado com n bits. A nova sequência codificada 

designa-se por Palavra de Código2. Tal como referido anteriormente, a codificação de canal 

implica a introdução de informação redundante.  

Considerando uma sequência de dados binários com o ritmo iR (bits/s), a sequência codificada 

transmitida terá ritmo cR (bits/s), em que cR  é superior a iR . Assim cada bloco de k bits de 

informação é transformado num bloco de n bits codificados, em que n é maior que k. A taxa ou 

razão de codificação é dada portanto por, 

n
kR =            (2.10) 

Na recepção, o desmodulador transforma a forma de onda analógica corrompida pelo canal 

numa sequência de bit(s) em formato digital. A variável de decisão do desmodulador pode ser do 

tipo Rígida (Hard Output Decision) ou Branda (Soft Output Decision). A saída Rígida caracteriza-se, 

fundamentalmente, por ser informação binária (1 bit de quantização) colocada à saída do 

desmodulador. Este tipo desmodulação está normalmente associada a técnicas de descodificação 
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Rígidas (Hard Decoding), tendo o descodificador como principal missão detectar e corrigir erros 

tirando partido da redundância introduzida com a codificação.  

 

Figura 2.7 – Ilustração de Desmodulador com Decisão Rígida 

 

Uma desmodulação com saídas brandas está normalmente associada a técnicas de descodificação 

Brandas (Soft Decoding). De um modo geral, a descodificação Branda é normalmente mais 

complexa do ponto de vista de implementação, mas apresenta melhor desempenho (idealmente 

pode ser praticamente óptimo). 

 

Figura 2.8 – Ilustração de Desmodulador com Decisão Branda 
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Como principais técnicas de codificação destacam-se a Codificação por Blocos (Anexo B) e a 

Codificação Convolucional [2]. Na Codificação por Blocos, a informação original é codificada em 

blocos isolados, não possuindo memória. Em contraste, os códigos convolucionais e esquemas 

concatenados derivados destes, possuem memória e a saída do codificador depende não só da 

informação à entrada como também das L-1 entradas anteriores. Estes códigos, devido ao seu 

bom desempenho, são muito utilizados em comunicações digitais, aparecendo normalmente 

associados a desmoduladores com saída branda e descodificação utilizando o Algoritmo de 

Viterbi. 

 

2.3.1 Codificação Convolucional 

Como já foi referido anteriormente, estes códigos possuem memória. Assim, os bits codificados 

dependem não só dos bits de informação, como também da informação armazenada pela 

memória do código. O comprimento da memória do código (constrain length) descrito por vkcl .=  

representa a dependência da saída face aos bits de entrada, permitindo caracterizar a robustez e 

complexidade do código. 

O processo de codificação convolucional, é realizado por meio da passagem da informação a 

transmitir por v  registos deslizantes, em que cada um contém k  bits e em que n  equações 

algébricas geradoras, baseadas no polinómio gerador, descrevem a saída do codificador. 

Considerando a sequência a codificar, esta apresenta ao codificador k  bits de cada vez. O 

número de bits à saída, por cada conjunto de k  bits à entrada, é n . Utilizando as diversas 

posições dos v  registos deslizantes, são considerados determinados ramos que adicionados em 

módulo-2 permitem obter as n  saídas do codificador, conforme se encontra exemplificado na 

Figura 2.9. 
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Figura 2.9 – Codificação Convolucional 

 

2.3.1.1 Códigos Convolucionais Não Recursivos 

Considere-se como exemplo, o seguinte código convolucional ( )85,7  de razão 21 , caracterizado 

pelos polinómios geradores 

g
 
1(x) =  x

2
  + 1          (2.11) 

g
 
2(x) =  x

2
  + x + 1         (2.12) 

e pelo codificador cuja estrutura se apresenta na Figura 2.10 
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Figura 2.10 – Codificador Convolucional ( )85,7  

 

As respectivas saídas deste codificador são, 

22 −⊕= iii uuα          (2.13) 

2112 −−+ ⊕⊕= iiii uuuα         (2.14) 

Com ⊕  a representar uma soma em módulo 2. 

Considerando um descodificador com v  registos deslizantes, este pode assumir v2 estados, 

dependendo a transição entre estados do valor da entrada. 

O Codificador pode ser representado num diagrama que ilustra as transições possíveis entre 

estados (através de arcos), bem como as tramas de entrada e saída associadas. Este diagrama 

designa-se por Diagrama de Estados. Na Figura 2.11, pode-se observar o diagrama de estados do 

codificador, apresentado na Figura 2.10. 

i2α  

12 +iα  

2−iu  1−iu  iu  
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Figura 2.11 – Diagrama de Transição de Estados e Treliça do codificador ( )85,7  

 
Tendo em conta o diagrama de transições e considerando o estado do codificador, como sendo o 

conteúdo dos registos que o compõe, pode-se construir uma tabela de transição de estados. A 

Tabela de transição de estados permite relacionar os estados final e inicial do codificador com a 

informação de entrada e a informação colocada à saída. De seguida, apresenta-se a Tabela de 

transição de estados para o codificador da Figura 2.10, onde EI e EF representam 

respectivamente, o estado inicial e estado final do codificador. 

 

12 −− ii uu (EI) iu (Entrada) ii uu 1− (EF) 122 +iiαα (Saída) 
00(0) 0 00(0) 00 

00(0) 1 01(1) 11 

01(1) 0 10(2) 01 

01(1) 1 11(3) 10 

10(2) 0 00(0) 11 

10(2) 1 01(1) 00 

11(3) 0 10(2) 10 

11(3) 1 11(3) 01 
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Alternativamente, o codificador pode ser representado por uma treliça. Este tipo de diagrama 

permite observar, em cada instante, todas as transições de estado possíveis. A nomenclatura 

utilizada é semelhante à já apresentada no diagrama de estados. A treliça do código 

convolucional, referido anteriormente, pode ser observada Figura 2.11. 

A título de exemplo considere-se o código convolucional da Figura 2.10, para uma entrada 

[ ]321 xxxx =  e dois bits de terminação com valor zero, a treliça completa é a seguinte, 

 

Figura 2.12 – Treliça completa para a entrada x e dois zeros como terminação 

 

Como se pode observar pela Figura 2.12, o código apresentado tem uma distância de Hamming 

mínima (distância livre) 5=ld . 

 

2.3.1.2 Códigos Convolucionais Recursivos Sistemáticos 

Um código convolucional recursivo caracteriza-se pela utilização de realimentação no seu registo 

deslizante gerador. Um código convolucional é caracterizado por um dos bits de saída do registo 

deslizante ser igual a um dos bits de entrada. Assim, os bits da informação original são 

reproduzidos de forma transparente na sequência codificada. 
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Um código Recursivo e Sistemático (RSC) é,  portanto, um código que combina estas duas 

características. Na Figura 2.13, apresentada abaixo, pode-se observar um exemplo de codificador 

RSC. 

 

Figura 2.13 – Codificador ( )85,7  recursivo e sistemático 

 

A treliça deste código é apresentada na Figura 2.14, 

 

Figura 2.14 – Treliça do código RSC ( )81,2  

 

Como se pode observar, comparando a treliça da Figura 2.14 com a treliça do código não 

recursivo e não sistemático ( )85,7  equivalente, apresentada anteriormente na Figura 2.11, os bits 
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codificados e as transições entre os estados são as mesmas. No entanto, os bits de entrada que 

provocam determinada saída podem ser diferentes. Pode-se, portanto afirmar, que os códigos são 

equivalentes, apresentando nomeadamente a mesma distância livre 5=ld . 

Os códigos não recursivos apresentam normalmente melhores desempenhos que o seu 

equivalente recursivo e sistemático. No entanto, se utilizados em estruturas concatenadas, como é 

o caso dos Turbo Códigos, os códigos Recursivos e Sistemáticos apresentam desempenhos muito 

superiores. 

 

2.3.2 Descodificação de Códigos Convolucionais, Algoritmo de Viterbi 

2.3.2.1 Descodificação de Verosimilhança Máxima 

Do ponto de vista puramente teórico, a melhor forma de descodificar uma sequência recebida 

com erros é compará-la com cada uma das sequências de codificação possíveis, mediante a 

aplicação de um processo de Descodificação de Máxima Verosimilhança (Maximum Likelihood 

Decoding). O problema com a utilização deste método prende-se com o facto de, para N tramas 

codificadas correspondem 02Nk caminhos na treliça, em que 0k  representa o número de bits na 

trama de entrada, o que torna impraticável comparar a informação recebida com cada um dos 

caminhos possíveis.  

No entanto, tal como proposto por Viterbi [3], nem todos os caminhos são importantes, pelo que 

em cada instante, assumindo que os erros entre tramas não têm correlação (canal sem memória), 

apenas são de considerar cl2 caminhos. 

 

2.3.2.2 Algoritmo de Viterbi  

A descodificação óptima de códigos convolucionais envolve a procura na treliça da sequência 

mais provável (MLSE). Considerando um determinado nó numa treliça, pode-se proceder ao 

cálculo das métricas de distância entre a trama recebida e cada um dos caminhos que alcançam o 

referido nó. Facilmente se conclui, através dos resultados do cálculo das métricas, que um dos 
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caminhos é melhor que todos os outros. Tal como concluído por Viterbi, considerando que os 

erros introduzidos pelo canal são aleatórios, um dado caminho considerado não óptimo no 

processo de cálculo de métricas nunca se poderá tornar óptimo no futuro pelo que não necessita 

de ser armazenado. Desta forma, o algoritmo proposto por Viterbi, apenas armazena cl2  

caminhos na treliça, decidindo em cada instante quais os caminhos a guardar e quais os que 

devem ser descartados. 

De modo resumido, para cada trama recebida, e assumindo que as sequências possíveis são 

equiprováveis e independentes, o procedimento do algoritmo de Viterbi consiste em: 

– Calcular a métrica de distância entre a trama recebida e cada um dos 02k  ramos que 

se estendem dos cl2  caminhos armazenados. 

– Construir, para cada um dos cl2 nós que representam os estados finais da trama na 

treliça, os 02k  ramos que terminam nesses nós. Para cada um dos 02k  ramos, 

proceder ao somatório da métrica desde o início da sequência de modo calcular a 

métrica acumulada resultante de cada caminho. Seleccionar e armazenar o melhor 

caminho, maximizando a probabilidade de decisão correcta. 

 

A métrica utilizada na treliça, para encontrar a sequência mais provável, consiste na distância de 

Hamming no caso de um desmodulador com decisão Rígida, ou na distância Euclidiana no caso 

de um desmodulador com decisão Branda.  

O Algoritmo de Viterbi, normalmente utilizado para descodificação de códigos convolucionais, 

permite portanto minimizar a probabilidade de erro da sequência estimada. Este algoritmo 

recursivo, que se baseia na utilização da treliça do código convolucional, permite determinar o 

percurso de máxima verosimilhança ao longo da treliça e a sequência de dados correspondente. 

 



Capítulo 2 - Sistemas de Espalhamento Espectral 

- 35 - 

2.3.3 Turbo Códigos 

Os códigos convolucionais concatenados com entrelaçador foram introduzidos por Berrou [4] 

em 1993, para redução da taxa de erros em sistemas FEC (Forward Error Correction) 

considerando descodificação iterativa com saídas brandas (soft in, soft out). Os códigos 

convolucionais utilizados são normalmente do tipo sistemáticos e recursivos. De forma sucinta, o 

codificador utilizada as entradas e saídas (soft in/soft out) dos dois descodificadores 

convolucionais de modo a melhorar a estimativa de descodificação a cada iteração, enquanto que 

o entrelaçador permite eliminar as correlações entre codificadores criando um maior afastamento 

nas palavras de código. O distanciamento criado entre as palavras de código é proporcional ao 

tamanho do entrelaçador (N). Esta característica é em parte responsável pelo ganho de 

codificação obtido com um turbo codificador. O principal problema de utilizar entrelaçadores 

com N  muito elevado, reside no aumento do tempo de descodificação e na complexidade 

computacional inerente no processo de descodificação iterativo. 

Os códigos convolucionais empregues podem ser ou não idênticos. A razão cR  do codificador é 

igual a 1/3, no entanto através da eliminação de bits codificados é possível obter outras razões de 

codificação, tais como 1/2 ou 2/3. 

Igualmente importante no bom desempenho destes códigos é a utilização de descodificação 

iterativa, utilizando algoritmos como MAP (Maximum aPosteriori), log-MAP, Max-log-MAP, 

SOVA (Soft Output Viterbi Algorithm). 
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Capítulo 3. Técnicas 
Usuais de Espalhamento 

Espectral 

Nos sistemas baseados em Espalhamento Espectral, os códigos Pseudo aleatórios, também 

conhecidos como códigos PN, são utilizados para proceder ao espalhamento dos bits de 

informação. As propriedades estatísticas dos códigos Pseudo aleatórios, nomeadamente 

correlação, auto correlação e correlação cruzada, consistem nos principais factores limitativos 

deste tipo de sequências [7]. 

Consequentemente, neste capítulo dá-se especial atenção às sequências PN, no que respeita a 

aspectos de implementação e geração de sequências. Procede-se igualmente à sua caracterização 

analítica, relativamente às propriedades estatísticas e algumas propriedades relevantes. Na 

secção 3.3.4, são igualmente caracterizados outros tipos de sequências, nomeadamente códigos 

ortogonais de espalhamento variável. Por conseguinte, na secção 3.4, são ainda avaliados os 

desempenhos de alguns exemplos de sistemas baseados nas sequências de espalhamento aqui 

analisadas. 

 

3.1 Códigos de espalhamento 

Em sistemas comerciais, os códigos de ruído Pseudo-aleatórios são geralmente utilizados para 

duas operações distintas. É normalmente realizado um processo de Espalhamento (spreading), 

que permite garantir ortogonalidade entre fontes transmissoras da mesma célula. Nesta operação 

são utilizados os códigos OVSF de Walsh que normalmente se designam por Códigos de Canal 
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(Channelization Codes). A operação seguinte é a multiplicação da sequência resultante da operação 

anterior por um código PN longo, específico de cada célula (SC3 no UMTS). Estes códigos 

designam-se normalmente por códigos de baralhamento (scrambling) e não alteram a largura de 

banda do sinal previamente espalhado. (ver Anexo A). 

 

Figura 3.1 – Operações de Espalhamento e Baralhamento 

 

Para ilustrar o efeito do espalhamento, pode-se considerar uma transmissão binária antipodal de 

valores A± , com símbolos de energia bE  e duração T. Conforme é apresentado na Figura 3.2, 

no transmissor a sequência binária de dados é multiplicada por uma sequência de espalhamento 

aleatória [2], obtendo-se chips/bit. A sequência do sinal recebido é 

)()()()( tjtptbty +=          (3.1) 

em que )(tJ  representa um sinal interferente no qual é contabilizada a contribuição do ruído. 

 

Figura 3.2 – Espalhamento espectral em banda base 
                                                 
 
3 SC – Scrambling Code 

Sequência inicial Espalhamento Baralhamento

Código OVSF Código PN 

Sequência transmitida

T
E

A b±=±

Sequência  
de dados 

Interferência 
J(t) 

∫
T

0
Decisão 

Gerador 
Aleatório

A±

P(t) P(t) U 



Capítulo 3 - Técnicas Usuais de Espalhamento Espectral 

- 38 - 

 

O sinal anterior é usado num correlador, obtendo-se na saída 

∫≡
T

b dttpty
T
E

U
0

)()( ,        (3.2) 

onde o termo integrando pode ser descrito na forma 

)()()()()()()()()( 2 tptJtbtptJtptbtpty +=+=      (3.3) 

A decisão é baseada na saída anterior, adoptando-se a regra de decisão dependente da polaridade 

de U . 

Admitindo que o sinal interferente é ruído do tipo AWGN, de variância 20 jN , então )()( tptJ  

e )(tU , são igualmente variáveis Gaussianas. Uma vez que 
T
E

tb b±=)( , a média e variância de 

U , são respectivamente bE  e 
2

0 jb NE , pelo que a probabilidade de erro será descrita por 

⎟
⎟

⎠

⎞
⎜
⎜

⎝

⎛

j

b

N
EQ

0
 [7]. Da probabilidade de erro, constata-se que, face a ruído AWGN, o espalhamento 

espectral é inútil na medida em que o ruído ocupa a totalidade da banda do sinal resultante do 

espalhamento, o que acarreta a inexistência de ganho de espalhamento. No entanto, pode-se 

admitir um sinal interferente de banda limitada com energia JE . Se TEtJ j=)( , a saída do 

receptor será descrita por 

∑
=

+=
n

i
ijbb XEE

n
EU

1

1 ,        (3.4) 

onde as variáveis iX  são variáveis aleatórias independentes e equiprováveis 

( 21)1()1( =−==+= ii XPXP . Agora a SNR é descrita por   
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j

b

E
E
n

U
UESNR ==

)var(
)(2

        (3.5) 

De (3.5), constata-se facilmente que a SNR vem aumentada de um factor igual a n , que coincide 

com o ganho de processamento associado ao espalhamento. De [2] e (3.5) resulta a expressão 

aproximada para a probabilidade de erro de bit 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
≅<= n

E
E

QUPP
j

b
e )0(          (3.6) 

Como seria de antever da expressão (3.5), a probabilidade de erro vem incrementada em 

n10log2 dB, quando se recorre a espalhamento, na presença de um sinal interferente de banda 

limitada e menor que a banda ocupada pelo sinal espalhado. 

 

3.2 Caracterização de códigos de espalhamento 

Na secção anterior, admitiu-se uma sequência puramente aleatória para realizar o espalhamento 

espectral do sinal. Obviamente que, para se realizar o despreading do sinal, é necessário o 

conhecimento prévio da sequência de espalhamento usada, pelo que se usam na prática 

sequências pseudo-aleatórias ou sequências PN (Pseudo Noise) que apresentem, se possível, as 

seguintes propriedades: 

I. Geração fácil. 

II. Comportamento aleatório. 

III. Períodos longos. 

IV. Serem difíceis de reconstruir a partir de um segmento da sequência. 

 

As sequências geradas, a partir de registos de deslocamento lineares com feedback, verificam as 

propriedades I, II e III, enunciadas acima (caso das sequências binárias de comprimento máximo 

[2, 7], nas quais as sequências PN se inserem). Tipicamente, o registo de deslocamento usado para 
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geração das sequências tem a estrutura apresentada na Figura 3.3, em que existem m  elementos 

de atraso que transferem o seu conteúdo para o próximo elemento da cadeia à sua direita a cada 

impulso de relógio.  

 
Figura 3.3 - Registo de deslocamento 

 
 
As saídas, de cada um dos registos, são combinadas linearmente numa operação de soma em 

módulo de 2 e posteriormente colocadas na entrada do registo de deslocamento. Por 

conseguinte, a sequência binária resultante pode ser descrita, numa forma recursiva, através da 

relação 

∑
=

−=
m

k
knkn CaC

1

)2(mod         (3.7) 

Obviamente que o número de estados, do registo de deslocamento, depende do estado inicial e 

dos coeficientes binários ka . Para efeitos de espalhamento são usados ciclos de comprimento 

máximo, isto é, ciclos de período 12 −L . As sequências PN resultantes deverão apresentar as 

seguintes propriedades [7]: 

1. Equilíbrio 

O número de “1s” e “0s” que compõe o código é o mesmo ou apenas difere por um (no 

caso do nº de símbolos ser impar). Esta propriedade é importante de modo a garantir que 

a componente DC (Direct Current) seja a menor possível e garanta simetria na modulação. 

1 2 m 

1a  2a ma

∑ 2mod  

1−nC 2−nC mnC −nC
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1111111 −−−=PN ,      =>     ∑ += 1     (3.8) 

2. Comprimento das Repetições (Run-Length) 

O comprimento de uma repetição consiste no número de bits binários iguais seguidos 

numa sequência PN. Assim, o comprimento das repetições de “1s” e “0s” e a sua 

ocorrência deverá ser a seguinte:    

  - ½ das repetições deverão ter comprimento 1 

  - ¼ das repetições deverá ter comprimento 2 

  - 8
1  das repetições deverá ter comprimento 3 

  - … 

E assim por diante, seguindo a regra: 

Nruns
 
b bits=

1

2
b
 

         (3.9) 

3. Auto correlação 

Esta propriedade permite verificar o nível de interferência entre versões desfasadas do 

mesmo código, assumindo portanto particular importância em ambientes multipercurso. 

Definindo nC  por meio da transformação nnC β21−= , a função de auto correlação 

∑
=

+≡
L

k
kkC CCLR

1
1)( ττ  será descrita por, 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=≠−

=
=

,...1,0,,1
...,2,,0,1

)(
mmL

L

LL
RC τ

τ
τ       (3.10) 

em que 12 −= NL . No caso em que o sinal de espalhamento )(tp  é uma onda 

quadrada, equivalente às sequências antipodais nC , admitindo 1≥L  e definindo a 

grandeza 
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⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
<−

=Γ

0

,1
)( c

c

T
T

τ
τ

τ        (3.11) 

é possível colocar a auto correlação na forma      

 ( ) ( )∑ −Γ≅
n

P nLTcR ττ        (3.12) 

As expressões  (3.11) e (3.12) decorrem directamente do facto das sequências PN 

coincidirem com um caso particular das sequências de comprimento máximo.   

A terceira propriedade enunciada atrás, é importante na medida em que a auto correlação 

de )(tp  determina o espectro associado à sequência de espalhamento. Uma vez que )(tp  

é periódico com período c
N f12 − , a auto correlação será igualmente periódica. 

Aplicando a transformada de Fourrier à auto correlação, obtém-se um espectro de linhas 

caracterizado por 

 ∑
+∞

≠
−∞=

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

+=

0

02 )(sinc1)(1)(

m
m

p mff
L
m

L
Lf

L
fS δδ    (3.13) 

com 
120 −

= m
cff . 

Da expressão anterior verifica-se que é conveniente aumentar o período, de modo a que 

o espectro discreto se aproxime de um espectro contínuo similar ao de uma sequência 

binária puramente aleatória (um espectro continuo só se consegue no caso limite em que 

∞→L ). 

Convém ainda salientar que é importante utilizar sequências em que a auto correlação 

( )τpR  seja elevada se as sequências estiveram sincronizadas )0( =τ  e apresente valor 

baixo em caso contrário )0( ≠τ . No exemplo apresentado a seguir, pode-se observar o 

cálculo da auto correlação para o código [ ]1111111 +−−+−++=PN  com 

uma versão sincronizada e não sincronizada do mesmo. A função de auto correlação do 

código referido pode ser observado na figura 3.4.  
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a) Sequências Sincronizadas 

∑ ===⇒+++++++

+−−+−++=
+−−+−++=

7)0(1111111

1111111)0(
1111111)0(

τp

n

n

R

C
C

 

b) Sequências não Sincronizadas 

∑ −===⇒+−+−−−+

++−−+−+=
+−−+−++=

1)0(1111111

1111111)1(
1111111)0(

τp

n

n

R

C
C

 

 

Figura 3.4 - Função de Autocorrelação 

 

4. Correlação Cruzada 

Esta propriedade permite avaliar o nível de interferência entre dois códigos distintos, 

normalmente associados a fontes transmissoras distintas. Assim, a correlação cruzada 

entre dois códigos nC e '
nC  deverá ser 0 para qualquer valor de τ ( ( ) ττ ∀= ,0Rc ), de 

modo a que os códigos sejam ortogonais. Esta propriedade pode exprimir-se na forma, 

Rc(τ) = ⌡
⌠

-T/2

T/2

P
 
1(t).P

 
2 (t+τ).dt = 0      (3.14) 

)(τcR  

7 

-1 
0 -N N 1  2  3  4  5  6  -1 -2 -3 -4 -5 -6  

τ 
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Esta propriedade assume particular importância, em sistemas baseados em CDMA, com a 

coexistência de utilizadores na mesma banda.  

Consequentemente, quando se utilizam sequências PN, em sistemas de espalhamento espectral, é 

essencial que a correlação parcial e correlação cruzada, apresentem valores baixos. A correlação 

parcial pode ser definida, considerando uma janela de dimensão w  menor que o período, através 

da relação 

∑
−+

=
+≡

1

),;(
wj

jn
nnParc CCjwR ττ        (3.15) 

tal que  

12)),;(max( −< m
Parc jwR τ .        (3.16) 

Uma vez que as sequências são periódicas, é possível definir duas funções de correlação, 

dependentes da polaridade de uma sequência relativamente à outra no instante inicial τ . 

Definindo a correlação cruzada como 

∑
=

+≡
L

k
kkCC CC

L
R

1
' '1)( ττ         (3.17) 

com  

1))(max( ' <τCCR .          (3.18) 

As correlações cruzadas par e ímpar, podem ser obtidas a partir de (3.17), fazendo 

∑
=

+≡
τ

ττ
1

' '1)(
k

kkFCC CC
L

R         (3.19) 

podendo ser descritas por intermédio de 

)()()( ''
)(
' τττ −+= LRRR FCCFCC

p
CC        (3.20) 
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e por 

)()()( ''
)(

' τττ −−= LRRR FCCFCC
i
CC        (3.21) 

e deverão por sua vez obedecer às condições impostas 1))(max( )(
' <τi

CCR  e 1))(max( )(
' <τp

CCR , 

decorrentes de  (3.18). A verificação destas condições, juntamente com uma correlação cruzada 

baixa, garante baixa interferência entre utilizadores que partilhem a mesma banda e torna-as 

adequadas para sistemas de CDM (Code Division Multiplexing) baseados em espalhamento 

espectral. As condições impostas à correlação parcial e correlação cruzada, quando verificadas, 

garantem níveis baixos de auto interferência e de interferência entre utilizadores distintos que 

partilhem em simultâneo a banda. 

Considera-se agora um sistema DS-CDMA (Direct Spreadspectrum-Code Division Multiple Access), no 

qual, a cada utilizador é atribuído um código de espalhamento, aproximadamente ortogonal aos 

códigos associados aos outros utilizadores. Para efeitos de exemplo, pode-se admitir o sistema 

apresentado na Figura 3.5, no qual se consideram uN utilizadores em simultâneo. Nesta situação 

o sinal recebido será da forma 

( ) ( ) ( ) ( )tttPtbAty w

N

i
iiiiii

u

μθωττ ++−−=∑
=1

0cos...)(     (3.22) 

 

Figura 3.5 - Sistema DS-CDMA com uN utilizadores 

∫
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T
dt

0

P(t) )cos(2 0tω

u(t) y(t) 

)(twμ

Transmissor 

RD 

RD – Raios Directos 
RR – Raios Reflectidos 

RR 

1

…

uN  



Capítulo 3 - Técnicas Usuais de Espalhamento Espectral 

- 46 - 

 

Admitindo que existe um sincronismo temporal e de fase perfeito, com o utilizador k , o sinal na 

saída do correlador será da forma 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )dtttPt
T

dttPtPtbA
T

Atg

T

kkw

N

ki
i

ki

T

o
kkiiiiik

u

.cos..2

.cos.cos.....1)(

0
0

1

ωτμ

θθτττ

∫

∑ ∫

−+

−−−+=

≠
=

 (3.23) 

Fazendo 0=kτ  e 0=kθ , é possível colocar a expressão anterior na forma simplificada 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )dtttPt
T

dttPtPtbA
T

Atg

T

kw

N

ki
i

i

T

o
kiiiiik

u

.cos..2

cos.....1)(

0
0

1

ωμ

θττ

∫

∑ ∫

+

−−+=

≠
=

   (3.24) 

Da análise, da expressão anterior, verifica-se que o segundo termo de )(tg , relativo à 

interferência, consiste no somatório de correlações cruzadas parciais. Logo )(tg , pode ser 

colocado na forma 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tdttPtPdttPtP
T
A

Atg
u

i

iN

ki
i

T

kii

o

kii
i

k μττ

τ

τ

+
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−±−±+= ∑ ∫∫

≠
=1

..)( ,  (3.25) 

com ( ) ( ) ( ) ( )dtttPt
T

t
T

kkw .cos..2
0

0

ωτμμ ∫ −= . Por conseguinte, verifica-se que as condições 

impostas em (3.16) e (3.18), são essenciais quando se pretende minimizar a interferência devido 

aos restantes utilizadores. 

No contexto de um sistema com um único utilizador, tem-se na saída do correlador associado ao 

ramo de ordem k,  



Capítulo 3 - Técnicas Usuais de Espalhamento Espectral 

- 47 - 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

)(

coscos1)(
1

t

dttPtPtbA
T

Atg
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kl
l

kl

T

o
lkkkllkk

μ

θθτττ

+

−−−+= ∑∫
≠
=  (3.26) 

Admitindo mais uma vez 0=kτ  e 0=kθ , têm-se para o ramo k 

( ) ( ) ( )∑ ∫
≠
=

−−−+=
ln

kl
l

T

o
lkkkllkk dttPtPtbA

T
Atg

1
.1)( τττ    (3.27) 

ou  

( ) ( ) ( )∑ ∫
≠
=

−−+=
ln

kl
l

T

o
kkllkk dttPtPtbA

T
Atg

1
'...1)( ττ     (3.28) 

com 0' ≠−= lk τττ . Dadas as propriedades de auto correlação, relativas às sequências PN de 

comprimento máximo, o integrando é desprezível face ao primeiro termo kA , pelo que se tem 

aproximadamente kA . Esta aproximação é tanto mais válida quanto maior for o período das 

sequências utilizadas, já que  

( )
12

1'
−

−= mRc τ          (3.29) 

para Lk.'≠τ  com 12 −= mL  e k inteiro. 

 

3.3 Tipos de Sequências PN mais comuns 

Nesta secção proceder-se-á à apresentação dos diversos tipo de códigos PN e respectiva 

caracterização das propriedades mais relevantes, no âmbito de um sistema de espalhamento 

espectral. 
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3.3.1 Sequências de Comprimento Máximo (m-sequences) 

As sequências PN, mais utilizadas, são as Sequências de Comprimento Máximo. Estas sequências, 

também conhecidas por sequências-m (m-sequences), são geradas através de registos deslizantes 

(shift register) com m andares utilizando realimentação. O comprimento n das sequências-m é 

dado por, 

12 −= mn bits          (3.30) 

A sequência é periódica com período n, em que cada período contém 12 −m  bits a 1 e 12 −m  bits 

a 0. Na Figura 3.6 pode-se observar uma estrutura possível para um registo deslizante com m 

andares. 

 

Figura 3.6 - Estrutura genérica de um registo deslizante 

 

Relativamente à auto correlação, as sequências-m apresentam um comportamento praticamente 

óptimo para valores de m elevados, pois os picos de correlação não nula são quase inexistentes e 

desprezáveis. De facto considerando uma sequência bipolar { }11 +−  de comprimento n , a auto 

correlação destes códigos é dada por, 

⎩
⎨
⎧

−≤≤−
=

=
1)n(1          1

0)(n
)(

τ
τ

τR        (3.31) 

Idealmente, um código Pseudo Aleatório deve ter como auto correlação  

⎩
⎨
⎧

−≤≤
=

=
1)n(1          0

0)(n
)(

τ
τ

τR        (3.32) 
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m andares
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A propriedade de correlação cruzada assume, igualmente, grande importância na maioria das 

aplicações dos códigos PN, uma vez que é importante garantir que os códigos atribuídos aos 

diversos utilizadores sejam ortogonais entre si, ou seja correlação cruzada nula, de modo a manter 

a interferência tão baixa quanto possível. 

Em termos de correlação cruzada, as sequências-m não apresentam o comportamento óptimo ou 

adequado (não verificam as condições impostas em (3.16) e (3.18)). De facto, ao nível da 

correlação cruzada no mesmo período, os valores de pico são relativamente elevados entre pares 

de sequências-m. Tendo em conta a inadequação das sequências-m aos sistemas comerciais 

(fundamentalmente sistemas assíncronos), surgiram em 1967 por Gold [8] e em 1966 por Kasami 

[9], novas sequências com os nomes dos respectivos autores e que exibiam propriedades de 

correlação cruzada convenientes para sistemas comerciais.  

 

3.3.2 Sequências de Gold e Kasami 

O principal objectivo da codificação para sistemas comerciais, baseados em espalhamento 

espectral, é garantir o maior número possível de utilizadores em simultâneo, mantendo a 

interferência mútua tão baixa quanto possível. Para minimizar a correlação cruzada, é possível 

recorrer aos códigos de Gold e Kasami. Este tipo de códigos PN é gerado através de duas 

sequências-m. Considerando duas sequências-m a  e b  como, 

[ ]
[ ]⎩

⎨
⎧

=
=

n

n
bbbb
aaaa

...

...

21

21  ,       (3.33) 

a sequência Gold de tamanho n é construída adicionando à sequência binária a  uma versão da 

sequência b  deslocada n chips (ou vice-versa). Obtêm-se, assim, n novas sequências periódicas 

com período 12 −= mn . Adicionando ao universo das n novas sequências, geradas pela 

operação descrita anteriormente, as sequências iniciais a e b, obtêm-se 2+n  sequências 

designadas por Sequências de Gold. 
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Esquematicamente estes códigos podem ser gerados a partir de um gerador, cujo diagrama de 

blocos se encontra representado na Figura 3.7, onde pode-se observar a estrutura genérica de um 

gerador de Sequências Gold. 

 

Figura 3.7 - Gerador genérico de sequências Gold 

 

Estes códigos, que possuem propriedades de correlação cruzada muito mais convenientes, são 

especialmente úteis pois permitem a geração de um número alargado de códigos. A geração de 

sequências de Kasami é também realizada recorrendo a duas sequências-m. Considerando uma 

dada sequências-m a  definida por, 

 [ ]naaaa ...21=         (3.34) 

é possível gerar 2/2mM =  novas sequências com período 12 −= mn  (m é par), através dos 

seguintes passos: 

1. Formar uma sequência b  retirando todos os bits 12 2/ +m  bits de a  (decimação de a ). 

Esta nova sequência é periódica com período 12 2/ −m  

2. Retirar 12 2/ −= mn  bits das sequências a  e b , adicionando-os (modulo-2) com 

2m/2+2 deslocamentos cíclicos dos bits de b . 

     

     

+ 

+ + + 

+ 
1)( 25

1 ++= ppph  

1)( 245
2 ++++= ppppph  

Sequência 
Gold 
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3. Incluindo a sequência-m a  inicial no conjunto gerado no passo 2 do processo descrito, 

obtêm-se 2/2m  sequências com comprimento 12 2/ −= mn . O conjunto destas 

sequências designa-se por Sequências de Kasami. 

 

As sequências de Kasami, tal com as sequências de Gold, verificam as propriedades de correlação 

cruzada e auto correlação enunciadas na secção 3.2, o que justifica a sua adopção em sistemas 

multiutilizador baseados em espalhamento espectral. 

3.3.3 Códigos Ortogonais 

Em sistemas de espalhamento espectral é de particular importância uma utilização eficiente da 

largura de banda disponível. Assim, o uso de códigos ortogonais assume particular importância 

neste tipo de sistemas. Considerando os códigos φ
 
i e φ

 
j, estes dizem-se ortogonais desde que seja 

cumprida a condição  

( ) ( )∑
−

=
=

1

0
,0.

M

k
ji kk τφτφ   ji ≠         (3.35)  

onde M representa o comprimento dos códigos e τ representa a duração de um símbolo. 

Embora existam diversas sequências diferentes, que podem ser utilizadas para geração de códigos 

ortogonais, as sequências de Walsh e Hadamard são as mais utilizadas. 

Uma matriz de Hadamard possui como característica uma linha com todos os elementos a 0 

enquanto que as restantes linhas possuem número igual de 0s e 1s. Na figura abaixo é 

apresentada, a título de exemplo, uma matriz de Hadamard e sua geração. Considerando a Matriz 

geradora como, 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

NN

NN
N HH

HH
H 2          (3.36) 

onde N é uma potência de 2. Podem-se obter as seguintes matrizes de Hadamard, 
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[ ]01 =H ,   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

10
00

2H ,    
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

0110
1100
1010
0000

4H     (3.37) 

Ou considerando sequências bipolares, 

[ ]11 −=H ,   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−−
=

11
11

2H ,   

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
−−

−−
−−−−

=

11 1 1
1 1 11
 1  11 1
1111

H4    (3.38) 

As funções de Walsh consistem nas palavras de código obtidas através de Matrizes de Hadamard 

com blocos de comprimento nN 2= . Cada linha da Matriz de Hadamard representa portanto 

um código de Walsh. Observa-se ainda que cada código de Walsh tem correlação cruzada nula 

com os restantes, uma vez que as linhas da respectiva matriz geradora são linearmente 

independentes. 

Em termos de transmissão, cada símbolo é espalhado com uma dada função de Walsh, pelo que 

o factor de espalhamento (Spreading Factor) é igual a N. 

As sequências de Walsh são úteis desde que os diversos utilizadores do sistema estejam 

devidamente sincronizados. Caso contrário, um pequeno deslocamento da função de Walsh 

utilizada pode resultar numa correlação não nula com outra função de Walsh, ou no pior caso 

transformar-se noutra função de Walsh, não permitindo recuperar os dados dos utilizadores.  

 

Figura 3.8 - Impacto do deslocamento na função de Walsh 

[ ]1111 −− [ ]1111 −−

[ ]1111 −−  

Função Walsh 1 

Função Walsh 2 

Deslocamento de um bit 

Após o deslocamento a função de 
Walsh 1 degenera na função de Walsh 2 
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Como se pode observar no exemplo da Figura 3.8, se um dado utilizador A for caracterizado pela 

função de Walsh 1 ( 1FW ) e um dado utilizador B for caracterizado pela função de Walsh 2 

)( 2FW , no caso de existir deslocamento de um bit na recepção devido a falta de sincronização, a 

função FW1 degenera em FW2 inviabilizando a correcta separação dos bits de informação dos 

dois utilizadores. 

 

3.3.4 Códigos Ortogonais de Espalhamento Variável (OVSF4) 

Uma grande preocupação inerente aos sistemas de telecomunicações comerciais consiste em 

maximizar a capacidade. No caso concreto dos sistemas de 3ª geração, como o UMTS, oferecem 

suporte a serviços com ritmos binários distintos. No entanto, como a largura de Banda de 

transmissão é igual para todos os utilizadores, é necessário usar diferentes factores de 

espalhamento no meio físico. 

De um modo geral, considerando como referência o serviço menos exigente em termos de ritmo 

binário, com ritmo minR , e tendo em conta que utiliza uma sequência para espalhamento com 

comprimento n2 , então qualquer outro serviço com ritmo min.2 RR k
b =  utilizará uma 

sequência de espalhamento com comprimento kn−2 .  

A título de exemplo, pode-se verificar o descrito para o caso de dois serviços binários para 

transferência de dados no UMTS. 

Exemplo 

Para o Serviço de dados com ritmo 64 kbits/s tem-se SF = 32 (2
n
  ).  

Para o Serviço de dados com ritmo 384 kbits/s tem-se que 2
k
 =

384
64  , logo k=2 

                                                 
 
4 OVSF - Orthogonal Variable Spreading Factor Codes 
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Sabe-se que SF 
384=2

n-k
    SF 

384=2
n
 .

1

 2
k
 
    ou seja  SF 

384= SF 
64.

1

 2
k
 
 

Considerando o serviço de 64kbits/s como referência e substituindo k na equação 

anterior obtém-se, 

SF 
384= SF 

64. 
1
 4 = 

32
4  = 8 

 

Os códigos OVSF, como já foi referido atrás, podem ser obtidos iterativamente a partir da Matriz 

de Hadamard, com se demonstra em (3.39). 

Sendo C 
N  a Matriz correspondente ao Factor de espalhamento N, tem-se que, 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

=

)2/()2/(
)2/()2/(

)2()2(
)2()2(
)1()1(
)1()1(

)(
)1(

...

...
)2(
)1(

C

2/2/

2/2/

2/2/

2/2/

2/2/

2/2/

N

NCNC
NCNC

CC
CC
CC
CC

NC
NC

C
C

NN

NN

NN

NN

NN

NN

N

N

N

N

      

           (3.39) 

Alternativamente, estes códigos podem ser obtidos recursivamente através de uma estrutura em 

árvore. Os códigos obtidos numa dada camada de SF são funções de Walsh ortogonais entre si. 

Os códigos OVSF de diferentes camadas são também ortogonais entre si, excepto se um dos 

códigos tiver sido gerado à custa do outro (relação de paternidade). Ver Figura 3.9. 
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Figura 3.9 - Estrutura em árvore e Relação de ortogonalidade entre códigos OVSF 

 

Em termos de transmissão, apenas os códigos ortogonais aos que já foram anteriormente 

atribuídos são considerados livres para utilização. Assim, tendo em conta a necessidade de manter 

a ortogonalidade entre os códigos que são utilizados no meio de comunicação, o nº de códigos 

que podem ser efectivamente utilizados em simultâneo depende da atribuição realizada pelos 

serviços com diferentes factores de espalhamento. 

A utilização de códigos OVSF não é condição suficiente para garantir comunicação eficiente em 

sistemas de comunicação comerciais. Assim, neste tipo de sistemas, recorre-se geralmente a uma 

outra operação, que também utiliza códigos PN, e que se designa por Baralhamento (scrambling).  

 

3.4 Aplicação de códigos PN no âmbito de um cenário de 

comunicação com multipercurso. 

Nesta secção é analisado o impacto do espalhamento espectral. Neste contexto, consideram-se os 

casos de uma única fonte transmissora, utilizando transmissão BPSK, com e sem espalhamento 

 

SF  =  1 SF =  2 SF =  4

C ch,1,0  =  (1)

C ch,2 ,0  =  (1 ,1 )

C ch,2,1 =  (1 ,-1 )

C ch,4,0  = (1 ,1 ,1 ,1 )

C ch,4,1  =  (1 ,1 ,-1 ,-1 )

C ch,4,2  =  (1 ,-1 ,1 ,-1 )

C ch,4,3  =  (1 ,-1 ,-1 ,1 )

Ortogonais 

Não Ortogonais 



Capítulo 3 - Técnicas Usuais de Espalhamento Espectral 

- 56 - 

espectral. Em ambos os casos foi considerado um canal de rádio móvel cujo desvanecimento 

segue uma distribuição de Rayleigh. Não foi considerada codificação de canal. 

Para o caso da transmissão com espalhamento, utilizou-se na operação de 

espalhamento/scrambling um código de Walsh/Hadamard, com comprimento SF=16 e um 

código PN do tipo sequência-m de igual tamanho, baseado no polinómio gerador 

1)( 34 ++= xxxg          (3.40) 

Considerou-se ainda sincronização e estimação de fase perfeita na recepção. 

 

Figura 3.10 – BPSK não codificado para o caso sem espalhamento, com espalhamento sem 

compensação de amplitude e com espalhamento com compensação de amplitude 1/SF 

 

Da observação das curvas da Figura 3.10, confirma-se que a utilização de espalhamento na 

comunicação permite um aumento de desempenho (proporcional a SF). Considerando o caso em 

que se faz o acerto da potência de transmissão em 1/SF, tal que  
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SF
PtxPtxSF =           (3.41) 

em que SFPtx  e Ptx  representam respectivamente, a potência de transmissão com 

espalhamento e sem espalhamento, verifica-se que apesar de PtxPtxSF << , o desempenho em 

termos assimptóticos é superior. Este resultado é especialmente importante, ilustrando a 

flexibilidade e eficiência deste tipo de sistemas. 

Conclui-se portanto que, a utilização de espalhamento espectral, permite obter melhores 

desempenhos, em termos de BER, e uma utilização mais eficiente da potência de transmissão. O 

ganho no desempenho é proporcional ao comprimento SF da sequência PN, aproximadamente 

12 dB com se pode depreender do gráfico, usada para spreading/scrambling e à potência de 

transmissão. 
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Capítulo 4. Canais 
Dispersivos e Estruturas 

de Recepção 

No contexto dos efeitos dos canais dispersivos, é feita uma análise das técnicas de diversidade 

mais utilizadas, sendo abordados alguns dos métodos de combinação mais comuns. É ainda 

descrito um modelo de canal utilizado para descrever a propagação multipercurso. Finalmente, é 

avaliado o impacto da adopção de um receptor RAKE. 

Num canal de transmissão rádio, o sinal transmitido sofre de reflexões em objectos que encontra 

durante o percurso até ao receptor. Estas reflexões geram réplicas atrasadas do sinal transmitido, 

somando-se em fase ou oposição de fase no receptor. Assim, existe um efeito multipercurso, que 

se traduz numa dispersão temporal do impulso transmitido, uma vez que no receptor ter-se-ão 

réplicas atrasadas do impulso enviado para o canal, conforme se encontra exemplificado na 

Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Imagem de reflexão em ambiente multipercurso (prédios e relevo) 
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Além da dispersão temporal, o canal pode ser variante no tempo, se a sua resposta impulsiva 

depende do instante considerado. No contexto do presente trabalho, o canal é considerado 

invariante no tempo. No entanto, na presença de um canal variante no tempo, as variações 

temporais descritas apresentam-se imprevisíveis, pelo que surge a necessidade de caracterizar 

estatisticamente a variação temporal do Ambiente Multipercurso. 

Considerando o sinal emitido por ( )ts  e um Ambiente Multipercurso com n caminhos distintos, 

o sinal recebido pode escrever-se na forma, 

( ) ( ) ( )[ ]ttstty n
n

n τα −= ∑ .         (4.1)  

As grandezas α 
 
n(t)  e τ 

 
n(t) representam respectivamente a atenuação e o atraso do caminho n, 

apresentando ambas variação temporal fruto das variações estruturais do meio. Sendo o sinal 

emitido s(t)  descrito por 

( ) ( )[ ]tfj cetsts π2
1Re= ,        (4.2)  

onde cf representa a frequência da portadora e )(1 ts o sinal de banda base, a resposta 

passa-baixo do canal pode escrever-se na forma, 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑ −= −

n
n

tfj
n ttsettr nc τα τπ

1
2

1 .       (4.3)  

Fazendo )(2)( tft ncn τπθ = ,  a expressão anterior pode tomar a forma simplificada 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑ −= −

n
n

tj
n ttsettr n τα θ

11 .        (4.4)  

Logo, o canal pode ser descrito na forma 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑ −= −

n
n

tj
n ttettc n τδατ θ .;        (4.5)  

A partir da expressão (4.4), conclui-se que o sinal recebido consiste na soma de n vectores com 

amplitudes )(tnα  e fases )(tnθ . Convém ainda ter em conta que são necessárias variações 
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dinâmicas severas no canal de transmissão, de modo a originar variações significativas de )(tnα , 

que provoquem distorções significativas no sinal recebido. Por outro lado, )(tnθ  varia π2  

radianos sempre que o atraso )(tnτ  do percurso n variar cf/1 . Como cf/1  é um valor diminuto, 

)(tnθ  pode variar de π2  radianos com relativa facilidade. Os atrasos )(tnτ  variam de forma 

independente e de modo aleatório, pelo que o sinal recebido )(1 tr  pode ser modelado como um 

processo aleatório Gaussiano complexo. 

O processo de propagação Multipercurso descrito resulta num desvanecimento do sinal emitido, 

devido às variações de fase )(tnθ . Nos instantes em que as variações de fase originam soma 

vectorial destrutiva, o sinal recebido )(1 tr  é muito diminuto ou nulo. No caso em que as 

variações de fase originam soma vectorial construtiva, o sinal recebido )(1 tr  fica reforçado.  

Quando o canal de propagação, representado por ( )tc ;τ , apresenta efeitos de desvanecimento 

do tipo Gaussiano com média nula, designa-se por desvanecimento de Rayleigh. Este tipo de 

distribuição é muitas vezes utilizado para descrever o desvanecimento em canais de comunicação 

sem fios, na ausência de linha de vista (NLoS) entre o transmissor e o receptor (um bom exemplo 

são as comunicações móveis em ambientes urbanos). 

No caso do canal apresentar efeitos de desvanecimento de média não nula, designa-se por 

Desvanecimento de Rice. Um caso frequente de canal do tipo de Rice é quando existe linha de vista 

(LoS5) entre o transmissor e o receptor, mas ao mesmo tempo aparecem componentes na 

recepção correspondentes aos raios reflectidos. 

 

                                                 
 
5 Do inglês Line-of-Sight 
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4.1 Caracterização do desvanecimento em Ambientes 

Multipercurso 

Verifica-se que o canal com a resposta impulsiva ( )tc ;τ , descrita pela expressão (4.5), é um 

processo aleatório complexo na variável t. Por conseguinte a função de auto correlação do canal é 

pode ser descrita por 

( ) ( ) ( )[ ]ttctcEtc Δ+=Δ ;;*
2
1;; 2121 ττττφ       (4.6) 

Considerando o instante 0=Δt  e a atenuação e fase do caminho 1τ , descorrelacionadas da 

atenuação e fase do caminho 2τ  (uncorrelated scaterring), pode escrever-se, 

( ) ( )τφτφ cc ≡0;          (4.7) 

em que ( )τφc  é a Intensidade do Perfil Multipercurso e ( )tc Δ;τφ  representa a potência média 

do canal em função do atraso temporal τ  e a diferença tΔ  no tempo de observação.  

A caracterização da função ( )tc Δ;τφ  do Canal Multipercurso, é geralmente obtida 

experimentalmente recorrendo ao envio de uma sequência de impulsos e correlacionando o sinal 

recebido com uma versão atrasada da sequência enviada. Na Figura 4.2, pode-se observar a forma 

genérica da intensidade do perfil multipercurso. 

 

Figura 4.2 – Espalhamento Multipercurso 

φ
 
c(t)  

τTm
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A título exemplificativo, é apresentado na Figura 4.3 o aspecto típico do PDP de um canal de 

transmissão rádio real, 

 

 

Figura 4.3 – PDP típico 

 

Na Figura 4.2, a zona mT , onde o perfil do canal é não nulo, designa-se por Intensidade de 

Espalhamento Multipercurso do canal. A análise até aqui apresentada foi realizada no domínio do 

tempo, no entanto, pode ser realizada, de forma dual, no domínio da frequência, podendo 

admitir-se que ( )tΔφ  representa a transformada de Fourier da função de Autocorrelação do 

canal ( )tφ . 

A função ( )tΔφ  permite ter uma medida da coerência do canal em termos de frequência e pode 

ser medida através do envio de duas sinusóides espaçadas de fΔ  e da respectiva correlação no 

receptor. Tendo em conta a relação de ( )tΔφ  e ( )tφ  pode-se escrever, para a Banda de 

Coerência, 

( )
m

c T
f 1

≡Δ           (4.8) 
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Assim, dois sinais com uma separação na frequência superior a fΔ , sofrem diferentes efeitos 

pelo canal de propagação. No caso em que a Banda de Coerência ( )cfΔ  do canal é inferior à 

largura de banda do sinal a emitir, o canal designa-se como Selectivo na Frequência. Quando a 

Banda de Coerência ( )cfΔ  do canal é superior à largura de Banda do sinal a emitir, o canal 

designa-se como Não Selectivo na Frequência. 

Na Figura 4.4, é apresentada a relação entre Banda de Coerência e perfil de intensidade 

multipercurso do canal. Como se pode observar, relacionam-se através da transformada de 

Fourier. 

 

Figura 4.4- Relação entre Banda de Coerência e Perfil de Intensidade Multipercurso 

 

As variações temporais do canal de propagação Multipercurso são geralmente sentidas no 

Espalhamento de Doppler (Doppler Spread), fundamentalmente através do seu alargamento, tal 

como se pode observar na Figura 4.5. 

A transformada de Fourier de ( )tfc ΔΔ ;φ , em relação a tΔ , é ( )λ;fSc Δ , em que λ  representa 

a frequência de variação do canal. A função ( )λcS  designa-se por Espectro de Doppler e 

permite relacionar a intensidade do sinal em função da frequência de Doppler λ .  

( )τφc

mT  

( )fc Δφ  

( )
m

c T
f 1

≡Δ  
0 

Transformada 
Fourier 

fΔ  τ
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Figura 4.5 – Espectro de Potência de Doppler 

No caso do canal ser invariante no tempo, a função ( )λcS  assume a forma de um delta de dirac 

( )λδ , não havendo alargamento espectral no caso de transmissão de um sinal de frequência f . 

No caso de se assistir a variação temporal do canal, a gama de valores de λ  onde ( )λcS  é 

diferente de zero é designada por Espalhamento de Doppler do Canal e representa-se por dB . 

Como a função ( )λcS  se relaciona com ( )tc Δφ  pela transformada de Fourier, ter-se-á, 

( )
d

c B
t 1

=Δ   (coerência temporal do canal)      (4.9) 

Esta relação representa a coerência temporal do canal de transmissão. Consequentemente, um 

canal que apresente uma variação temporal rápida, irá apresentar um espectro de Doppler largo e 

uma baixa coerência temporal. 

 

4.2 Modelo de Canal 

 
Ao se utilizar um sinal com Largura de Banda W, num canal com banda de coerência ( )cfΔ , em 

que W é muito maior que ( )cfΔ , o canal será selectivo na frequência [2]. Assumindo que o canal 

S
 
c(λ)  

0 
λ 
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varia lentamente, ou seja ( )ctT Δ<< , em que T  representa a duração do sinal e ( )ctΔ a 

coerência temporal do canal, então o sinal recebido pode escrever-se na forma, 

( ) ( )∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

L

n
n W

ntstCtr
1

        (4.10) 

em que ( )tCn  representa os coeficientes de desvanecimento estatisticamente independentes, 

com fase nφ  e amplitude nα , das L réplicas.  

O Sinal recebido é portanto constituído pelo somatório de L réplicas com resolução 
W
1

. O 

número de réplicas existentes no canal é dado por, 

1+= WTL m           (4.11) 

No caso de se considerar um canal com ruído Gaussiano ( )tz , a expressão (4.10) pode ser escrita 

na forma, 

( ) ( ) ( )tz
W
ntstCtr

L

n
n +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= ∑

=1
       (4.12) 

 

A descrição do canal realizada pode ainda ser ilustrada no esquema abaixo, 
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Figura 4.6 – Modelo em linha de Atraso de canal selectivo na frequência 

 

Na secção 4.5 proceder-se-á à descrição do receptor RAKE [1], geralmente utilizado em canais 

que possibilitam diversidade multipercurso e obedecem ao modelo de canal agora descrito. 

 

4.3 Princípios das Técnicas de Diversidade 

Em canais de transmissão rádio, a ocorrência de rajadas de erros na recepção, está normalmente 

associada a uma atenuação profunda do sinal transmitido, devido ao canal. A atenuação drástica é 

provocada por atenuações profundas devido ao canal6.  

No entanto, este fenómeno pode ser minimizado se o receptor puder dispor de L réplicas do 

sinal inicial, transmitidas por L caminhos de atenuação diferentes. Sendo P a probabilidade de um 

dado caminho L sofrer atenuação profunda, então a probabilidade de todos os L caminhos 

sofrerem este tipo de atenuação simultaneamente será  
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LP ,           (4.13) 

pelo que a probabilidade que todas as L réplicas sofram simultaneamente forte atenuação é 

diminuta.  

O recurso à diversidade na recepção, acarreta maior complexidade no que respeita à estrutura do 

receptor e carga processual, na medida em que é necessário considerar vários sinais de entrada e 

adoptar técnicas de combinação adequadas ao canal. 

As técnicas de diversidade empregues ao nível do receptor, dependem obviamente do tipo de 

canal considerado. De um modo geral, para canais dispersivos no tempo ou na frequência, 

destacam-se as seguintes técnicas que por sua vez podem ser combinadas, de forma a maximizar 

a SNR do sinal recebido: 

• Diversidade na Frequência 

• Diversidade Temporal 

• Diversidade Espacial 

• Diversidade Multipercurso 

 

 

Figura 4.7 – Diversidade de grau N 
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Na Figura 4.8 apresentada abaixo, pode-se observar a melhoria da SNR, resultante da 

combinação de diversidade de dois ramos diferentes disponibilizados no receptor. 

 

Figura 4.8 – Melhoria da SNR após aplicação de diversidade e método de combinação MRC.  

 

4.3.1 Diversidade na Frequência 

No método de Diversidade na Frequência, a informação é transmitida paralelamente em L 

portadoras distintas. A separação entre portadoras deverá ser superior à largura de banda de 

coerência do canal ( )cfΔ , dependente do efeito de Doppler. Assegura-se assim que o 

desvanecimento é distinto e independente nas L portadoras. Este tipo de método é inerente aos 

sistemas com base em espalhamento espectral, pois a largura de Largura de Banda do sinal 

transmitido é muito superior à largura de banda de coerência do canal. 

No receptor, as L réplicas são combinadas de forma a proporcionar uma conveniente decisão. 

Este método pode ser utilizado como resposta a canais com desvanecimento Selectivo na 

Frequência. 
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4.3.2 Diversidade Temporal 

No método da Diversidade Temporal, associada a canais dispersivos no tempo, a obtenção de L 

réplicas na recepção é conseguida transmitindo o sinal original em L instantes de tempo 

diferentes, ou seja, cada símbolo é transmitido L vezes. A separação, entre instantes de tempo de 

transmissão, deve ser superior à coerência temporal do canal ( )ctΔ , assegurando-se assim que o 

desvanecimento do canal seja independente entre réplicas do sinal. Na forma mais simples, este 

método consiste em enviar a mesma informação em L instantes de tempo distintos, 

assemelhando-se portanto a uma Codificação por Blocos do tipo ( )1,L  (ver Anexo B), com a 

consequente redução da razão do código para 
L
1

e da eficiência espectral. 

Os dois métodos anteriores são ineficientes no que respeita ao aproveitamento de banda. No 

primeiro caso, há utilização de portadoras adicionais para o envio da mesma informação, 

enquanto que no segundo o mesmo bloco pode ser enviado diversas vezes, acarretando não só 

uma redução do ritmo efectivo de transmissão bem como atrasos a nível de recepção, inaceitáveis 

em comunicações em tempo real. 

4.3.3 Diversidade Espacial 

Este método de diversidade consiste, basicamente, em utilizar um transmissor e várias antenas 

receptoras. As antenas receptoras estão espaçadas entre si de tal modo que, os sinais recebidos 

por cada uma diferem em termos de Desvanecimento do canal através de diferentes atrasos de 

propagação. Geralmente é requerida uma separação mínima de alguns comprimentos de onda 

( )λ . As grandes vantagens deste método, em relação aos métodos de Diversidade na Frequência 

e Diversidade Temporal, é permitir uma implementação muito menos complexa do lado do 

transmissor e não necessitar de repetir a sequência a enviar, não gastando portanto largura de 

banda adicional. Este método é indicado tanto para canais com desvanecimento selectivo na 

frequência como para canais com desvanecimento selectivo no tempo. 
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4.3.4 Diversidade Multipercurso 

Em canais cuja banda de coerência  ( )cfΔ  é  muito menor que a largura de banda W do sinal a 

transmitir, o receptor irá dispor de L caminhos de atenuação diferentes. A resolução temporal é 

W
1

 . Assim, considerando um canal com intensidade multipercurso mT  existem WTL m=  

caminhos diferentes passíveis de ser recebidos. 

Devido ao facto deste método necessitar de sinais com largura de banda muito superior à Banda 

de coerência, de modo a aumentar a resolução de detecção de caminhos, está normalmente 

associado a técnicas de Espalhamento Espectral. 

Sabendo que a relação entre intensidade multipercurso e banda de coerência é 
f

Tm Δ
=

1
, então 

L pode reescrever-se na forma, 

f
WL
Δ

=           (4.14) 

De (4.14), facilmente se conclui que este método, no caso de se utilizarem sinais de banda larga, é 

análogo ao método de diversidade de frequência. Este método é especialmente indicado para 

canais com desvanecimento selectivo na frequência. 

 

4.4 Métodos de Combinação e Selecção de Diversidade 

Normalmente associadas aos métodos de Diversidade, aparecem as técnicas de combinação, ou 

selecção, da informação obtida através das L fontes. A escolha do método de combinação está 

geralmente condicionada ao tipo de aplicação, canal, e técnica de diversidade utilizada. As 

principais técnicas utilizadas são, 

• Selection Diversity (SD) 

• Equal Gain Combining (EGC) 
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• Maximal Ratio Combining (MRC) 

 

 

Figura 4.9 – Introdução de Métodos de Combinação de Diversidade 

 

4.4.1 Selection Diversity (SD) 

Neste método é utilizado o caminho com a SNR mais elevada, enquanto que os restantes 1−L  

caminhos são ignorados. A este método está associado algum processamento de modo a 

identificar qual o caminho que em cada instante, tendo em conta a resolução do sistema, 

apresenta maior qualidade. 
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Figura 4.10 – Diagrama de Selecção de Diversidade 

 

Considerando a Figura 4.10 e tendo presente a Figura 4.9, a saída deste método é dada por, 

{ }Lj aaaatntsaety ,...,,max),()()( 21=+= θ      (4.15) 

em que θjae  representa o desvanecimento imposto à replica com a melhor relação sinal ruído. 

Neste caso, a SNR à saída do receptor é dada por, 

{ }Lb aaaa
N
E

aSNR ,...,,max       , 21
0

2 ==       (4.16) 

 

4.4.2 Equal Gain Combining (EGC) 

 
Neste método, a variável de decisão é obtida considerando todos os L caminhos disponíveis no 

esquema de diversidade e procedendo à sua combinação após alinhamento de fase. Este método 

é muito mais simples de implementar na prática do que o método óptimo (MRC) e permite obter 

bons resultados (cerca 1 dB de degradação). 

De acordo com a Figura 4.11, a saída deste método é dada por 
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( ) ∑
=

+=
L

i
i

j
i tntseaty i

1

)()(θ         (4.17) 

Neste método não é feita qualquer compensação em termos de amplitude, logo a compensação 

de canal para o ramo L, tendo em conta a Figura 4.11, assume a forma 

( ) 1 com,    , 1 =−
LLLL aaH θ         (4.18) 

A SNR à saída do receptor é dada por, 

∑
=

=
L

i
i

b a
NL
E

SNR
1

2

0.
         (4.19) 

 

4.4.3 Maximal Ratio Combining (MRC) 

 
Neste método, a variável de decisão é obtida somando todos os L caminhos disponibilizados 

pelo esquema de diversidade, afectados de um factor de ganho relativo ao desvanecimento 

provocado pelo canal no caminho L e após alinhamento de fase entre caminhos. Consiste na 

forma óptima de combinar L caminhos disponíveis num esquema de diversidade, permitindo 

obter um sinal com maior SNR. Exige, no entanto, o conhecimento perfeito da resposta 

impulsiva do canal associada a cada caminho, de modo a poder compensá-lo convenientemente. 



Capítulo 4 - Canais Dispersivos e Estruturas de Recepção 

- 74 - 

 

Figura 4.11 – Método de Combinação de Diversidade MRC 

 

Considerando a Figura 4.11 e tendo presente a Figura 4.9, a saída deste método é dada por, 

( ) ∑
=

∧
=

L

i
i tsty

1
)(          (4.20) 

Neste caso a SNR à saída do receptor é dada por, 

∑
=

=
L

i

b
i N
E

aSNR
1 0

2          (4.21) 
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4.5 Receptor RAKE 

Em sistemas baseados em espalhamento espectral, com largura de banda W, atraso máximo do 

canal mT ( )mTW 1>>  (caso do WCDMA utilizado no UMTS), é possível dispor na recepção de 

L réplicas do sinal transmitido. A resolução de processamento das L réplicas é de  
W
1

. 

A utilização de um receptor, que seja capaz de processar as L réplicas fornecidas pelo canal de 

propagação multipercurso, permite obter um desempenho equivalente a um sistema de 

comunicação com diversidade de ordem L, utilizando um combinador de rácio máximo (MRC). 

Este tipo de receptor designa-se por RAKE e foi pela primeira vez apresentado em 1958 por 

Price and Green em [1]. A utilização deste receptor em conjunto com um método de combinação 

de diversidade conveniente, por exemplo como os que foram apresentados neste capítulo, 

permite obter resultados muito satisfatórios em ambientes de comunicação multipercurso. 

 

 

Figura 4.12 – Inserção do Receptor RAKE no sistema de comunicação 

 

Considerando o modelo de canal apresentado na Figura 4.6, observa-se que o canal tem L 

réplicas, atrasadas em entre si de 
W
1

, afectadas de um coeficiente de desvanecimento e rotação 
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de fase ( )tCL . Em termos de recepção, as L réplicas aparecem somadas entre si e afectadas de 

ruído n(t). 

O princípio de funcionamento do receptor RAKE consiste em, após a recepção do sinal ( )tr , 

isolar novamente as L réplicas e eventualmente afectar cada uma com um dado coeficiente de 

correcção, pelo que esquematicamente ter-se-á o diagrama de blocos da Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 – Receptor RAKE 

 

Ao receptor RAKE está associada a utilização de sinais pseudo-aleatórios que possibilitem o 

processamento/isolamento das L réplicas no conjunto do sinal recebido. Assim, os códigos PN 

utilizados na transmissão são posteriormente utilizados na recepção, de modo a proceder à 

conveniente separação das réplicas com a resolução referida. O bloco correlador não é, portanto, 

mais que um filtro adaptado ao sinal PN utilizado na transmissão. Desta forma, como os códigos 

PN são ortogonais, garante-se que apenas os sinais com boa auto correlação permitem obter 

saída não nula. Qualquer desfasamento temporal maior que a resolução resulta em correlação 

nula. 
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Um receptor RAKE utilizado para aplicações comerciais não resolve, por razões limitativas na 

implementação, as L réplicas disponibilizadas pelo canal de comunicação sem fios. Assim, assume 

particular importância o conhecimento dos efeitos de canal e do seu PDP (Power Delay Profile), 

de modo a garantir o processamento das réplicas mais significativas. O número de ramos 

normalmente existente em receptores RAKE, utilizados comercialmente, não ultrapassa os sete. 

Nalguns receptores, um dos ramos é ainda utilizado para procura de um sinal mais forte (caso do 

Soft Handover no downlink no UMTS). 

 

4.6 Avaliações de Impacto do RAKE 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos por simulação, respeitantes ao desempenho na 

recepção, dos métodos de diversidade espacial e diversidade multipercurso, para um canal de 

rádio móvel dispersivo da frequência.  

Foi considerado o caso correspondente a uma única fonte transmissora num sistema 

DS/CDMA, utilizando constelações QPSK e BPSK. Na operação de espalhamento utilizou-se 

um código de Walsh, obtido através da matriz de Hadamard [19], com comprimento SF=16. Na 

operação de scrambling foi utilizado um código PN, do tipo sequência-m, de tamanho 16 

baseado no polinómio gerador 

1)( 34 ++= xxxg          (4.22) 

Considerou-se um modelo de canal semelhante ao apresentado na Figura 4.6, em que os 

coeficientes )(tCL  obedecem a uma distribuição de Rayleigh, com 4 caminhos com energia 

média semelhante e atrasos { }3,2,1,0=τ  (múltiplos do chip) na recepção. Considerou-se ainda 

sincronização e estimação de fase perfeita na recepção. 

Na secção 4.6.1 são avaliados os desempenhos dos métodos de combinação de diversidade MRC, 

EGC e SD, considerando diversidade espacial na recepção com e sem espalhamento/scrambling. 

Na secção 4.6.2 pretendeu-se verificar o desempenho da Diversidade Multipercurso utilizando 

um receptor RAKE, e realizou-se a comparação com os resultados obtidos na secção anterior. 
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4.6.1 Diversidade Espacial com e sem espalhamento, com e sem 

codificação 

Nesta secção, consideram-se os casos de Diversidade Espacial na recepção sem espalhamento e 

com espalhamento. 

 

Figura 4.14 – Diversidade Espacial, MRC, sem espalhamento, não codificado 

 

Como se pode observar da figura anterior, relativa ao método de combinação MRC, a utilização 

de diversidade permite aumentar consideravelmente o desempenho de um sistema de 

comunicação (cerca de 18 dB para L=4). 
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Figura 4.15 – Diversidade Espacial, EGC, MRC e SD com espalhamento, não codificado 

 

Na Figura 4.15, obtida para um sistema com espalhamento, pode verificar-se a diferença de 

desempenho ao se utilizarem diferentes métodos de combinação de diversidade na recepção. 

Com efeito, verifica-se que o MRC é o método que apresenta melhor desempenho, seguindo-se o 

EGC (cerca de 1 dB de diferença para L=4). O método SD é o mais simples, mas também o que 

apresenta o pior desempenho. 

Na próxima figura, apresentam-se os resultados obtidos para o caso L=1 utilizando modulação 

QPSK e usando um código convolucional ( )85,7  sem interleaving e com interleaving. 
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Figura 4.16 – Diversidade Espacial, L=1 com espalhamento, QPSK codificado 

 

Na Figura 4.16, pode-se verificar que a utilização de interleaving em sistemas com espalhamento 

espectral, empregando códigos convolucionais clássicos, não permite obter um ganho de 

desempenho significativo (na situação de simulação apresentada o ganho de interleaving é nulo). 

Devido à pequena diferença de desempenho, entre o método MRC e EGC, verificada acima na 

Figura 4.15 e considerando que o método EGC é de mais fácil implementação em sistemas reais, 

optou-se por usar este método nas simulações subsequentes. 
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4.6.2 Diversidade Multipercurso com RAKE, com e sem codificação 

Nesta secção considera-se o caso de diversidade multipercurso, usando um receptor RAKE na 

recepção. Apresentam-se resultados para casos com codificação e sem codificação utilizando o 

método EGC para combinação de diversidade. 

 

 

Figura 4.17 – Diversidade Multipercurso usando RAKE, EGC, QPSK não codificado 
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Figura 4.18 – Diversidade Multipercurso usando RAKE, EGC, QPSK codificado 4 estados com 

polinómio gerador ( )85,7  

 

Como se pode observar pela Figura 4.17, os resultados obtidos em canal multipercurso dispersivo 

na frequência, usando um receptor RAKE revelam um desempenho ligeiramente inferior ao caso 

com diversidade espacial apresentado na secção anterior (caso ideal). Este facto deve-se, 

fundamentalmente, ao canal multipercurso apresentar dispersão e à auto correlação não nula, 

entre as versões atrasadas, da sequência de espalhamento usada. 
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Figura 4.19 – QPSK codificado s/ interleaving, QPSK codificado c/ interleaving e QPSK 

codificado c/ descodificação iterativa (n=3) 

 

Considerando a Figura 4.18, pode-se verificar o ganho introduzido pela utilização do código 

convolucional ( )85,7 . Na Figura 4.19 verifica-se, tal como na secção anterior, que utilização de 

interleaving neste tipo de sistemas, não aumenta significativamente o desempenho do sistema.  
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Capítulo 5. Técnicas de 
Codificação 

5.1 Introdução 

Nos sistemas de comunicações digitais, a informação é representada por uma sequência de bits. A 

informação em formato binário é modulada e transmitida no canal de comunicação.  

O canal de comunicação é no entanto responsável pela introdução de ruído, interferência e 

desvanecimento, corrompendo a informação transmitida. Assim, podem aparecer erros nos bits 

recebidos face aos bits transmitidos. O número de erros verificados na recepção depende da 

SNR, directamente relacionada com a potência do sinal, nível de ruído e da interferência. 

De modo a proteger do ruído e da interferência a informação digital a transmitir no canal, 

utilizam-se geralmente técnicas de Codificação de Canal. O principal objectivo destas técnicas é, 

considerando um dado valor de taxa de erro requerido, reduzir o SNR necessário, aumentando 

portanto a eficiência de potência. Ou, dizendo de outra forma, considerando um dado valor de 

SNR reduzir a probabilidade de erro na recepção, procedendo portanto à melhoria de qualidade.  

As técnicas de codificação de canal consistem genericamente na introdução de bits redundantes 

na informação a transmitir. Os bits adicionais permitem, de um modo geral, a detecção e a 

correcção de erros nos bits recebidos. No entanto, a utilização de técnicas de codificação com 

recurso a bits redundantes acarreta usualmente uma redução da eficiência espectral. Embora 

existam técnicas de codificação que garantem a manutenção da eficiência espectral, como o 

esquema TCM (Trellis Coded Modulation) proposto por Ungerboeck ou Turbo-TCM derivados 

dos primeiros, usualmente o recurso a codificação implica uma diminuição da eficiência espectral. 

Nesta situação encontram-se os códigos convolucionais e códigos obtidos a partir de 

concatenação dos primeiros, quer na variante série quer na variante paralela. 
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Os turbo códigos propostos por Berrou [4], para redução da taxa de erros em sistemas FEC 

(Forward Error Correction), combinam os conceitos de descodificação iterativa, descodificação 

com saídas brandas (Soft in / Soft out) e interleaving aleatório não uniforme. 

O codificador turbo consiste na concatenação de dois codificadores convolucionais, separados 

por um entrelaçador. O descodificador turbo opera sobre dois descodificadores do tipo soft 

in/soft out, utilizando as respectivas entradas e saídas brandas para melhorar a estimativa do 

descodificador a cada iteração. Portanto, podem-se destacar os seguintes princípios inerentes à 

codificação e descodificação turbo: 

– Utilização de estágios de descodificação soft in/ soft out 

– Utilização de informação branda à priori nos descodificadores 

– Utilização de baralhamento entre os dois codificadores para eliminar correlações entre 

estes. 

– Recurso a método iterativo de descodificação para melhoria da estimativa da 

sequência de dados enviada. 

No que respeita ao tipo de concatenação, usualmente os turbo códigos são implementados 

através de uma concatenação paralela de dois codificadores convolucionais. Existem, no entanto, 

variantes baseadas numa concatenação série de dois codificadores (SCC – Serial Concatenated 

Codes) [10].  

Entre os algoritmos utilizados na descodificação, destacam-se o MAP (Maximum aPosteriori), o 

log MAP, o max-log-MAP e o SOVA (Soft Output Viterbi Algorithm) [11, 12]. 

O algoritmo MAP [13] consiste num algoritmo que produz saídas brandas baseadas na treliça do 

código. Ao contrário do algoritmo de Viterbi que usa o caminho de máxima verosimilhança para 

minimizar a probabilidade de erro da sequência recebida, o algoritmo MAP minimiza a 

probabilidade de erro, para cada bit da sequência recebida.  

O algoritmo log-MAP consiste na conversão do algoritmo MAP para o domínio logarítmico [14]. 

Convém salientar que esta simplificação, abrangendo o cálculo e implementação numérica do 

algoritmo, não acarreta degradação no desempenho relativamente ao algoritmo MAP, já que 

ambos se podem considerar como óptimos em canal AWGN. 
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Como simplificação possível do algoritmo anterior, surge o algoritmo max-log-MAP, que difere 

do algoritmo log-MAP somente na operação de maximização, uma vez que agora a função 

max*(.) é substituída por max, sendo os cálculos e operações restantes similares ao algoritmo 

log-MAP. 

Em termos conceptuais, os algoritmos MAP e log-MAP, para cada instante considerado na 

treliça, dividem em dois subconjuntos todos os caminhos associados à transição. Cada 

subconjunto é associado a um valor do bit de informação 0=ku  e 1=ku  respectivamente. Já o 

algoritmo max-log-MAP, como só considera o máximo, selecciona em cada um dos subconjuntos 

anteriores, o caminho mais provável associado a cada um dos valores 0=ku  e 1=ku  do bit de 

informação, sendo a função de verosimilhança obtida em função destes dois caminhos. Devido a 

esta simplificação, o max-log-MAP é sub-óptimo na medida em que só contabiliza os caminhos 

mais prováveis associados ao bit de informação ku , desprezando os restantes. No entanto, em 

processos de descodificação iterativos, comporta-se melhor que o algoritmo SOVA, na medida 

em que a aproximação em que este último se baseia é ainda mais grosseira. 

O algoritmo SOVA baseia-se no algoritmo de Viterbi e considera, para efeitos de cálculo das 

saídas brandas, o caminho de maior verosimilhança e o caminho competidor que converge com o 

de maior verosimilhança num instante genérico t . Embora encontre o caminho mais provável, 

não há garantia que o melhor caminho competidor tenha sido eliminado, antes de convergir com 

o caminho de maior verosimilhança. Isto é evitado nos algoritmos MAP, log-MAP e 

max-log-MAP, uma vez que em cada transição consideram a totalidade de caminhos existentes. 

No âmbito deste trabalho são usados códigos, baseados numa concatenação paralela, razão pela 

qual se passa a descrever a seguir os princípios fundamentais inerentes à construção e 

descodificação deste tipo de códigos. 

 

5.2 Códigos do tipo PCC 

Estes códigos resultam da concatenação paralela, de dois códigos convolucionais recursivos e 

sistemáticos (RSC) [4]. Também é possível a utilização de códigos convolucionais não recursivos, 

embora à custa de degradação no desempenho. Segundo o exposto em [4], são usados dois 
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codificadores convolucionais recursivos sistemáticos e de razão ½, caracterizados pelos 

polinómios geradores ( )821,37  e dispostos conforme é exemplificado na Figura 5.1. Ambos os 

codificadores recebem na entrada a sequência de bits de informação kU , embora na entrada do 

segundo codificador a ordem dos bits seja distinta, já que resulta do entrelaçamento dos bits da 

sequência kU . Admite-se que a sequência de dados é formada por N bits ku , estatisticamente 

independentes, e equiprováveis.  

 

Figura 5.1 - Diagrama de blocos representativo da estrutura de uma concatenação paralela de dois 

códigos 

 

Também se assume que ambos os codificadores se encontram inicialmente no estado nulo, pelo 

que os estados ( )1
0S  e ( )2

0S  são ambos nulos. Em qualquer instante k, para uma entrada 

( ))(, kk uu Π , o codificador produz na saída a sequência formada pelos bits ( )
kk uc =1  e sequências 

furadas ou não dos bits redundantes ( )2
kc  e ( )3

kc . Na presença de perfuração, em cada instante k, 

somente um dos bits redundantes é enviado, de forma que a sequência C consiste num conjunto 

alternado das amostras de ( )2
kc  e ( )3

kc . 

As saídas ( ) 3,2,1, =jx j
k  do mapeador são enviadas para o canal, recorrendo-se a uma 

modulação antipodal do tipo BPSK (Biphase Shift Keying). 

Codificador 
RSC1 

Codificador 
RSC2 

( )kU∏  

( )kU  ( )
( )kk Uc =1  

( )2
kc  

( )3
kc  

∏  
(entrelaçador pseudo 

aleatório) 

 
 
 
 

Mapeador 

( )1
kx  

( )2
kx  

( )3
kx  
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Considera-se a relação ( ) ( ) 12 11 −= kk cx  relativa ao bit não codificado e a relação 

( ) ( ) 12 −= j
k

j
k cx com 3,2=j   para os bits codificados na saída do codificador. 

No receptor é recebida a sequência ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )),,,...,,,,,,( 3213
2

2
2

1
2

3
1

2
1

1
11 NNN

N yyyyyyyyyY =  

com ( ) ( ) ( )),,( 321
kkkk yyyy =  a representar o conjunto de símbolos recebidos no instante k. Logo, 

em cada instante k, ter-se-á 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )333

222

111

kkk

kkk

kkk

nxy

nxy

nxy

+=

+=

+=

         (5.1) 

em que ( )j
kn  com 3,2,1=j  são variáveis Gaussianas estatisticamente independentes de variância 

2
02 N

=σ . 

A utilização de códigos sistemáticos na implementação de turbo códigos, baseados na 

concatenação paralela, possibilita uma factorização externa dos bits de informação ao nível dos 

descodificadores e independente do algoritmo adoptado. Esta propriedade de factorização 

remove a influência dos bits correlacionados, permitindo a passagem ao estágio seguinte de 

descodificação de informação incorrelacionada, relativa aos bits a descodificar. 

A sequência recebida, relativa ao bit não codificado, consiste no vector 

( ) ( ) ( )),...,,( 11
2

1
1

,1
N

N yyyY = . As sequências, associadas aos bits redundantes do primeiro e 

segundo codificador, são na ausência de perfuração representadas pelos vectores 

( ) ( ) ( )),...,,( 11
2

1
1

,1
N

N yyyY =         (5.2) 

( ) ( ) ( )),...,,( 22
2

2
1

,2
N

N yyyY =         (5.3) 

( ) ( ) ( )),...,,( 33
2

3
1

,3
N

N yyyY =         (5.4) 

Na presença de perfuração, ter-se-ão os vectores 
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( ) ( ) ( )),...,,( 11
2

1
1

,1
N

N yyyY =         (5.5) 

( ) ( ) ( )),...,,( 22
2

2
1

,2
N

N yyyY =         (5.6) 

Para os códigos convolucionais e TCM, o desempenho assimptótico em canal AWGN depende 

essencialmente da distância livre do código e pode ser melhorado incrementando esta [15,16] 

para um código linear, a distância livre coincide com a sequência de peso mínimo diferente de 

zero do seu espectro de distâncias. No entanto, devido à presença do entrelaçador, a obtenção 

desta, a partir da treliça equivalente do código obtido por uma concatenação PCC, não é simples. 

Em [5, 6] aponta-se como solução a avaliação do espectro de distâncias do código PCC obtido ao 

longo de todas as combinações possíveis de baralhamento. Assim, os espectros de distâncias dos 

dois códigos constituintes são agregados numa treliça equivalente, representativa de todas as 

combinações possíveis da totalidade dos caminhos. Consequentemente, cada caminho é 

ponderado não só pelo peso associado, bem como pelo tamanho do baralhamento efectuado. 

Com base neste método, demonstra-se que o desempenho obtido com base no espectro de 

distâncias da treliça equivalente na presença de baralhamento uniforme [6], é proporcional a  

fw dd XN −1           (5.7) 

onde N  representa o tamanho do entrelaçador, wd  representa o peso da sequência que gera a 

sequência codificada de peso fd  e X o ganho associado a uma sequência de saída de peso fd . 

Uma vez que a minimização do primeiro termo para ∞→N  só é possível para 2≥wd , quando 

2=wd  obtém-se um espectro de distâncias ponderado pelo ganho de baralhamento 
N
1 . 

Quando 1=wd , o termo wdN −1  é nulo pelo que o tamanho do entrelaçador usado deixa de ter 

efeito no espectro de distâncias apresentado. Agora, não existe um ganho de baralhamento 

directamente proporcional ao comprimento deste, pelo que é desejável evitar códigos que 

conduzam a esta situação. 

Logo, devido à presença do entrelaçador, o desempenho depende essencialmente do peso 

mínimo da palavra de saída gerada pela palavra de informação de peso mínimo.  
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Nos códigos do tipo RSC (Recursive Sistematic Convolucional), o peso mínimo das sequências 

de bits de informação que geram uma sequência de dados codificados, associados a uma 

sequência de estados auto terminada, é de dois. Portanto a pesquisa de códigos óptimos para 

concatenações do tipo PCC, consiste na procura de códigos RSC que apresentem um valor de 

wd  o mais elevado possível. 

Quando se consideram os códigos convolucionais não recursivos, existe um grande número de 

sequências de bits de informação de peso mínimo igual a 1, associadas a sequências de bits auto 

terminadas, o que conduz necessariamente ao anulamento do ganho introduzido pelo 

comprimento da operação de baralhamento. 

Claro que a operação de baralhamento coloca problemas ao nível da finalização dos dois 

codificadores no estado nulo. A adição de bits, no final da sequência de bits de informação, 

garante somente que o primeiro codificador seja finalizado no estado nulo, sem garantir nada 

quanto ao segundo codificador. Nesta situação, admite-se que ambos os codificadores são 

inicializados no estado nulo, sendo finalizado o primeiro no estado nulo e o segundo num estado 

arbitrário.  

Dado que o descodificador apresenta melhor desempenho quando se baseia em entradas brandas, 

num código formado a partir de uma concatenação, como o turbo código, o primeiro andar de 

descodificação deve fornecer uma entrada soft ao segundo andar do descodificador. Logo, o 

LLR  (Log-Likelihood ratio), para a decisão de um bit, consiste na informação relativa à decisão 

branda sobre a informação obtida na saída do descodificador. O LLR, na sua forma geral, pode 

ser representado por 

{ }
{ }⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
=

= N
kr

N
kr

k YuP
YuP

u
1

1

|0
|1

log)(λ        (5.8)  

Na descodificação Soft In/ Soft Out, os algoritmos SOVA, MAP, log-MAP, e Max log-MAP, 

procedem à estimação branda de cada bit de informação, sob a forma de uma função de 

verosimilhança do bit em questão, representada por ( )tbλ   definida pela função (5.5), em 

que { } [ ]1,0,| 1 ∈= iYiuP N
kr  é a probabilidade à posteriori do símbolo transmitido.  

Para se obterem as decisões rígidas, basta recorrer à comparação das várias funções de 

verosimilhança relativamente a um limiar de decisão igual a zero, de acordo com a seguinte regra 
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( )
( )⎩

⎨
⎧

<
>

=
0,0
0,1

ˆ
k

k
k u

u
u

λ
λ

         (5.9)  

 

5.3 Algoritmo MAP 

Para efeitos de descrição deste algoritmo, pode-se considerar um ramo na treliça de um 

codificador, conforme apresentado na Figura 5.2, com )(eS Sk  e )(eS Ek  a representarem os 

estados de partida e de chegada da transição e . Os vectores )(euk  e )(eck  com 0k  e 0n  

elementos respectivamente, representam a sequência de bits de informação e a sequência de bits 

codificados, obtidos na saída do codificador.  

 

Figura 5.2 – Transição na treliça. 

 

Segundo o algoritmo BJCR [13], a métrica associada a um ramo no instante k é descrita por 

( ) ( ) ( ) ( )∑==

KX
kkk

S
k

E
k

S
kk

E
kk XYPeXPesesPesYesPeM ||)(|)()(|),()(    (5.10) 

As métricas do processo de descodificação,  directo e inverso, são calculadas recursivamente com 

base nas expressões 

 ( ) ( )∑
=

− −====
sese

k
s
kk

kE
kk

E
k

NkeMesAYsesPsA
)(:

11 1,...,1),()(,)()(    (5.11) 
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( ) ( )∑
=
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N
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s
k

NkeMesBsesYPsB
)(:

11111

1

1,...,1),()()(|)(  (5.12) 

Admitindo que o codificador parte do estado 0s  e finaliza no estado Ns , o cálculo das métricas 

anteriores obedece às condições iniciais 

⎩
⎨
⎧

≠
=

=
0

0
0 ,0

,1
)(

ss
ss

sA          (5.13) 

⎩
⎨
⎧

≠
=

=
N

N
N ss

ss
sB

,0
,1

)(          (5.14) 

Quando o estado final do codificador é desconhecido, admite-se que todos os estados são 

equiprováveis, a probabilidade conjunta no instante k vem descrita por 

( ) ( ) ( ))()()(,)( 111 esBeMesAYePep E
kkk

s
kk

N
k −−==      (5.15) 

e as probabilidades à posteriori dos bits de informação u e bits codificados c, podem ser descritas 

nas formas 

( ) ( ) ( )∑
=

−===
cece

E
kkk

s
kkN

N
k esBeMesA

YP
YccPocP

K
)(:

1
1

1 )()()(
)(

1|);(~   (5.16) 

( ) ( ) ( )∑
=

−===
ueue

E
kkk

s
kkN

N
k esBeMesA

YP
YuuPouP

K
)(:

1
1

1 )()()(
)(

1|);(~   (5.17) 

 

5.3.1 Algoritmo Log-MAP e max-log-MAP 

O log-MAP pode ser obtido a partir do algoritmo anterior, considerando os logaritmos das 

variáveis intervenientes no algoritmo MAP. Agora as grandezas  

)(ln)( sAs kk =α          (5.18) 
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)(ln)( sBs kk =β          (5.19) 

As entradas e saídas do descodificador são agora funções de verosimilhança LLR, definidas por 

)|0(

)|1(
ln

1

1
N

k

N
k

k
YuP

YuP

=

=
=λ         (5.20) 

Considerando agora uma concatenação PCC de dois códigos de razão ½ RSC, tem-se 10 =k  e 

20 =n . O sinal transmitido e o sinal recebido, ),( )2()1(
kkK xxX =  e ),( )2()1(

kkK yyY = , com 

)1()1(
kk yex  a representarem o bit codificado e símbolo recebido, correspondentes ao bit 

sistemático no instante k. 

Para uma transmissão antípodal e admitindo equiprobabilidade dos valores do bit codificado, 

vem )()( )()( AxPAxP j
k

j
k −===  e a LLR );( )( Ic j

kλ , para canal AWGN, pode ser expressa por 

2

2
σ
A . Procedendo agora à caracterização da métrica no algoritmo log-MAP, verifica-se que na 

expressão (5.10), o termo )|( eXP k  assume os valores de 0 ou 1, dependendo se o símbolo 

kX está associado ou não à transição e. A probabilidade ))(|)(( esesP S
k

E
k  é determinada a partir 

da informação à priori do bit de informação )( ka uΛ [10,11], de acordo com a expressão 
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Agora para o algoritmo log-map, )( ka uΛ  consiste no logaritmo da função de verosimilhança do 

bit de informação 

)0(
)1(

log)(
=
=

=Λ
k

k
ka uP

uP
u         (5.22) 

Logo, ter-se-á 



Capítulo 5 - Técnicas de Codificação 

- 94 - 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+−

+−Λ
=

Λ

Λ

)1log(

)1log()(
))(|)((log

)(

)(

ka

ka

u

u
kaS

k
E
k

e

eu
esesP      (5.23) 

Na presença de um canal AWGN, 
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Uma vez que 2,1),12( )()( =−= jcAx j
k

j
k , o logaritmo da probabilidade anterior pode ser descrito 

pela expressão 

( ) [ ])2()2()1()1(
22

)2()2(

2
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|log kkkk

kkkk
kk xyxyAxyxy
XYP +=+=

σσσ
   (5.25) 

Atendendo a que );( )( Ic j
kλ  pode ser expresso por 2

2
σ
A , a expressão anterior pode ser colocada 

na forma 

( ) )2()2()1()1( );(5.0);(5.0|log kkkkkk xIcxIcXYP λλ +=     (5.26) 

Usando a expressão anterior e a expressão (5.23), o logaritmo da métrica pode ser escrito na 

forma 
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 (5.27) 

com ∞≠)(ekγ quando existe transição entre os estados )()( esees E
k

S
k . Embora o bit 

sistemático, associado ao segundo codificador RSC, não seja transmitido este é resultante do 

baralhamento da sequência relativa ao bit sistemático do primeiro codificador RSC. Uma vez que 

);( )( Ic j
kλ  é simplesmente descrito por 2

2
σ
A , o LLR );( )1(

2 Ickλ  associado ao código RSC2 pode 
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ser obtido também por baralhamento de );( )1(
1 Ickλ , pelo que se tem a igualdade 

);();( )1(
)(1

)1(
2 IcIc kk πλλ = . 

Os termos )(skα  e )(skβ  são obtidos segundo as expressões 
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com 1...,,1 −= Nk  e 
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com 1..,,1, −= Nk . 

Uma vez que os valores de )(skα  e )(skβ  aumentam monotonicamente, à medida que se vai 

percorrendo a treliça em cada um dos sentidos, é conveniente para efeitos de implementação 

normalizar estes termos (usualmente a normalização consiste em subtrair um termo de valor 

constante ou o valor máximo de cada termo em cada instante de ordem k). 

Analogamente ao processo recursivo definido no algoritmo MAP, o cálculo recursivo de )(skα  e 

)(skβ  obedece às condições iniciais equivalentes, pelo que admitindo que o codificador parte do 

estado 0s  e finaliza no estado Ns , o cálculo dos termos )(skα  e )(skβ  é inicializado pelas 

seguintes condições 
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A LLR do bit de informação é agora definida por 
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Substituindo na expressão anterior a equação (5.27) e agrupando termos fica simplesmente 
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Da expressão anterior, verifica-se que );(~ oukλ  é formada pela soma da informação à priori 

)( ka uΛ , da informação sistemática );( )1( Ickλ  e da informação extrínseca representada pela 

diferença dos restantes termos. 

Uma vez que ambos os códigos constituintes partilham a mesma informação sistemática 

);( )1( Ickλ , esta juntamente com a informação à priori )( ka uΛ  é subtraída a );(~ oukλ  para se 

obter a informação extrínseca que, após uma operação de baralhamento, vai ser a informação à 

priori do próximo descodificador constituinte. Assim, a informação extrínseca é simplesmente 

dada por  

);()();(~)( )1( Icuouu kkakke λλ −Λ−=Λ       (5.34) 

O algoritmo log-MAP pode ser usado na descodificação iterativa de turbo códigos do tipo 

PCCC. Admite-se que DEC1 e DEC2 são os descodificadores relativos aos códigos constituintes 

RSC1 e RSC2.  

Para se proceder à descodificação, na primeira iteração, a informação à priori )(1 ka uΛ do 

descodificador DEC1 é inicializada a zero para qualquer instante k, o que equivale a assumir a 

equiprobabilidade dos valores 0 ou 1 para o bit de informação. Após a descodificação no DEC1, 
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este fornece na saída a informação extrínseca )(1 ke uΛ  que, depois de ser sujeita a uma operação 

de baralhamento, vai constituir a informação à priori )(2 ka uΛ  para o descodificador DEC2. A 

informação extrínseca )(2 ke uΛ , obtida na saída do descodificador DEC2, é por sua vez 

desembaralhada e vai constituir a informação à priori para a próxima iteração do descodificador 

DEC1, pelo que a partir da primeira iteração é válida a igualdade )()( )(21 1 keka uu −ΠΛ=Λ .  

As iterações seguintes processam-se de forma análoga ao procedimento descrito no parágrafo 

anterior. 

No algoritmo SOVA, há que considerar somente os caminhos concorrentes, para os quais se tem 

uma estimativa complementar da estimativa do bit redundante associado ao caminho de máxima 

verosimilhança. 

Conceptualmente, o algoritmo SOVA é simples, na medida em que só considera dois caminhos; 

o de máxima verosimilhança no instante k e o caminho concorrente mais forte que se baseia no 

caminho de máxima verosimilhança até ao instante k-1. Consequentemente, a informação 

extrínseca depende da escolha realizada quantos aos dois caminhos considerados. Pode acontecer 

que o melhor concorrente seja eliminado antes de convergir com o caminho de máxima 

verosimilhança, o que acarreta saídas brandas de qualidade inferior às obtidas com base nos 

algoritmos MAP ou log-MAP. Nos algoritmos MAP e log-MAP, tomam-se em consideração, em 

cada instante, a totalidade de caminhos existentes entre cada transição na treliça num instante k, 

pelo que consideram as probabilidades de todos os caminhos para a estimação de ku . Uma vez 

que as LLRs extrínsecas e intrínsecas são incorrelacionadas, o MAP ou log-MAP podem ser 

considerados algoritmos óptimos em termos de BER. 

 

5.4 Módulo SISO 

O módulo SISO genérico tem dois vectores de entrada, conforme se encontra representado na 

Figura 5.3.  



Capítulo 5 - Técnicas de Codificação 

- 98 - 

 

Figura 5.3  -  Estrutura de um bloco SISO genérico para PCC e SCC. 

 

Uma é formada pelo vector [ ]);(),..,;( )()1( 0 IuIu kλλ  referente às LLRs dos bits de informação e a 

outra pelo vector [ ]);(),..,;( )()1( 0 IcIc nλλ  contendo as  LLRs dos bits codificados. O bloco 

SISO, após um processamento adequado das entradas anteriores, produz na saída os vectores 

[ ]);(),..,;( )()1( 0 ouou kλλ  e [ ]);(),..,;( )()1( 0 ococ nλλ  que representam respectivamente as LLRs 

de saída dos bits de informação e bits codificados. No caso particular dos códigos constituintes 

serem sistemáticos a );( )( Ic iλ  é também chamada informação sistemática e o vector );( )( Iu iλ   

coincide com as probabilidades à priori dos mesmos.  

Um módulo genérico de descodificação SISO, para a concatenação PCC, pode ser obtido a partir 

do algoritmo de descodificação max-log-MAP, por meio de algumas alterações. Este módulo alia 

uma estrutura menos complexa a um processo de descodificação mais simples e pode ser 

facilmente estendido para outros tipos de concatenações. 

Considerando uma concatenação paralela baseada em dois codificadores RSC de rate ½. O bloco 

SISO correspondente caracteriza-se por duas entradas );( Iuλ  e [ ]);(),;();( )2()1( IcIcIc λλλ =  e 

por duas saídas, em que );( ouλ  é posteriormente baralhada e passada ao próximo descodificador 

como );( Iuλ .  

Para se obter o módulo SISO proposto por [18], é necessário proceder-se às seguintes alterações 

no algoritmo log-MAP convencional: 
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1. Uma vez que qualquer constante comum a 0=ku  e 1=ku  para qualquer )(ekγ  pode 

ser desprezada no cálculo das saídas brandas; substituindo )( ka uΛ  por );( Iukλ  na 

equação (5.27), verifica-se que os valores da métrica )(ekγ  podem ser dados na forma: 

[ ]
[ ]);(5.0);(5.0)1log(

);();();(
)2()1();(

)2()2()1()1(

IcIce

IccIccIu

kk
Iu

kkkkk

k λλ

λλλ
λ +++−

++
   (5.35) 

para 1)1( == kk uc  e 

[ ]
[ ]);(5.0);(5.0)1log(

);();(
)2()1();(

)2()2()1()1(

IcIce

IccIcc

kk
Iu

kkkk
k λλ

λλ
λ +++−

+
   (5.36) 

para 0)0( == kk uc . 

No entanto, é possível definir uma expressão única para )(ekγ , pelo que se pode escrever 

γλλλγ hIccIccIuue kkkkkkk +++= );();();()( )2()2()1()1(     (5.37) 

com kk uc =)1(  e γh  a representar o termo constante de valor 

( ));();(5.0)1log( )2()1();( IcIce k
Iuk +−+− λλ  e que pode ser ignorado no cálculo das 

saídas brandas do bloco. Convém salientar que ku , { } 2,1,1,0)( =∈ jc j
k  e que quando ku  

ou )( j
kc  são nulos, o cálculo de )(ekγ  vem simplificado. 

2. Enquanto que o logaritmo log-MAP convencional trata ambos os descodificadores 

DEC1 e DEC2 como descodificadores de códigos RSC de razão ½, no SISO somente o 

descodificador do código RSC1 é considerado como sendo de razão ½, enquanto que o 

código RSC2 é visto como um código de razão unitária. Assim, a palavra de código do 

RSC1 é formada por ),(),( )2(
1

)2(
1

)1(
1 kkkk cucc =  e a palavra de código correspondente ao 

RSC2 é simplesmente )2(
2kc . Consequentemente, as métricas de ramo para cada um dos 

códigos constituintes serão as que constam das expressões apresentadas a seguir: 
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⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+

++
=

2),;();(

1),;();();(
)(

)2()2(

)2()2()1()1(

RSCparaIccIuu

RSCparaIccIccIuu
e

kkkk

kkkkkk
k λλ

λλλ
γ  (5.38) 

3. Uma vez que );( )1( Ickλ  é incluído na métrica de ramo do DEC1, mas não contabilizado 

na métrica do DEC2, a saída );( oukλ  do bloco SISO é diferente da informação 

extrínseca )( ke uΛ . Substituindo )( ka uΛ  por );( Iukλ  na expressão (5.33), a informação 

completa respeitante ao bit de informação vem 

)();();();(~
1

)1(
111 kekkk uIcIuou Λ++= λλλ    (5.39) 

Como );( )1(
2 Ickλ  não é contabilizada na métrica do DEC2, o termo );( )1(

1 Ickλ  deverá 

ser incluído na saída do DEC1, pelo que se tem para a saída do DEC1, que após o 

baralhamento vai formar a entrada );(2 Iukλ  do DEC2, 

)();();();(~);( 1
)1(

1111 kekkkkk uIcIuouou Λ+=−= λλλλ   (5.40) 

Como se pode constatar, a informação relativa ao bit sistemático é passada ao DEC2 

numa das parcelas de );(2 Iukλ , já que 

)();();( 2
)1(

)(12 kekk uIcIu Λ+= Πλλ     (5.41) 

A informação completa de um bit para o DEC2 é também obtida a partir da equação 

(5.33), mas sem o termo );( )1( Ickλ , isto é 

[ ] )();()();(~
2

)1(
)(122 kekkak uIcuou Λ++Λ= Πλλ    (5.42) 

A saída do DEC2 é agora  

)();();();( 2212 kekk
A
kk uIuouou Λ=−= λλλ     (5.43) 

Consequentemente, tem-se a igualdade 

)()();();( )(122)(1 kakekk uuouIu ΠΠ Λ=Λ== λλ    (5.44) 
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Substituindo a igualdade anterior na equação (5.39), verifica-se que a informação 

completa na saída do DEC1 é composta, à semelhança da equação (5.42) , pela 

informação à priori )(1 ka uΛ , a informação extrínseca )(1 ke uΛ  e a informação do bit 

sistemático );( )1(
1 Ickλ .  

Desta forma, no bloco SISO há que calcular (5.38), (5.28) e (5.29), sendo o procedimento 

iterativo de descodificação o mesmo que é aplicado com o algoritmo SOVA. 

 

5.4.1 Algoritmo Max-log-MAP e SISO aditivo 

Nesta variante do SISO aditivo, a única diferença, face ao algoritmo log-MAP, reside na operação 

de maximização, uma vez que agora só se considera, em cada instante, a transição de maior 

verosimilhança, associada a cada um dos valores possíveis do bit. Por conseguinte, a operação 

max*(.) é substituída por max(.), pelo que as grandezas e cálculos a efectuar são os que se 

apresentam a seguir: 

1. As métricas acumuladas são calculadas recursivamente de acordo com as expressões 

( )[ ]
1,...,1,

));(());(()(max)( 1
)(:

−=

++= −
=

Nk

IecIeuess kk
s
kk

sese
k E

k

λλαα
  (5.45) 

( )[ ]
1,...,1,

));(());(()(max)( 111
)(: 1

−=

++= +++
=+

Nk

IecIeuess kk
s
kk

sese
k E

k

λλββ
  (5.46) 

2. A LLR completa para uma palavra de informação ou para uma palavra codificada são 

calculadas por meio da expressão 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ])());(());(()(max

)());(());(()(max);(~

11
0)(:

*

11
)(:

esIecIeues

esIecIeuesou

E
kkkk

s
kk

eue

E
kkkk

s
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ueuek

βλλα

βλλαλ

+++

−+++=

−−
=

−−
=
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(5.47) 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ])());(());(()(max

)());(());(()(max);(~
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(5.48) 

3. A  LLR de saída do SISO referente aos bits de informação é descrita por 

);();(~);( Iuouou kkk λλλ −=       (5.49) 

ou 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ])());(()(max

)());(()(max);(

11
0)(:

11
)(:

esIeces

esIecesou

E
kkk

s
kk

eue

E
kkk

s
kk

ueue
k

βλα

βλαλ

++−

++=

−−
=

−−
=

  (5.50) 

     Para os bits codificados tem-se, de forma análoga, o conjunto de expressões 

);();(~);( Icococ kkk λλλ −=       (5.51) 

ou 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ])());(()(max

)());(()(max);(

11
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11
)(:
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  (5.52) 

4. As LLR completas, referentes aos bits de informação e bits codificados, são descritas 

por 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ] 011

0)(:

11
1)(:

)(
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          (5.53) 
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 (5.54) 

5. As LLR na saída do SISO, referentes aos bits de informação e bits codificados, são 

descritas por 

0
)()()( ,...,1),;();(~);( kjIuouou j

k
j

k
j

k =−= λλλ   (5.55) 

0
)()()( ,...,1),;();(~);( njIcococ j

k
j

k
j

k =−= λλλ    (5.56) 

 

5.4.2 Procedimentos para descodificação com blocos SISO 

Uma vez que o SISO é um algoritmo geral que consegue produzir saídas brandas para os bits 

codificados e bits de informação, poderá ser usado para descodificar esquemas de códigos 

baseados em concatenações paralelas e série. 

Para a descrição deste procedimento consideram-se dois códigos constituintes de razão ½, isto é 

10 =k  e 20 =n . No entanto, para códigos do tipo PCCC, obtidos a partir de códigos de razão 

distinta, o procedimento descrito a seguir é facilmente extensível.  

No caso do código RC2 ser sistemático e o bit sistemático )1(
2c  não for transmitido, então 

ter-se-á 0)1(
2 =kc  e ky k ∀= 0)1(

2 . Admite-se que o índice 1 corresponde ao descodificador do 

primeiro código constituinte, que o índice 2 corresponde ao segundo código constituinte e que 

maxτ  representa o número máximo de iterações do processo de descodificação. 

Esquematicamente, pode-se considerar o diagrama de blocos apresentado na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Estrutura baseada em blocos SISO para descodificação iterativa de códigos do tipo 

PCC. 

 

Nestas condições há que executar os seguintes passos: 

1. Desmultiplexar o sinal recebido em duas sequências de símbolos, relativas a cada um dos 

descodificadores. Aplicar o factor de escala ( )j
ky

A
2

2
σ

 para obter );( )(
1 Ic jkλ  e 

2,1,);( )(
2 =jIc jkλ  para o DEC1 e DEC2. 

2. Inicializar kIuk ∀= ,0);(1λ , no DEC1, na primeira iteração ( 1=τ ). 

3. Para o DEC1 calcular as métricas de percurso )(1 skα  e )(1 skβ , com base nas equações 

(5.45) e (5.46). Posteriormente, usar as equações (5.53) e (5.54) para calcular a LLR de 

saída );(1 oukλ  relativa aos bits de informação. Note-se que, ao invés das expressões 

anteriores, se pode usar directamente (5.55). 

4. Entrelaçar );(1 oukλ de forma a obter );(2 Iukλ  do DEC2. 
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5. No descodificador DEC2, usar as expressões (5.45) e (5.46) para calcular as métricas de 

caminho )(2 skα  e )(2 skβ . Uma vez calculadas as métricas, executar um dos seguintes 

passos: 

a. Se maxττ < , calcular a LLR de saída );(2 oukλ  usando as equações (5.53) e (5.54) 

ou usar directamente (5.55). Desembaralhar );(2 oukλ , de forma a obter 

);(1 Iukλ  necessário à próxima iteração no DEC1. Incrementar τ  e voltar ao 

passo 3. 

b. Se maxττ = calcular );(~
2 oukλ  associada aos bits baralhados, usando a equação 

(5.53). Convém salientar que );(~
2 oukλ  pode também ser obtida a partir da 

igualdade );();();(~
222 Iuouou kkk λλλ +=  se procedeu ao cálculo de );(2 oukλ . 

c. Desentrelaçar e fazer decisões rígidas quanto aos bits transmitidos, de acordo com 

a regra de decisão a seguir apresentada: 

⎪
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No processo descrito atrás, somente as entradas );(1 Iukλ  e );(2 Iukλ  são actualizadas ao longo 

das sucessivas iterações do processo, mantendo-se constantes );(1 Ickλ  e );(2 Ickλ .  

Note-se que os passos a realizar, no caso de se usar o algoritmo max-log-MAP, são exactamente 

os mesmos. A diferença reside nas expressões usadas, uma vez que agora a função max*(.) vem 

substituída por max(.), para os passos 3 e 5 descritos no âmbito de um algoritmo log-MAP. 
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5.5 Exemplos de esquemas concatenados 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos por simulação, respeitantes ao desempenho na 

recepção, de Diversidade Multipercurso em conjugação com receptor RAKE, em canal de rádio 

móvel dispersivo da frequência, considerando esquemas de concatenação paralela. São 

apresentados resultados para os casos com iteratividade e sem iteratividade no processo de 

descodificação. 

Na operação de espalhamento, tal como no Capítulo 4, utilizou-se um código de Walsh, obtido 

através da matriz de Hadamard [19], com comprimento SF=16. Na operação de scrambling foi 

utilizado um código PN do tipo sequência-m, também de tamanho 16, baseado no seguinte 

polinómio gerador 

1)( 34 ++= xxxg          (5.57) 

Considerou-se uma única fonte transmissora, num sistema DS/CDMA, utilizando constelação 

QPSK e um modelo de canal semelhante ao apresentado na Figura 4.6, em que os coeficientes 

)(tCL  apresentam uma distribuição de Rayleigh, com 4 caminhos com energias médias 

{ }4321 ,,, EEEEE =  e atrasos { }3,2,1,0=τ  (múltiplos do chip) na recepção. Admitiu-se ainda 

sincronização e estimação de fase perfeita na recepção. 

Considerando os resultados apresentados no Capítulo 4, optou-se por usar o método de 

combinação de diversidade EGC nas simulações realizadas no âmbito deste capítulo. 

Na secção 5.5.1 pretendeu-se verificar o desempenho do Turbo-Código usado no UMTS [17] 

considerando o caso não perfurado e sem interleaving, em ambiente Multipercurso. 

Na secção 5.5.2 pretendeu-se verificar o desempenho do sistema HSDPA usando modelações 

16QAM e 64QAM. 

 

5.5.1 Concatenações Paralelas 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos com a utilização do Turbo código usado no 

UMTS, em ambiente multipercurso com receptor RAKE na recepção. São apresentados 
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resultados considerando 1, 5 e 8 iterações no processo de descodificação, para diferentes graus de 

diversidade (L). 

Os resultados apresentados, na Figura 5.5, foram obtidos considerando um canal multipercurso 

com 4 raios com energias médias semelhantes. 

 

Figura 5.5 – RAKE, QPSK codificado Turbo Código UMTS (canal multipercurso com 4 raios de 

energia média semelhante) 

 

Observando a Figura 5.5, verifica-se que se obtém uma melhoria significativa de desempenho 

quando se compara o caso sem iteratividade (1iter) e os casos com iteratividade (5iter, 8iter) no 

processo de descodificação. Verifica-se também que o desempenho é semelhante para o caso de 

descodificação iterativa com 5 e 8 iterações, pelo que se conclui que o aumento do número de 

iterações para além de um certo valor, no processo de descodificação, não se traduz numa 
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melhoria de desempenho, aumentando por outro lado o tempo de descodificação. Como seria de 

esperar, a utilização do receptor RAKE permite obter um incremento no desempenho ao se 

considerarem L=2 e L=4 graus de diversidade.  

Comparando com os resultados obtidos com códigos convolucionais, apresentados na subsecção 

4.6.2, verifica-se que os desempenhos obtidos com a utilização de turbo códigos vêm 

significativamente incrementados. 

Até este ponto, todos os resultados apresentados foram obtidos considerando um canal 

dispersivo na frequência com 4 raios em que estes se apresentam na recepção com igual 

amplitude. Este PDP representa o pior caso, tendo sido preferida a sua utilização de modo a 

obter as curvas de desempenho mínimo. Assim, é de esperar que o desempenho dos diversos 

esquemas de recepção seja melhor ao se considerarem PDPs mais próximos dos canais de rádio 

mais usuais (TU – Typical Urban, HT – Hilly Terrain, etc). Na Figura 5.6, apresentam-se os 

resultados obtidos considerando um canal multipercurso de acordo com o PDP caracterizado na 

Tabela 5.1, para o caso “Typical Urban” [20]. 

 

Ramo Atraso (μs) Atraso (chips) Potência relativa média (dB) 

1 0 0 -5,7 

2 0,217 1 -7,6 

3 0,512 2 -10,1 

4 0,674 3 -11,5 

Tabela 5.1 – PDP “Typical Urban” (TU) 
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Figura 5.6 – RAKE, QPSK codificado Turbo Código UMTS, PDP Typical Urban (TU) 

 

Como se pode observar, comparando as curvas da Figura 5.6 com as da Figura 5.5, o receptor em 

questão apresenta melhor desempenho quando se considera um PDP mais realista. Nesta 

simulação foi utilizado um PDP do tipo “Typical Urban”. 

 

5.5.2 Concatenações com elevada eficiência espectral e HSDPA 

A interface rádio do UMTS, proposta na versão de 1999, cobre os serviços de dados baseados em 

comunicação full-duplex simétrica. No entanto, houve um crescente incremento da procura de 

serviços de dados assimétricos, baseados em comutação de pacotes, como o download de 

ficheiros MP3 e a navegação na Internet. Para satisfazer essa procura, é necessário recorrer-se ao 
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nível da interface física da UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access), a ritmos mais elevados que 

garantam a qualidade de serviço pretendida, como o HSDPA.  

Este resulta de uma combinação de turbo-códigos com modulações de elevada eficiência 

espectral, conjugando assim elevada eficiência de potência e elevada eficiência espectral em canais 

com desvanecimento. 

Pretende-se assim, complementar o trabalho apresentado anteriormente, com uma análise relativa 

a esquemas de codificação e descodificação, baseados no HSDPA. O modelo de transmissão 

adoptado é caracterizado pela estrutura de emissão especificada em [21] e representada na   

Figura 5.7.  É adicionado um CRC de 24 bits a cada TTI, e posteriormente é utilizado um 

codificador turbo de razão 1/3, cujos polinómios geradores são os definidos em [17]. No que 

respeita ao nível físico, adopta-se somente uma estratégia FEC, pelo que a única operação a 

considerar será a adaptação de ritmo. Relativamente à operação de entrelaçamento, considera-se 

um entrelaçador ideal, com uma sequência de comprimento igual a 1200 bits. 

 

Figura 5.7 – Diagrama de Blocos da Estrutura de Transmissão associada ao HSDPA 

 

No HSDPA são consideradas duas modulações distintas, o QPSK e 16QAM, directamente 

relacionadas com a qualidade do canal e por sua vez associadas a um factor de espalhamento de 

16. Adicionalmente considera-se uma modulação 64QAM. Obviamente que as constelações 

16QAM e 64QAM, são mais sensíveis face ao ruído e interferências, razões que levam à sua 

adopção somente na presença de boas condições de transmissão. 

 

5.5.2.1 Sistema Simulado 

Os casos aqui considerados derivam directamente do BTCM (Binary Turbo Coded Modulation), 

proposto em [22], baseado num codificador turbo standard, um entrelaçador externo e um 
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modulador, conforme é apresentado na Figura 5.8. Os esquemas associados às modulações 

16QAM e 64QAM, são obtidos por meio de uma agregação dos bits obtidos na saída do 

codificador e seu posterior mapeamento, conforme se encontra exemplificado na Figura 5.9 

(A) e (B). 
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Por meio de perfuração da saída do codificador turbo, pode-se obter uma grande variedade de 

códigos com razões distintas e consequentemente eficiências espectrais MR 2log=ε  distintas, 

através da selecção de uma modulação multi-nível adequada com mM 2= . 

De forma a garantir na entrada do descodificador turbo, símbolos afectados por amostras 

incorrelacionadas de ruído, é usado um segundo entrelaçador, colocado entre a saída do 

codificador e o mapeador. 

Admite-se recepção coerente, pelo que à entrada do desmodulador, os sinais relativos à 

componente em fase e componente em quadratura podem ser descritos numa forma genérica por 

nnn nxy += ρ          (5.58) 

com nρ a representar o termo de fading e nn  o termo referente ao ruído. Obviamente para canal 

AWGN tem-se simplesmente 1== te
n cρ . 

Ao contrário do TCM convencional, que visa a optimização das distâncias euclidianas na treliça 

do código resultante, adopta-se agora um mapeamento segundo a abordagem pragmática [23] e 

um código optimizado segundo as métricas de Hamming. Ao abrigo desta abordagem, a regra de 

mapeamento, relativa a cada uma das componentes, é descrita por 

)1()2()2(2 nnnn aaad +−=         (5.59) 

para 16QAM e por 

)1()2()2()3( 24 nnnnn aaaad +−−=        (5.60) 

para 64QAM, em que 12 )()( −= i
n

i
n Ca , com )(i

nα  a representar o bit codificado de ordem i, 

obtido na saída do codificador. 

Os mapeamentos descritos pelas expressões (5.59) e (5.60), garantem a optimização conjunta das 

distâncias de Hamming e euclidianas, pelo que o mapeamento adoptado cumpre simultaneamente 

os critérios impostos por Ungerboeck, para efeitos da partição da constelação [24]. Saliente-se 

que o mapeamento de Gray adoptado, ao nível da componente em quadratura e componente em 

fase, garante igualmente um mapeamento de Gray ao nível da constelação resultante da 
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combinação das duas componentes. Esta propriedade é válida tanto para a constelação 16QAM 

como para a constelação 64QAM.  

Uma vez que o troço do bloco emissor formado pelo codificador, entrelaçador e mapeador é 

equivalente a um emissor BICM (Bit Interleaved Coded Modulation) [25], é possível adoptar o 

método sub-óptimo proposto por Zehavi [23], que abrange dois passos: geração das métricas de 

bit e posterior descodificação no descodificador turbo. Por conseguinte, para cada componente, a 

partir do símbolo recebido ny  há que calcular quatro métricas de bit, para os dois bits relativos à 

constelação 4-PAM, associada a cada uma das componentes. Logo do ponto de vista da recepção, 

a partir dos símbolos obtidos na saída do combinador do receptor RAKE, são calculadas as 

funções de verosimilhança de cada um dos bits )( )( bv in =λ , que constituem os LLRs de entrada 

do descodificador turbo, conforme apresentado na figura abaixo.  

 

Figura 5.10 – Diagrama de Blocos para adaptação de Ritmos 
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com mi ,..,1= , 1,0=b  e [ ]( ){ }bvvvbiX im == )()()1( |..),( μ  a representar o subconjunto 

formado pelos símbolos para os quais se tem bv i =)( . Admitindo que todos os símbolos são 

equiprováveis, tem-se 

∑
∈

==
),(

)( ),|(log)(
biXx

nn
i
n xyPbv ρλ       (5.62) 

Uma vez que ∑ ≈
j

jjj aa logmaxlog , a expressão anterior pode ser colocada na forma 

simplificada 

2

2

),(),(

),(

)(

2
min),|(logmax

),|(log)(

σ

ρ
ρ

ρλ

xy
xyP

yxPbv

nn
biXx

nn
biXx

biXx
nn

i
n

−
−=≈

==

∈∈

∈
∑

    (5.63) 

Eventualmente poder-se-ia considerar um processo iterativo no desmapeamento que tirasse 

partido da iteratividade do processo de descodificação. Neste caso, em cada iteração do 

descodificador as funções de verosimilhança, resultantes do desmapeamento brando, seriam 

descritas para o primeiro bit 

2

2

),1(
)1(

2
min)(

σ

ρ
λ

xy
bv nn

bXx
n

−
−==

∈
       (5.64) 

para a primeira iteração.  Para as restantes iterações ter-se-á 

[ ]( )
2

2)()2(

),(
)(

2

ˆ,..,ˆ,0
min)(

σ

μρ
λ

m
nnnn

biXx
i
n

vvy
bv

−
−==

∈
    (5.65) 

onde )3()2( ˆ,ˆ nn vv representam as estimativas dos bits geradas na saída de cada um dos 

descodificadores constituintes. 

As funções de verosimilhança vão formar, após uma operação de desentrelaçamento, as LLR de 

entrada do descodificador turbo, relativas a cada um dos bits codificados.  
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Uma vez terminada a descrição do sistema, procede-se, nas próximas secções, à análise da 

eficiência de potência do sistema adoptado, relativamente a três tipos de canais distintos, canal 

AWGN, Rayleigh e canal multipercurso tal como apresentado no capítulo anterior. 

 

5.5.2.2 Comentários 

Para efeitos de um estudo comparativo e respectiva validação do modelo de 

transmissão/descodificação adoptado, face a soluções similares [22], abrangem-se igualmente 

resultados em canal AWGN. 

Das curvas apresentadas na Figura 5.11 (A), depreende-se que a adopção do método de 

desmapeamento brando, não acarreta degradações ao nível do desempenho face aos esquemas 

turbo com constelações 16QAM apresentados em [22]. Na Figura 5.11 (B), apresentam-se curvas 

de desempenho relativas ao caso não furado, associado a uma constelação 64QAM que, 

relativamente ao esquema de eficiência espectral similar apresentado em [22], apresenta um ganho 

de cerca de 0.3 dB (deve-se ao facto de no presente caso não se usar perfuração, mas um 

codificador de standard de rate 1/3). Face à degradação apresentada, relativamente ao esquema 

16QAM, cerca de 4.5 dB, este esquema seria aconselhável desde que a SNR e condições do canal 

o permitam. 
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Figura 5.11 – Desempenho 16QAM (HSDPA) e 64QAM em canal AWGN 

 

Para um canal com desvanecimento de Rayleigh selectivo no tempo, os resultados apresentados 

na Figura 5.12, são similares aos resultados apresentados em [22] e [26] para os mesmos casos em 

análise, pelo que se conclui que o processo de desmapeamento brando, sub óptimo, não se traduz 

por uma perda de eficiência de potência, com a vantagem de aliar flexibilidade em termos de 

implementação. 
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Figura 5.12 – Comparação de desempenho QPSK com 16 QAM em canal Rayleigh 

 

Na Figura 5.13 e Figura 5.14 apresenta-se o desempenho em canal Rayleigh Multipercurso, das 

modelações 16QAM e 64QAM, considerando descodificação iterativa (1, 5 e 8 iterações) e um 

receptor RAKE associado a diversidade na recepção (L=1 e L=4). Os resultados apresentados 

nestas figuras apresentam uma ligeira degradação de cerca de 3dB devido ao facto de, nestas 

simulações, não se ter considerado um 2º entrelaçador. Pode-se ainda observar ganhos 

semelhantes aos verificados em secções anteriores, quando se considera a utilização de 

diversidade na recepção (L=4) 
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Figura 5.13 – Desempenho 16 QAM (HSDPA) em canal Multipercurso com RAKE (L=1, 4) 

 

Figura 5.14 – Desempenho 64 QAM em canal Multipercurso com RAKE (L=1, 4) 
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Capítulo 6. Conclusões e 
Trabalho Futuro 

O trabalho desenvolvido e apresentado nesta dissertação pretendeu estudar técnicas de recepção 

a utilizar em sistemas de espalhamento espectral, considerando canais de rádio móvel dispersivos 

na frequência. 

Neste contexto estudaram-se as sequências PN usadas nos sistemas DS-SS, técnicas de 

diversidade e métodos de combinação de diversidade mais adequados bem como o receptor 

RAKE clássico. Foram ainda analisadas técnicas de codificação de canal verificando-se o seu 

desempenho, tais como códigos convolucionais e concatenados, usando vários métodos de 

modulação. 

No capítulo 3, foram estudadas as principais famílias de códigos PN, utilizadas em sistemas 

baseados em espalhamento espectral, procedendo-se à análise das suas principais propriedades, 

características e aplicabilidade. Foi ainda verificado o incremento de desempenho e vantagens 

associadas ao seu uso em canal de rádio móvel. 

No capitulo 4, foi estudado e caracterizado o desvanecimento em canais dispersivos 

multipercurso, apresentando-se o modelo de canal adequado e usado no decorrer deste trabalho. 

Foram analisadas as principais técnicas de diversidade usadas em sistemas de comunicação, com 

ênfase especial na técnica de diversidade multipercurso, visto ser uma característica intrínseca aos 

sistemas de espalhamento espectral quando se consideram canais dispersivos na frequência. 

Abordou-se, igualmente, os métodos mais comuns de combinação de diversidade na recepção, 

tais como EGC, MRC e SD procedendo-se à sua simulação e verificando-se a caracterização 

analítica. Foi caracterizado o receptor RAKE, normalmente associado a sistemas com diversidade 

multipercurso, apresentando-se o seu modelo conceptual e principais características. A análise de 

sistemas englobando simultaneamente os códigos de espalhamento espectral apresentados no 
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Capítulo 3, nomeadamente os códigos PN, e as estruturas de recepção do tipo RAKE com 

técnicas de diversidade distintas, permitiu avaliar o impacto de cada uma das técnicas na presença 

de um canal com desvanecimento. Na análise efectuada foi possível identificar os melhores 

compromissos relativamente à complexidade de implementação e eficiência de potência ao nível 

do receptor, bem como os códigos PN baseados em sequências de comprimento máximo mais 

adequadas para o canal em questão. 

Face aos desempenhos apresentados na Figura 4.19, verificou-se que a estrutura de recepção do 

tipo RAKE para canais selectivos na frequência, não é a mais adequada dada a ineficiência de 

potência, sendo de antever o recurso a estruturas de recepção com igualização iterativa baseada 

num esquema de turbo igualização [27]. 

Finalmente, foram apresentados os resultados obtidos por simulação, comparando o 

desempenho de sistemas baseados em diversidade espacial (caso ideal) com os obtidos para 

diversidade multipercurso usando RAKE. Os resultados obtidos contemplam casos sem 

codificação e com codificação convolucional usando modelação QPSK e BPSK, analisando-se o 

caso particular do polinómio usado no sistema UMTS. 

O Capítulo 5, referente à aplicação de codificação de canal baseada em concatenação paralela de 

códigos convolucionais, aplicada no contexto dos sistemas baseados em espalhamento espectral, 

baseou-se nos métodos de descodificação MAP e max-log-MAP. Realizou-se ainda o estudo do 

bloco SISO, utilizado nas simulações realizadas no âmbito deste capítulo. Finalmente verificou-se 

por simulação o desempenho associado a este tipo de códigos quando aplicados em sistemas 

DS-SS, considerando um canal dispersivo e uso de diversidade multipercurso. Obteve-se ainda o 

desempenho do turbo código usado no UMTS em ambiente urbano (TU), considerando 

modelação QPSK. No mesmo contexto, analisou-se a codificação relativa ao HSDPA no caso de 

utilização de modelação 16QAM e 64QAM e variadas regras de perfuração, considerando 

diferentes ritmos de transmissão. A introdução de iteratividade no processo de desmapeamento 

relativo ao HSDPA, realizado no capítulo 5, garante uma melhoria nos desempenhos de cerca de 

0.5 dB face ao esquema não iterativo. Conclui-se, desta forma, que a estrutura de descodificação 

englobando simultaneamente os conceitos de desmapeamento iterativo relativo ao BICMID [25] 

e descodificação iterativa, permite um aumento de eficiência de potência com um custo baixo 

relativamente à complexidade e carga processual ao nível do algoritmo de descodificação. 
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Como possibilidades de trabalho futuro, face aos resultados e casos analisados, identificaram-se 

duas linhas principais de investigação, relativamente ao trabalho realizado. Assim, numa primeira 

fase há que explorar as propriedades dos códigos PN, nomeadamente no que respeita à definição 

de códigos ou famílias adequadas à transmissão na presença de múltiplos utilizadores. Igualmente 

é de antever a análise de estruturas de recepção com igualizadores iterativos que permitam 

melhorias significativas no domínio da eficiência de potência e sua integração no contexto de 

receptores baseados em processos iterativos de desmapeamento e descodificação. 

Complementarmente, será ainda conveniente proceder à análise e identificação de estruturas de 

desmapeamento/descodificação, que tirem partido da informação intrínseca gerada pelo processo 

de descodificação e dos mapeamentos adoptados ao nível das treliças definidoras dos diversos 

códigos usados. 
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Anexo A.  

A.1 Norma 3GPP 25.213 “Spreading and modulation (FDD)“ 

Nesta secção pretende-se apenas realizar uma breve descrição da codificação realizada no âmbito 

do UMTS recorrendo à informação que consta da norma respectiva. 

Importa referir que no decurso desta explanação, será utilizada a seguinte convenção, 

- Sentido Directo: Ligação com sentido Estação Base (EB) – Terminal Móvel (UE) 

- Sentido Inverso: Ligação com sentido Terminal Móvel – Estação Base 

 

 

Figura A.1 – Ligações Sentido Directo e Inverso 
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As operações de Espalhamento (spreading) e Baralhamento (scrambling) são aplicadas a todos os 

canais físicos. 

Os dados enviados em fase (I) e quadratura (Q) são multiplicados por códigos OVSF 

independentes e por um código complexo de baralhamento que permite distinguir a fonte 

emissora. 

 

A.1.1 Espalhamento e Baralhamento no Sentido Inverso 

O Espalhamento no sentido directo é realizado através de códigos OVSF. 

O Baralhamento no Sentido Inverso é realizado através de um código complexo, existindo cerca 

de 224 códigos longos e 224 códigos curtos disponíveis. 

As sequências longas clong,1,n e clong,2,n são construídas através da soma em módulo 2 de 38400 

chips de duas sequências-m geradas por dois polinómios de grau 25. As sequências longas 

referidas são portanto sequências de Gold. O Gerador utilizado para gerar as sequências longas é 

apresentado em baixo. 

 

clong,1,n

clong,2,n

MSB LSB

 

Figura A.2 – Gerador de sequência longa 

 

As sequências curtas de baralhamento cshort,1,n(i) e cshort,2,n(i) são definidas através de uma sequência 

de códigos S(2) estendida. O gerador utilizado é apresentado em baixo. 
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Figura A.3 – Gerador de sequência curta 

 

A.1.2 Espalhamento e Baralhamento no Sentido Directo 
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Figura A.4 – Gerador de sequência de Espalhamento 

 

O Espalhamento no sentido directo é realizado com códigos OVSF, os mesmo que são utilizados 

no sentido inverso. Estes códigos permitem preservar a ortogonalidade entre canais com 

diferentes taxas de transmissão e factores de espalhamento (SF) distintos. 
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Na operação de Baralhamento no sentido directo, são gerados 218-1 = 262,143 códigos. No 

entanto nem todos são utilizados. Assim, os códigos de baralhamento são divididos em 512 

conjuntos, cada conjunto composto por um código primário e 15 códigos secundários. 

Os códigos primários são obtidos para 511...0,.16 == iin . O conjunto índice i de códigos 

secundários é composto pelos códigos 15...1,.16 =+ kki . Desta forma o códigos primário 

índice i corresponde ao conjunto de códigos secundários com o mesmo índice. 

Assim, tendo em conta o que foi descrito, são utilizados 8192 códigos ( 8191,....,1,0=k ) de 

baralhamento. 

As sequências de baralhamento são construídas combinando e transformando duas sequências 

reais numa sequência complexa. Cada uma das sequências reais é construída realizando a soma 

em módulo 2 de 38400 chips binários de duas sequências-m geradas por um polinómio de grau 

18. A sequência resultante é portanto uma sequência de Gold. 

O Gerador desta sequência pode ser observado abaixo. 
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Figura A.5 – Gerador de sequência de baralhamento 
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Anexo B.  

B.1 Codificação por Blocos 

Estes códigos, que podem ser utilizados na detecção e correcção de erros, caracterizam-se 

geralmente na forma ( )kn, . Neste tipo de técnica de codificação, a informação original é 

fragmentada em segmentos com k  bits. O codificador transforma k  bits de informação num 

bloco codificado mais longo com n  bits, em que os bits codificados são apenas função dos bits 

de informação colocados à entrada do codificador. Adicionam-se portanto kn −  bits 

redundantes a cada bloco de k  bits de informação com o propósito de detectar e corrigir erros. 

A capacidade correctora do código depende da utilização de apenas uma fracção das n2  palavras 

de código (code word) disponíveis. 

 

Figura B.1 – Codificador por Blocos 

 

Na Figura B.2 pode-se observar esquematicamente o processo de Codificação por Blocos. 

[ ]naaaa ...21=  Codificador 
(n,k) 

[ ]kbbbb ...21=  



 

- 127 - 

 

Figura B.2 – Codificação por Blocos 
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