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RESUMO 

 

ARAUJO, C. E. R. Análise e simulação do sistema de comunicação WiMAX  

(802.16-2004) em diferentes configurações e condiçõ es de operação, com o 

uso do aplicativo MATLAB – SIMULINK . Dissertação (Mestrado) – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

Esta dissertação apresenta o desempenho da camada física de um sistema de 

comunicação sem fio baseado no padrão IEEE 802.16-2004 (WiMAX-fixo), em 

diferentes configurações e condições de operação. Para este propósito, foi 

elaborado um simulador da camada física WirelessMAN-OFDM implementado com o 

uso do aplicativo MATLAB® (versão R2008b) e de sua extensão SIMULINK®. 

Foram modeladas sete formas distintas para o canal de propagação, associando 

três tipos básicos de canal (sem desvanecimento, com desvanecimento seletivo e 

não seletivo em freqüência), duas configurações de mobilidade (sem mobilidade e 

mobilidade parcial) e duas condições para o ambiente de propagação (externo e 

interno). A propagação com desvanecimentos causados por multi-percursos 

empregou as especificações do ITU (International Telecommunications Union), 

fornecendo uma representação satisfatória de ambientes urbanos macro-celulares e 

possibilitando a comparação com outros sistemas de comunicação sem fio. Por meio 

da análise comparativa da taxa de erro de bit e da taxa de transferência efetiva de 

dados, estudou-se o desempenho dos esquemas de codificação e modulação 

especificados e a ação do controle adaptativo. O comportamento do WiMAX-fixo 

quando sujeito a perdas de propagação por multi-percursos e a condições de 

utilização caracterizadas por aplicações fixas e, adicionalmente, para aplicações 

parcialmente móveis, foi também avaliado. Assim, essa pesquisa permitiu uma visão 

complementar do padrão o que possibilitou a determinação de valores customizados 

para os níveis de SNR empregados no controle adaptativo, além da determinação 

das capacidades obteníveis nas condições de mobilidade parcial. 

 

Palavras-chave: WiMAX, IEEE 802.16-2004, MATLAB, SIMULINK, desempenho, 

simulação, desvanecimento, ITU-R M.1225, mobilidade.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

ARAUJO, C. E. R. Analysis and simulation of WiMAX (802.16-2004) 

communication system in different configurations an d operating conditions, 

using MATLAB – SIMULINK application . Dissertação (Mestrado) – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

This thesis presents the physical layer performance of a wireless communications 

system based on the IEEE 802.16-2004 standard (fixed-WiMAX), in different 

configurations and operation conditions. For this purpose, a simulator of 

WirelessMAN-OFDM physical layer was designed and implemented using MATLAB® 

application (version R2008b) and its extension SIMULINK®. Seven different profiles 

for the propagation channel have been modeled, involving three basic types of 

channel (without fading, frequency-flat fading and frequency selective-fading), two 

mobility settings (without mobility and partial mobility) and two propagation 

environment conditions (outdoor and indoor). ITU (International Telecommunications 

Union) specifications were used for multipath fading propagation, providing a 

satisfactory representation of urban macro-cellular environments and allowing 

comparison with other wireless communication systems. Through comparative 

analysis of bit error rate and throughput, the performance of the specified modulation 

and coding schemes and the action of adaptive control were evaluated. The behavior 

of the fixed-WiMAX when subjected to a propagation environment with multipath 

fading and utilization conditions characterized by stationary applications and by 

partially mobile applications was also exploited. This research allowed a 

complementary vision of the standard which enabled the determination of customized 

values for the SNR levels employed in adaptive control, and furthermore the 

determination of the obtainable capacity under conditions of partial mobility. 

 

Keywords: WiMAX, IEEE 802.16-2004, MATLAB, SIMULINK, performance, 

simulation, fading, ITU-R M.1225, mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Neste capítulo é apresentada uma introdução sobre os objetivos, justificativas e 

motivações da dissertação, além de informações referentes à metodologia utilizada 

e a forma como o trabalho está estruturado. 

 

1.1 OBJETIVO 
 

 

O objetivo desta dissertação é analisar os aspectos relacionados à 

operacionalidade e ao desempenho do sistema de comunicação WiMAX-fixo (IEEE 

802.16-2004) [1], em diferentes configurações e condições de operação. 

Para tanto, foi realizado inicialmente um estudo criterioso sobre as 

características do padrão WiMAX, bem como sua inter-relação com os demais 

sistemas de comunicação sem fio. Foram explorados os principais conceitos 

pertinentes à camada física (PHY), fornecendo uma consistente base teórica para as 

simulações. 

O simulador elaborado foi embasado na camada física (WirelessMAN-OFDM) 

do WiMAX, com o esquema de transmissão 256-OFDM, implementado com o uso do 

aplicativo MATLAB® (versão R2008b) e de sua extensão para simulações, 

denominada SIMULINK®. 

Por meio da análise comparativa da taxa de erro de bit (BER – Bit Error Rate) e 

da taxa de transferência efetiva de dados (throughput) produzida por diferentes 

modelos de canais sujeitos a perdas de propagação por multi-percurso ou 

desvanecimentos, foram estudados os diversos tipos de codificação e modulação 

estabelecidos pelo padrão, a ação do esquema de codificação e modulação 

adaptativas, a operação do sistema frente às condições do canal de propagação e 

as implicações decorrentes da utilização do modelo em condições de mobilidade 

parcial dos usuários, ou seja, sem a ocorrência de handover entre células. 
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1.2 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÕES 
 

 

A constante evolução tecnológica apresentada nas últimas décadas tem criado 

anseios cada vez maiores por novos métodos de transmissão da informação 

suficientemente eficazes para suprir as necessidades de comunicação entre 

empresas, usuários, departamentos públicos e instituições de ensino e pesquisa. 

Em todo o mundo, o método mais difundido para o compartilhamento de 

informações é através de computadores interligados a redes locais que, ao 

conectarem-se a outras redes locais, permitem a transmissão de dados entre 

usuários. Estas conexões restringiam-se inicialmente a baixas taxas de transmissão, 

que possibilitavam o tráfego de poucos bits por segundo. Com a sua evolução para 

redes de banda larga, passaram a permitir a transferência de dados com taxas na 

ordem de várias dezenas de megabits por segundo. 

A exigência cada vez maior por portabilidade, mobilidade, conveniência e 

convergência, combinada à desregulamentação da indústria de telecomunicações, 

proporcionou as condições necessárias para o desenvolvimento de novas 

tecnologias que pudessem atender aos anseios dos usuários. A história da banda 

larga sem fio relacionada ao WiMAX pode ser associada ao desejo de encontrar 

uma alternativa competitiva às tecnologias tradicionais de acesso à banda larga [2]. 

Assim, o WiMAX representa uma inovadora proposta de prover o acesso à 

banda larga sem fio, com baixos investimentos em infra-estrutura. Ele disponibiliza 

uma alternativa de conexão com os clientes (última milha), além de oferecer uma 

possibilidade de transporte para redes existentes. 

Ao analisar as informações presentes na literatura, nota-se que têm sido 

publicadas diversas pesquisas com o objetivo de aumentar a base de conhecimento 

sobre o WiMAX. No entanto, ainda há muitas características e particularidades 

operacionais do padrão que requerem a realização de estudos direcionados e 

aprofundados. Desta forma, a análise dos aspectos relacionados à operacionalidade 

e ao desempenho do WiMAX-fixo (IEEE 802.16-2004) [1], em configurações e 

condições de operação diferentes daquelas previstas na norma, apresenta um 

grande potencial de proporcionar contribuições com a literatura existente sobre este 

promissor sistema de comunicação. 
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1.3 METODOLOGIA 
 

 

 A metodologia utilizada para a obtenção dos objetivos desta dissertação teve 

início com a familiarização relacionada ao padrão WiMAX, com a coleta e 

consolidação dos conhecimentos sobre o estado da arte deste sistema de 

comunicação. 

 Dentre as diversas revisões que compõem o conjunto de normas que definem 

o WiMAX, foi dado um enfoque específico ao padrão IEEE 802.16-2004 [1], também 

conhecido como WiMAX-fixo. Assim, os estudos sobre os aspectos técnicos da 

norma foram concentrados na camada física definida no padrão como WirelessMAN-

OFDM. 

 A partir da aquisição de uma consistente base teórica sobre este padrão, foi 

desenvolvido um programa computacional, com o uso dos aplicativos MATLAB® 

(versão R2008b) e de sua extensão SIMULINK®, que possibilitou a simulação da 

camada física WirelessMAN-OFDM do WiMAX. 

 Esse processo foi iniciado com a modelagem da simulação, onde foram 

estabelecidas as condições de contorno e simplificações adotadas. Foram definidos, 

ainda, os parâmetros que interferem nos resultados das simulações e as métricas de 

desempenho que permitem a análise da performance deste sistema de 

comunicação. 

 De forma a conduzir a realização dos testes, elaborou-se quatro cenários de 

avaliação que contemplam os esquemas de codificação e modulação, os efeitos do 

esquema de codificação e modulação adaptativas, as condições do canal de 

propagação e a possibilidade dos usuários deslocarem-se com o sistema em 

operação. 

 A primeira etapa da construção do simulador consistiu em uma detalhada 

investigação do modelo de aplicações específicas “IEEE® 802.16-2004 OFDM PHY 

Link, Including Space-Time Block Coding” fornecido pelos aplicativos MATLAB® e 

SIMULINK®. Este modelo-base foi customizado e aprimorado, com a finalidade de 

atender às necessidades apresentadas por este estudo, principalmente no que se 

refere aos processos de controle adaptativo e análise de desempenho. 
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 A efetiva implementação do simulador ocorreu com a elaboração dos blocos 

funcionais que compõem o modelo em estudo, além da programação dos 

parâmetros primitivos e derivados de determinação do símbolo OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), definidos pela norma. 

 Foram programados, também, os parâmetros adicionais associados à 

codificação e modulação dos bits de dados, à composição do frame OFDM, ao 

controle adaptativo e à aferição do desempenho global do sistema. Durante todo o 

processo de elaboração e após a conclusão do simulador, houve a execução de 

diversos testes de validação, garantindo a este programa a confiabilidade requerida 

para a consecução dos objetivos estabelecidos. 

 Após uma seqüência de testes efetuados visando configurar e calibrar o 

simulador, o modelo foi considerado adequado para a realização das simulações. 

Com a finalidade de proporcionar a comparação com outros sistemas de 

comunicação sem fio e, simultaneamente, obter uma boa representação de 

ambientes urbanos macro-celulares, a modelagem do canal de propagação por 

multi-percursos utilizou as especificações apresentadas pelo ITU (International 

Telecommunications Union) [3]. 

 A aplicação do primeiro cenário de testes, focado na avaliação dos esquemas 

de codificação e modulação, forneceu dados significativos e totalmente aderentes às 

especificações previstas no padrão [1], corroborando a confiabilidade do modelo. 

 Os passos seguintes consistiram na aquisição de resultados para os demais 

cenários de avaliação, possibilitando com isto a obtenção de uma detalhada visão 

sobre a operacionalidade e desempenho do sistema de comunicação WiMAX-fixo, 

em diferentes configurações e condições de operação. 

 

1.4 SUMÁRIO ESTRUTURADO DA DISSERTAÇÃO 
 

 

 A dissertação está organizada em dez capítulos, nos quais é fornecida uma 

descrição minuciosa de cada elemento que compõe o simulador, correlacionando as 

especificações do padrão com os aspectos teóricos necessários para a 

compreensão dos métodos e processos utilizados. 
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 Este capítulo inicial expõe uma visão geral sobre o tema da dissertação. Em 

seqüência a esta introdução, no Capítulo 2 é apresentada uma explanação 

pormenorizada do padrão WiMAX baseada na literatura técnica existente, que 

fornece os conceitos para o entendimento dos diversos aspectos envolvidos na 

elaboração e análise do modelo desenvolvido nesta simulação. Com a finalidade de 

possibilitar uma pesquisa mais detalhada sobe este tema, o Anexo A contempla 

informações complementares relativas ao padrão WiMAX e que não se aplicam 

diretamente à simulação proposta neste trabalho. 

 O Capítulo 3 traz as principais bases que nortearam o desenvolvimento da 

dissertação. É analisado o processo de modelagem do simulador, onde são 

apresentadas as condições iniciais e simplificações adotadas, as métricas de 

desempenho e os cenários de testes empregados para a avaliação da performance 

deste sistema de comunicação. 

 Adicionalmente, é discutida a estrutura e os passos adotados para a 

implementação do simulador, englobando sua descrição funcional, os parâmetros 

sistêmicos utilizados e os procedimentos de testes para a validação do modelo. As 

linhas de código associadas aos programas computacionais desenvolvidos com o 

uso do aplicativo MATLAB® são apresentadas no Anexo B. 

 Nos capítulos seguintes, são abordados assuntos relacionados com a 

metodologia de elaboração e programação dos módulos que integram o simulador. 

 O Módulo de Transmissão, apresentado no Capítulo 4, é responsável pela 

geração e manipulação do sinal, antes do seu efetivo envio através do canal. Os bits 

de dados são inicialmente adaptados às condições de propagação, utilizando para 

isto um esquema específico de codificação e modulação que maximiza a taxa de 

transferência efetiva de dados (throughput) ao adicionar sistemas de redundância 

estruturada ao sinal.  

 Esses dados, então, são mapeados em símbolos OFDM por meio de 

operações específicas que incluem a transformação dos sinais para o domínio do 

tempo e adição de bandas de guarda. 

 O Capítulo 5 descreve o Módulo de Canal, onde são examinados os principais 

aspectos relacionados às variações sofridas pelo canal de propagação móvel e os 

seus efeitos nos sistemas de comunicação. Em princípio, é feita uma revisão teórica 

sobre as oscilações sofridas pela envoltória do sinal, com ênfase aos 

desvanecimentos causados pela existência de multi-percursos. 
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 A partir destes conceitos, é realizada a modelagem do canal de propagação 

que, nesta simulação, seguiu as especificações determinadas pelo ITU (International 

Telecommunication Union) na recomendação ITU-R M.1225 [3]. 

 No Módulo de Recepção, apresentado no Capítulo 6, o sinal é coletado após a 

passagem pelo canal de propagação e são realizadas as operações necessárias 

para a recuperação das informações transmitidas. Além disto, são adotados 

procedimentos que visam à identificação dos coeficientes do canal e a predição de 

sua relação sinal-ruído, a fim de permitir a equalização do sinal recebido e a ação do 

módulo de controle adaptativo. 

 O Capítulo 7 descreve o Módulo de Controle Adaptativo, o qual consiste em um 

mecanismo de realimentação sobre as condições do canal de propagação. Desta 

forma, é possível alterar os esquemas de codificação e modulação com base nas 

informações sobre a qualidade do enlace de comunicação, com a finalidade de 

buscar as máximas taxas de transferência efetiva de dados. 

 Já o Capítulo 8 apresenta o Módulo de Análise de Desempenho, onde é feita a 

avaliação da eficiência do sistema de comunicação implementado no simulador. 

Assim, é feita uma comparação instantânea dos dados originalmente transmitidos 

com aqueles recebidos, fornecendo como resultado a quantidade total de dados 

incorretos e a correspondente taxa de erro de bit (BER). É apresentada, também, a 

taxa de transferência efetiva de dados (throughput) alcançada pelo sistema. 

 No Capítulo 9 são analisados os resultados obtidos para as simulações em 

cada um dos cenários propostos. São discutidos, portanto, os efeitos dos esquemas 

de codificação e modulação adotados, a atuação do controle adaptativo com a 

determinação de valores customizados para os níveis de SNR empregados no 

cálculo do parâmetro RateID, os efeitos causados pelas características do canal 

com a operação normal do sistema e com a funcionalidade de correção dos efeitos 

do canal de propagação, e o comportamento do modelo com relação à possibilidade 

dos usuários deslocarem-se com o sistema em operação. 

 Finalmente, no Capítulo 10 estão dispostas as conclusões e contribuições 

alcançadas a partir deste estudo. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 
 

 

 Este capítulo apresenta a evolução do acesso às redes de banda larga sem fio, 

sua categorização e utilização. São discutidas as principais características do 

WiMAX e os padrões que contribuíram para a composição desta norma, além de 

uma comparação com outros sistemas sem fio. Por fim, é feita uma revisão teórica 

com os conceitos relevantes sobre a camada física do WiMAX e sobre os 

parâmetros que o caracterizam. 

 

2.1 ACESSO À BANDA LARGA SEM FIO 
 

 

 A crescente utilização da Internet, que de um projeto acadêmico transformou-

se em uma ferramenta de uso universal com cerca de um bilhão de usuários após 

duas décadas de sua criação [1], tem gerado uma demanda por serviços que 

proporcionem acessos a velocidades cada vez maiores, levando conseqüentemente 

a um crescimento na adoção das redes digitais de banda larga e à necessidade do 

desenvolvimento de novas redes de comunicação com elevadas capacidades. 

 Desde a implantação dos primeiros sistemas de banda larga, no final dos anos 

90, estes serviços evoluíram consideravelmente atingindo uma adesão em escala 

mundial de 200 milhões de usuários, com projeções de crescimento para mais de 

400 milhões em 2010 [2]. Atualmente, as maneiras predominantes de acesso fixo à 

banda larga são compostas pela tecnologia de cable modem, que utiliza os cabos 

coaxiais das redes de TV por assinatura, e pela tecnologia DSL – Digital Subscriber 

Line, que oferece este serviço por meio de pares de cabos de cobre trançados [1]. 

 As redes locais sem fio baseiam-se nos princípios da conexão através da 

propagação de ondas eletromagnéticas. Os primeiros estudos sobre este conceito 

datam do final do século XIX, quando as equações de Maxwell mostraram que a 

transmissão de informações podia ser estabelecida sem a necessidade de fios, e 

foram corroborados por diversos experimentos e demonstrações posteriores, como 

os estudos de transmissão realizados por Marconi [3]. 
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 Esse tipo de conexão pode ser considerado como uma revolução nos conceitos 

clássicos de transmissão de dados, por extinguir o paradigma da comunicação 

através de redes cabeadas, compostas por fios de cobre ou fibras-ópticas, e 

também por permitir aos usuários a proposição de uma vantagem adicional: a 

mobilidade. Os serviços móveis sem fio apresentaram uma rápida adesão dos 

mercados, atingindo um alcance mundial de mais de três bilhões de usuários em 

2007 [4]. 

 Ao correlacionar este contexto sem fio à experiência em banda larga, surgiu a 

oportunidade de oferecer aos usuários as aplicações tradicionais de banda larga em 

cenários de utilização totalmente diferenciados, originando a banda larga sem fio 

(BWA – Broadband Wireless Access). 

 As redes de banda larga sem fio (BWA) apresentam a capacidade de atender 

grandes áreas geográficas sem as limitações de distância do DSL ou do alto 

investimento de instalação das infra-estruturas de cabos, com menores custos de 

manutenção e maior rapidez de implantação da rede, além de permitir a cobertura 

em regiões nas quais não existe infra-estrutura de banda larga com fio, como áreas 

rurais, por exemplo [5]. 

 

2.1.1 Redes sem fio 
 

 

 Em todo o mundo, observa-se uma evidente alteração no hábito dos usuários 

de informática, sejam eles domésticos ou empresariais, impulsionada principalmente 

pela proliferação dos dispositivos de computação móveis, tais como laptops ou 

palmtops. A era da computação pessoal tem sofrido um processo de transformação 

para uma nova realidade, na qual os usuários podem acessar informações 

armazenadas ou atualizadas em tempo real, a qualquer hora e em qualquer lugar.  

 Em função desta constante busca pela praticidade e acessibilidade aos meios 

de comunicação, a tecnologia sem fio tem sido utilizada para a constituição de redes 

digitais. Existe uma gama de tecnologias disponíveis para a transmissão de dados 

nestas redes, e cada uma delas possui especificações e funcionalidades singulares, 

de forma a atenderem diferentes nichos de mercado e cenários de utilização [5]. 
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 Assim, a fim de permitir uma melhor compreensão das características destas 

tecnologias e sua inter-relação, foram criados padrões hierárquicos que ilustram e 

categorizam as redes sem fio de acordo com o alcance máximo do sinal e 

quantidades de usuários conectados [6]. A Figura 2.1 apresenta as categorias das 

redes sem fio, com as principais tecnologias para cada tipo de rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Representação gráfica da padronização das redes sem fio [6]. 
 

 As redes pessoais (PAN – Personal Area Network) são redes utilizadas para a 

comunicação de dados entre dispositivos próximos ao indivíduo, com raio de 

alcance reduzido – geralmente inferior a 10 metros. Sob o âmbito das comunicações 

sem fio, são chamadas de WPAN (Wireless PAN) e as principais tecnologias 

utilizadas englobam o Bluetooth, Ultra Wide Band (UWB) e Zigbee [6]. 

 As redes locais (LAN – Local Area Network) permitem a comunicação de dados 

entre dispositivos eletrônicos (computadores, impressoras, etc.), geralmente 

dispostos em ambientes pequenos, tais como residências ou escritórios. Seu 

alcance de comunicação encontra-se na ordem de algumas centenas de metros 

(100m a 500m), sendo as redes Ethernet as mais utilizadas [7]. 

 As redes locais sem fio, ou WLAN (Wireless LAN) possuem algumas 

características adicionais às redes fixas, relacionadas a ambientes sem fio (maior 

eficiência no consumo de energia, mobilidade, etc.). Atualmente existem dois 

padrões bem definidos para estas redes: o ETSI HIPERLAN [8] e o IEEE 802.11 [9]. 

Este, também conhecido como Wi-Fi (Wireless Fidelity), é o padrão de redes locais 

sem fio mais utilizado no mundo e possui mais de 2.000 produtos certificados [10]. 
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 As redes metropolitanas (MAN – Metropolitan Area Network) são redes 

utilizadas para garantir a cobertura de grandes áreas, como um campus 

universitário, regiões metropolitanas ou cidades. Seu alcance de comunicação 

encontra-se na ordem de dezenas a poucas centenas de quilômetros, e foram 

desenvolvidas originalmente para suprir uma grande demanda pela interconexão de 

redes locais. Quando aplicadas a um contexto sem fio, estas redes metropolitanas 

passam a ser denominadas WMAN (Wireless MAN) [7]. 

 Assim, com o intuito de prover um sistema de acesso sem fio de alta 

velocidade e alto desempenho, com diferenciação de serviços para tipos de tráfego 

com diferentes requisitos de qualidade de serviço (QoS – Quality of Service), foram 

criadas padronizações para as WMANs, dentre elas os padrões IEEE 802.16 [11] e 

ETSI HIPERMAN [12]. O principal representante das redes metropolitanas de banda 

larga sem fio (BWA) é o WiMAX-fixo, normatizado pelo padrão IEEE 802.16-2004 

[11], que tem servido como base para diversos estudos e implementações em todo o 

mundo [6]. 

 Existem, ainda, as redes geograficamente distribuídas (WAN – Wide Area 

Network). Elas abrangem uma extensa área geográfica, interconectando redes de 

menores capacidades (MANs ou LANs) entre países ou continentes. As redes 

celulares de segunda e terceira geração e o WiMAX-móvel são as tecnologias 

predominantes nas redes WAN sem fio. 

 Apesar de haver padrões específicos e dispositivos otimizados para cada uma 

das redes supracitadas, observa-se a ocorrência de sobreposições entre estas redes 

no que concerne aos diversos cenários possíveis de utilização. Tomando como 

exemplo a transmissão de um arquivo por um usuário, a tecnologia UWB apresenta 

maiores taxas de transmissão que o Wi-Fi ou o WiMAX, porém, esta operação torna-

se inviável em uma LAN ou MAN devido às limitações de distância [13]. 

 Na Figura 2.2 é apresentada uma outra forma de visualização das redes sem 

fio, com destaque para as zonas de sobreposição entre estas redes. Desta forma, as 

redes PAN, LAN, MAN e WAN são correlacionadas com as capacidades, em termos 

de alcance de comunicação e largura de banda, bem como com os padrões 

estabelecidos pelas três maiores organizações de padronização: IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute) e 3GPP (Third-Generation Partnership Project) [13]. 
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Figura 2.2 – Mapeamento dos padrões e capacidades das redes sem fio [13]. 
 

2.1.2 Aplicações das redes de banda larga sem fio 
 

 

 Inicialmente, as redes BWA visavam ao acesso à banda larga em redes 

metropolitanas através de uma arquitetura fixa. Neste cenário, denominado banda 

larga fixa sem fio (fixed wireless broadband) [1], são oferecidos serviços 

semelhantes aos disponibilizados pelos sistemas tradicionais de banda larga (DSL, 

cabo), no entanto, com a diferença de utilizar os conceitos de transmissão sem fio. 

 Outro cenário, conhecido como banda larga móvel (mobile broadband) [1], 

permite o estabelecimento de uma conexão inteiramente sem fio e oferece 

funcionalidades adicionais, como portabilidade, nomadismo e mobilidade. O 

nomadismo está relacionado à capacidade de se conectar à rede a partir de 

diferentes locais, através de diferentes pontos de transmissão de sinal, sendo 

apenas portátil. Já a mobilidade implica a capacidade de manter uma comunicação 

ativa e em curso, mesmo que em deslocamento [14]. 

 As redes de banda larga sem fio podem ser implementadas de forma a atender 

às principais demandas de acesso wireless, tais como cobertura de regiões remotas, 

banda larga sob demanda e interconexões de redes. Elas podem ser utilizadas 

como backhaul (rede principal de alta capacidade) de outras redes, conectando 

dispositivos agregados entre si e com estações-base a longas distâncias [15]. 
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 Outra aplicação é o fornecimento de cobertura à última milha, com o emprego 

de antenas ponto-a-ponto para conectar assinantes residenciais ou empresariais. 

Além disto, é possível ainda prover a cobertura de áreas relativamente grandes, 

também conhecidas como hot zones, conectando estações-base e assinantes em 

redes de malha [16]. A Figura 2.3 ilustra estas aplicações, utilizando o WiMAX como 

rede de banda larga sem fio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Modelos de implantação e utilização de redes de banda larga sem fio [16]. 
 

 Um exemplo típico de utilização de redes de banda larga sem fio é a conexão 

de WLANs a redes com maiores capacidades. A proliferação do acesso às redes 

locais sem fio tem aumentado a necessidade de soluções que forneçam redes 

principais de alta capacidade (backhaul) com custos racionais de instalação, 

manutenção e ampliação. Na Figura 2.4, é apresentada uma solução onde o WiMAX 

é empregado para agregar redes Wi-Fi [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 – Topologia de rede fixa com backhaul WiMAX e clientes Wi-Fi [13]. 
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2.2 O PADRÃO WiMAX 
 

 

 A padronização representa um papel fundamental para a indústria de 

comunicações sem fio por proporcionar um enorme potencial de se obter economia 

de escala, com a possibilidade de redução de custos de fabricação de 

equipamentos, garantia de interoperabilidade e redução de riscos dos investidores e 

acionistas [17]. O estabelecimento de padrões propicia a especificação de critérios 

mínimos de desempenho para os equipamentos, consolidando plataformas básicas 

comuns sob as quais se torna possível a realização de novos projetos e inovações. 

 O padrão WiMAX (Worldwide Interoperabiltiy for Microwave Access) é uma 

tecnologia de redes metropolitanas sem fio que promove a conectividade em banda 

larga para usuários fixos (ou nômades), portáteis e móveis. Ela permite que os 

usuários obtenham conexão em banda larga sem a necessidade de uma linha de 

visada com a estação-base (NLOS – Non Line Of Sight), e oferece, teoricamente, 

uma área de cobertura de 50 km de raio, com taxas de transferência de dados de 

até 75 Mbps [18]. No entanto, os valores obtidos em situações práticas até a 

presente data são de aproximadamente 12 Mbps com alcance de 20 km [19]. 

 O WiMAX corresponde a uma família de normas que definem as conexões em 

banda larga em via hertziana, e também corresponde ao nome comercial adotado 

por estas normas. Esta nomenclatura foi designada pelo consórcio formado em 2001 

sob a iniciativa da Alvarion e da Intel, o WiMAX Forum, que visava à convergência e 

a interoperabilidade entre dois padrões de rede metropolitanas sem fio, antes 

independentes: IEEE 802.16 [11] e ETSI HiperMAN [12]. 

 O WiMAX Forum é composto, atualmente, por mais de 520 participantes entre 

operadoras de telecomunicações e fornecedores, apresentando dentre os membros 

empresas como AT&T Wireless, Intel, Fujitsu Microelectronics, Alcatel-Lucent, 

Motorola, Nokia, Siemens Mobile e France Telecom [20]. 

 A proposta do WiMAX é prover o acesso à banda larga sem fio para novas 

localizações abrangendo alcances maiores, sem a necessidade de investimento em 

uma infra-estrutura de alto custo e sem limitações de distância. Ele representa uma 

forma alternativa de conexão para a última milha (último trecho de conexão das 

centrais aos terminais de usuário) frente às tecnologias existentes, além de oferecer 

uma possibilidade de transporte de alta capacidade (backhaul) para redes Wi-Fi [21]. 
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2.2.1 Padrões IEEE 802.16x 
 

 

 O projeto 802 do IEEE foi criado para estabelecer padrões de redes locais e 

metropolitanas e foi elaborado com base no modelo OSI (Open Systems 

Interconnection) da ISO (International Organization for Standardization) [22]. 

 Diferente do modelo OSI, que apenas aborda diretivas genéricas, o padrão 

IEEE aborda detalhes tecnológicos que definem de maneira precisa como os 

diversos protocolos e funções da rede devem ser implementados [23]. 

 Em 1998, o grupo IEEE 802.16 foi formado com o intuito de desenvolver um 

padrão de interface aérea para sistemas de banda larga sem fio em redes 

metropolitanas, incluindo especificações da camada física (PHY) e da camada de 

controle de acesso ao meio (MAC), para comunicações ponto-multiponto (PMP – 

point-to-multi point) operando em visada direta (LOS – Line of Sight) e utilizando o 

espectro de freqüências licenciadas na faixa de 10 a 66 GHz. Em função dos 

comprimentos de onda envolvidos, era utilizada na modulação apenas uma 

portadora única (SC – Single Carrier Modulation). Deste estudo resultou o padrão 

original 802.16, concluído em dezembro de 2001 [1]. 

 O padrão 802.16a, a primeira ementa do padrão original, foi publicado em abril 

de 2003 e engloba as freqüências licenciadas e não-licenciadas entre 2 e 11 GHz. 

Essa atualização foi desenvolvida para operar mesmo sem linha de visada direta 

(NLOS), caracterizando-se assim como uma alternativa de acesso à última milha. 

Foram especificadas três possibilidades para a interface aérea: modulação SC, 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) e OFDMA (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access) [19]. 

 Estabeleceram-se, então, mais duas ementas, correspondentes ao padrão 

802.16b e 802.16c. A primeira trata dos aspectos relativos à qualidade de serviço, e 

a segunda da interoperabilidade entre fabricantes e especifica um conjunto de perfis 

para a operação na faixa de 10 a 66 GHz. Em setembro de 2003, um projeto de 

revisão chamado 802.16REVd focou no alinhamento do padrão com aspectos do 

padrão HIPERMAN [12] do ETSI, atribuindo especificações de conformidade e 

testes. Este projeto foi concluído em 2004, com a publicação do padrão 802.16-2004 

[11] e a retirada dos documentos 802.16 anteriores, incluindo as ementas 802.16a, 

802.16b e 802.16c [18]. 
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 O padrão 802.16-2004 [11] unificou os projetos do IEEE e do ETSI e substituiu 

o 802.16a como base para o padrão WiMAX do WiMAX Forum. As primeiras 

soluções baseadas neste padrão eram voltadas para aplicações fixas, o que o levou 

a ser conhecido como WiMAX-fixo. Este padrão para acesso à banda larga fixa sem 

fio suporta topologias ponto-multiponto e malha, e também disponibiliza cobertura 

LOS e NLOS em faixas de freqüências com ou sem exigência de licenciamento (2,4 

GHz e 3,5 GHz, respectivamente), abrangendo o espectro de 2 a 11 GHz [6]. 

 Na camada PHY adotou-se a multiplexação OFDM, consistindo em uma 

modulação multi-portadora. Este padrão suporta a modulação OFDM com 256 

portadoras e OFDMA com 2048 portadoras, possibilitando a modulação adaptativa 

das sub-portadoras (QPSK, 16-QAM, ou 64-QAM) de acordo com o ruído ou com a 

distância do transmissor [24]. Incorporou-se, também, o conceito de múltiplas 

antenas (MIMO – Multiple Input and Multiple Output), além da codificação no 

espaço-tempo (STC – Space Time Coding) com base no esquema de Alamouti [25]. 

 A fim de aprimorar a sinergia móvel-fixo em freqüências abaixo de 6 GHz, 

realizaram-se pesquisas que culminaram no desenvolvimento de uma nova ementa 

à especificação base (802.16-2004), com a ratificação do padrão 802.16e [26] em 

dezembro de 2005. Este padrão, também conhecido como WiMAX-móvel, definiu a 

possibilidade de uso das redes metropolitanas sem fio pelos clientes móveis na área 

de freqüência entre 2 e 6 GHz. 

 Ele introduz o suporte à tecnologia OFDMA escalável (SOFDMA – Scalable 

Orthogonal Frequency Division Multiple Access) na interface aérea, uma técnica de 

múltiplo acesso que emprega sub-canalização, modulação adaptativa (QPSK, 16-

QAM, ou 64-QAM) e larguras de banda escaláveis de 1,25 a 20 MHz [27]. 

 São utilizadas, ainda, técnicas de múltiplas antenas (MIMO) e antenas 

adaptativas (AAS – Adaptive Antenna Systems), que permitem a obtenção de 

maiores taxas de transmissão de dados. Além disto, foram aprimorados aspectos 

relacionados à qualidade de serviço (QoS), segurança e consumo de energia [28]. 

 Esse protocolo apresenta novas características associadas à mobilidade, 

sendo a principal o suporte ao handoff, que consiste na comutação rápida (< 150 

ms) entre canais ou células de uma ou mais estações transmissoras. Este processo 

pode ocorrer em situações de supressão ou interferência do sinal dentro de uma 

célula de transmissão ou quando uma outra célula proporcionar uma QoS superior à 

apresentada pela célula atual [29]. 
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 Assim, de acordo com o WiMAX Fórum (2006), o 802.16e [26] é caracterizado 

como um padrão de acesso de banda larga móvel, assegurando conectividade a 

uma velocidade de deslocamento de até 100 km/h. As bandas de freqüência 

licenciadas para o uso desse padrão são 3,5 e 10,5 GHz, enquanto que as não 

licenciadas são 2,4 e 5,8 GHz. 

 Ao analisar a família de padrões 802.16, é possível concluir que esta 

especificação é muito genérica e abrangente. Isto se deve, principalmente, ao fato 

de que um de seus objetivos fundamentais é atender às necessidades e anseios dos 

fabricantes que a utilizam. Cabe salientar que novas ementas têm sido 

desenvolvidas, a fim de detalhar e aprimorar continuamente este sistema [6]. 

 A seguir, na Tabela 2.1, é apresentado um resumo das principais 

características dos padrões 802.16x [28, 30], enquanto a Figura 2.5 ilustra a 

evolução desta família de padrões [31]. 

 

Tabela 2.1 – Principais características dos padrões 802.16x. 

Característica 
Padrão 

IEEE 802.16 IEEE 802.16-2004 IEEE 802.16e 

Ratificação Dezembro/2001 Junho/2004 Dezembro/2005 

Espectro de 
Freqüência 10 ~ 66 GHz 2 ~ 11 GHz Fixo: 2 ~ 11 GHz 

Móvel: 2 ~ 6 GHz 
Canal de 

propagação LOS NLOS NLOS 

Largura de 
banda 20, 25 e 28 MHz 1,25 ~ 28 MHz 

(até 16 sub-canais) 
1,25 ~ 20 MHz 

(até 16 sub-canais) 

Modulação 
QPSK, 16QAM, 

64QAM 
BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM 
BPSK, QPSK, 

16QAM, 64QAM 
Taxa de 

transmissão 
33 ~ 134 Mbps 

(canal de 28 MHz) 
Até 75 Mbps 

(canal de 20 MHz) 
Até 15 Mbps 

(canal de 5 MHz) 

Multiplexação TDM TDM, OFDM, OFDMA 
TDM, OFDM, 

OFDMA, SOFDMA 
Arquitetura de 

rede 
PTP, PMP PTP, PMP, mesh PTP, PMP, mesh 

Raio da célula 
típico 

2 ~ 5 km 5 ~ 8 km 
(máximo de 50 km) 

1,5 ~ 5 km 

Potência de 
transmissão Alta Média Baixa 

Mobilidade Fixo Portabilidade 
(nomadismo) 

Mobilidade, 
roaming 

Implementação 
WiMAX N/A WiMAX Fixo 

256-OFDM 
WiMAX Móvel 

SOFDMA 
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Figura 2.5 – Evolução da família de padrões 802.16x [31]. 
 

2.2.2 Relação com outras tecnologias sem fio 
 

 

 É preciso ressaltar que o WiMAX não é a única solução para o acesso à banda 

larga sem fio. Existem diversas soluções para conexões fixas, portáteis ou móveis 

disponíveis no mercado, sejam elas proprietárias ou baseadas em padrões. Dentre 

estas alternativas, as mais significativas são as redes celulares de terceira geração e 

os sistemas Wi-Fi, baseados no padrão IEEE 802.11 [9]. 

 

2.2.2.1 Sistemas Celulares de Terceira Geração 
 

 

 Em todo o mundo, as empresas de telefonia celular têm atualizado suas redes 

com tecnologias de terceira geração para poderem oferecer aplicações de banda 

larga aos seus assinantes. As operadoras móveis que atualmente utilizam o GSM 

(Global System for Mobile Communications) estão evoluindo para o UMTS 

(Universal Mobile Telephone System) e para o HSPA (High Speed Packet Access), 

enquanto que as operadoras que fazem uso do CDMA (Code Division Multiple 

Access) estão optando como solução o uso do sistema 1xEV-DO (1x Evolution Data 

Optimized) [1, 32, 33]. 

802.16 

802.16a 

802.16b 

802.16c 

- 2003 
- 2 ~ 11 GHz 
- NLOS 

- 2003 
- Qualidade de 
   Serviço 

- 2002 
- Interoperabilidade 
- 10 ~ 66 GHz 

- 2001 
- 10 ~ 66 GHz 
- LOS 

802.16-2004 802.16REVd 

- 2003 
- Alinhamento com 
padrão HIPERMAN 
- LOS 

- WiMAX Fixo 
- 2 ~ 11 GHz 
- IEEE + ETSI 

802.16e 

- WiMAX Móvel 
- 2 ~ 6 GHz 
- 2005 
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 O HSPA é um padrão definido pela sexta revisão da especificação para o 

UMTS do 3GPP. Ele é composto por um padrão que rege o enlace de comunicação 

entre a estação-base e o móvel (downlink) e por outro que define a interface aérea 

entre o móvel e a estação-base (uplink), denominados HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access) e HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), 

respectivamente [31]. 

 Esses sistemas utilizam técnicas de modulação WCDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access), e são caracterizados como uma solução integrada de 

cobertura móvel para serviços de voz e de dados. As taxas de transferência efetiva 

de dados são inversamente proporcionais à velocidade de locomoção dos usuários, 

e com a utilização de um canal com largura de banda de 5 MHz é possível se obter, 

teoricamente, 14,4 Mbps no downlink e 5,8 Mbps no uplink [1, 34]. 

 Já o 1xEV-DO é um padrão definido pelo 3GPP2 (órgão regulador da 

tecnologia CDMA) como uma evolução dos sistemas CDMA de segunda geração, 

que permite a transmissão móvel de dados com taxas de até 2,4 Mbps em um canal 

de 1,25 MHz. Existem quatro revisões para este padrão (Rev. 0, A, B e C), que 

especificam taxas crescentes de transferência efetiva de dados com picos de 3,2 

Mbps no uplink e 1,8 Mbps no downlink [31, 33]. 

 O 3GPP2 tem realizado estudos com a finalidade de desenvolver um sistema 

com maior eficiência espectral e elevadas taxas de transmissão, na ordem de 100 

Mbps. Este sistema, denominado LTE (Long Term Evolution), utiliza tecnologias 

similares ao WiMAX para a especificação da interface aérea, e é apontado por 

especialistas como a principal forma de evolução à próxima geração (4G) [1, 32]. 

 

2.2.2.2 Sistemas Wi-Fi 
 

 

 O padrão de redes locais sem fio IEEE 802.11 [9] compõe uma família de 

padrões desenvolvidos para prover a cobertura de banda larga sem fio no interior de 

edificações, formando WLANs. Os sistemas atuais baseados nos padrões 

802.11a/g/n apresentam taxas de transmissão de 54 Mbps, com a utilização de 

canais de 20 ou 40 MHz em faixas de freqüência não licenciadas [1]. 
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 Uma rede Wi-Fi possui um desempenho semelhante a uma rede Ethernet sem 

fio, permitindo a conexão em ambientes indoor de dispositivos eletrônicos situados 

em um raio de até 100 m. Esta pode ser considerada uma tecnologia “madura”, visto 

que é amplamente empregada na elaboração de WLANs em ambientes comerciais e 

residenciais, como aeroportos, livrarias, bares e restaurantes. É possível, também, a 

constituição de redes externas com maior cobertura, através da instalação de pontos 

de acesso adicionais e do aumento da potência de transmissão [31]. 

 Entretanto, mesmo com altas potências, o alcance de um ponto de acesso 

restringe-se tipicamente a um raio de 300 m. Isto torna possível a cobertura de 

comunidades ou áreas relativamente grandes (hot zones), porém, torna inviável a 

constituição de uma rede Wi-Fi de amplo alcance, a exemplo do que é obtido com o 

WiMAX. Outro fator que reduz significativamente a cobertura de áreas externas é a 

utilização do protocolo CSMA (Carrier Sense Multiple Access), associado às 

interferências impostas pela operação em bandas não licenciadas [35]. 

 Todavia, o Wi-Fi apresenta uma vantagem relevante quando analisamos a 

disponibilidade de terminais e dispositivos no mercado [1]. A grande maioria dos 

processadores que compõem os atuais laptops e telefones celulares tem sido 

fabricada com interfaces Wi-Fi embutidas. Aliado a isso, ocorre ainda uma crescente 

disponibilização dos pontos de acesso, levando a uma grande utilização do padrão. 

 

2.2.2.3 WiMAX versus 3G e Wi-Fi 
 

 

 Nos últimos anos, as aplicações em redes sem fio e em redes celulares têm 

apresentado uma grande evolução no sentido de atender à demanda por acessos 

sem fio a altas velocidades. Entretanto, o desenvolvimento de uma solução completa 

para acesso à banda larga sem fio implica na correlação de diversos fatores críticos, 

tais como, largura de banda, área de cobertura e custos de implantação das redes. 

 Com relação à adequação às recentes aplicações baseadas no protocolo IP 

(Internet Protocol), sejam elas voz, vídeo ou multimídia, tanto o WiMAX quanto as 

soluções 3G (HSPA, 1xEV-DO) atendem aos requisitos associados à priorização de 

tráfego e a diferentes níveis de qualidade de serviço (QoS), além de possibilitarem a 

transmissão de dados com distintas configurações de taxas de bit [1, 31]. 
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 Contudo, uma das vantagens do WiMAX reside no potencial de economia em 

escala proporcionado pelo fato de sua rede ser baseada na arquitetura IP [36]. Esta 

característica do WiMAX, por simplificar a estrutura central da rede, reduz os custos 

de manutenção, aumenta a eficiência operacional e facilita a convergência e 

integração com outras aplicações [1]. 

 Ao analisar as taxas de transferência efetiva de dados, a utilização da 

modulação OFDM confere ao WiMAX e ao Wi-Fi vantagens sobre algumas das 

redes celulares de terceira geração. Além disso, a maior capacidade do WiMAX está 

diretamente relacionada à possibilidade de variar a largura de banda (entre 1,25 e 

20 MHz), ao contrário de outros sistemas em que este parâmetro é fixo [37]. 

 Por um lado, o Wi-Fi oferece altas taxas de transmissão, porém, somente em 

uma pequena área de cobertura e com pouca mobilidade dos usuários. Por outro 

lado, as redes 3G propiciam a cobertura de grandes áreas e mobilidade irrestrita, no 

entanto, apresentam taxas de transmissão não tão elevadas e requerem altos custos 

de implantação e operação [36]. Neste contexto, o sistema WiMAX busca a 

associação das características mais vantajosas das tecnologias Wi-Fi e 3G, 

garantindo altas taxas de transmissão, cobertura adequada, qualidade e mobilidade. 

 O WiMAX pode ser considerado como uma tecnologia complementar ao Wi-Fi, 

e normalmente não há conflitos entre estes padrões. Já com relação aos sistemas 

celulares de terceira geração, há espaço para a existência das duas tecnologias, 

visto que a decisão entre uma ou outra está associada a fatores políticos, 

estratégicos, econômicos e mercadológicos [33]. 

 De fato, estes sistemas foram concebidos para atender a necessidades 

distintas, mas podem ser concatenados a fim de desempenharem em conjunto uma 

solução rentável e eficiente para a o fornecimento de banda larga sem fio aos 

usuários [37], como indicado na Figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Tecnologias complementares para acesso à banda larga sem fio [35]. 
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 A operação mútua, em que o WiMAX e os sistemas celulares de terceira 

geração complementam-se de forma quase equivalente, foi corroborada pela 

recente aprovação do padrão IEEE 802.16 [11, 26] como uma tecnologia móvel de 

terceira geração pelo ITU (International Telecommunication Union) [38]. 

 Em outubro de 2007, a Assembléia de Radiocomunicações do ITU estabeleceu 

uma revisão da recomendação ITU-R M.1457 [39] referente à especificação IMT-

2000, que é um conjunto de padrões adotados pela ITU para a terceira geração de 

sistemas de comunicação sem fio. Esta alteração inclui uma nova interface de rádio 

terrestre baseada no padrão IEEE 802.16 [11, 26], denominada “IMT-2000 OFDMA 

TDD WMAN”, fato este que situa o WiMAX-móvel em condição comparável ao 

HSPA, 1xEV-DO e outras evoluções das tecnologias 3G [40]. 

 Contudo, apesar de haver a possibilidade da coexistência e da 

complementaridade do WiMAX, WiFi e 3G, quando se busca suprir a demanda por 

cobertura e capacidade, paradoxalmente, poderá haver uma concorrência entre 

estes sistemas quando os custos de implantação, manutenção e fornecimento de 

novos serviços forem competitivos [41]. A Tabela 2.2 estabelece uma comparação 

das características do WiMAX com o Wi-Fi e as tecnologias celulares de terceira 

geração [1, 6, 41]. 

 

Tabela 2.2 – Comparação do WiMAX com outras tecnologias. 

Parâmetro 
WiMAX  Sistemas 3G 

Wi-Fi 
Fixo Móvel  HSPA 1xEV-DO 

Padrão IEEE 
802.16-2004 

IEEE 
802.16e 

 3GPP 
Release 6 3GPP2 IEEE 

802.11a/g/n 

Mobilidade N/A Média 
 

Alta Alta Baixa 

Taxa de 
transmissão 75 Mbps 15 Mbps 

 
14,4 Mbps 3,2 Mbps 54 Mbps 

Largura de 
banda 

1,25 ~ 28 
MHz 

1,25 ~ 20 
MHz 

 
5 MHz 1,25 MHz 20 / 40 

MHz 

Espectro de 
Freqüência 

2 ~ 11 GHz 2 ~ 06 GHz 
 0,8 / 0,9 / 

1,8 / 1,9 / 
2,1 GHz 

0,8 / 0,9/ 
1,8 / 1,9 

GHz 
2,4 / 5 GHz 

Multiplexação 
TDM, 

OFDM, 
OFDMA 

OFDM, 
OFDMA, 
SOFDMA 

 TDM, 
CDMA 

TDM, 
CDMA CSMA 

Raio da célula 
típico 5 ~ 8 km 1,5 ~ 5 km 

 
5 km 5 km 100 ~ 300m 

 



60 
 

 

2.3 WiMAX – CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES 
 

 

 O WiMAX, definido pelas normas IEEE 802.16-2004 [11] e IEEE 802.16e [26], 

padroniza a interface aérea através da especificação da camada de controle de 

acesso ao meio (MAC – Medium Access Control) e da camada física (PHY – 

Physical), segundo a arquitetura de protocolos ilustrada pela Figura 2.7 [6, 11]. 

 A camada PHY estabelece a conexão entre a estação transmissora e o 

receptor em ambas as direções (downlink e uplink) e define parâmetros relacionados 

ao tipo de sinal utilizado, aos métodos de modulação e demodulação e à potência de 

transmissão [1, 6]. 

 Já a camada MAC é responsável por controlar o acesso ao meio e prover 

múltiplas interfaces entre as camadas superiores e os diversos tipos de camada 

física, além de alocar largura de banda aos usuários, prover qualidade de serviço 

(QoS) às conexões e estabelecer funções de segurança e mobilidade [1, 6]. No 

Anexo A (item A-III) podem ser encontradas informações complementares sobre a 

camada MAC, sendo contempladas suas principais características e funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Arquitetura de protocolos do WiMAX: camadas MAC e PHY [6, 11]. 
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 A seguir, os conceitos associados à camada física do WiMAX serão 

detalhadamente analisados tendo em vista a implementação do simulador e a 

conseqüente obtenção dos objetivos desta dissertação. 

 

2.3.1 Camada Física – PHY 
 

 

 O padrão WiMAX define no escopo da camada física quatro especificações de 

interface aérea, que em conjunto com a camada MAC permitem o estabelecimento 

de uma comunicação de banda larga sem fio. Estas interfaces são caracterizadas de 

acordo com fatores como o tipo de modulação ou a freqüência de operação, 

conforme descrição abaixo [1, 6, 19]: 

 

• WirelessMAN-SC – pertencente à especificação original, esta camada física 

utiliza uma interface aérea com portadora simples (SC) e é destinada à 

operação na banda de freqüência entre 10 e 66 GHz, sendo obrigatória a 

existência de uma linha de visibilidade (LOS). 

• WirelessMAN-SCa – versão do sistema com portadora única (SC), projetada 

para aplicações ponto-multiponto na banda de 2 a 11 GHz, em sistemas sem 

linha de visada direta (NLOS).  

• WirelessMAN-OFDM – baseada na modulação OFDM com FFT (Fast Fourier 

Transform) de 256 pontos para operação em condições NLOS na faixa entre 

2 e 11 GHz. Esta camada PHY, introduzida pelo padrão IEEE 802.16-2004 

[11], tem sido amplamente utilizada para operações fixas e, em função disto, 

também é chamada de WiMAX-fixo. 

• WirelessMAN-OFDMA – utiliza a modulação OFDMA com FFT de 2.048 

pontos, para aplicações NLOS na banda de freqüência de 2 a 6 GHz. Com a 

especificação IEEE 802.16e [26], foi adicionada a possibilidade de alternar o 

comprimento da FFT em quatro segmentos (128, 512, 1.024 e 2.048), 

estabelecendo assim a modulação SOFDMA. Esta camada física, conhecida 

como WiMAX-móvel, permite o compartilhamento de canais entre usuários e 

a utilização de aplicações móveis e portáteis, além de possibilitar uma maior 

eficácia do sistema em função da variação no número de pontos da FFT. 
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 Existem, ainda, algumas especificações no padrão IEEE 802.16-2004 [11] 

estabelecidas pela camada física WirelessHUMAN (High-speed Unlicensed 

Metropolitan Area Network). Ela prevê a operação em conjunto com outros 

dispositivos na mesma faixa de freqüência, que varia entre 5 e 6 GHz, e aplica-se às 

versões SCa, OFDM e OFDMA da camada física do WiMAX. 

 A Tabela 2.3 apresenta um resumo das principais características das interfaces 

definidas para a camada física [26]. 

 

Tabela 2.3 – Interfaces físicas definidas no padrão 802.16. 

Designação da 
interface Modulação Bandas de 

Freqüência 
Método de 

Duplexação  
Condição 
de Visada 

WirelessMAN-
SC 

Portadora 
única (SC) 

10 ~ 66 GHz 
Licenciada ou não 

TDD, FDD LOS 

WirelessMAN-
SCa 

Portadora 
única (SC) 

2 ~11 GHz 
Licenciada TDD, FDD NLOS 

WirelessMAN-
OFDM OFDM 

2 ~ 11 GHz 
Licenciada TDD, FDD NLOS 

WirelessMAN-
OFDMA 

OFDMA, 
SOFDMA 

2 ~ 6 GHz 
Licenciada 

TDD, FDD NLOS 

WirelessHUMAN SC, OFDM, 
OFDMA 

5 ~ 6 GHz 
Não licenciada TDD NLOS 

 

 A camada física do WiMAX é, portanto, fortemente relacionada aos princípios 

da multiplexação por divisão ortogonal de freqüência (OFDM), que possibilita a 

transmissão com alta taxa efetiva de transferência de dados em ambientes NLOS. 

Esta técnica consiste na multiplexação de informações em um conjunto de sub-

canais modulados por múltiplas portadoras de banda estreita, ortogonais entre si. A 

sua utilização permite explorar de maneira eficiente a largura de banda disponível, 

além de aumentar a robustez em relação a perdas e interferências [1, 42]. 

 

2.3.1.1 Técnica OFDM 
 

 

 O OFDM é uma técnica de multiplexação que tem sido estudada desde a 

década de 60, mas que somente nos últimos dez anos passou a ser empregada em 

larga escala nos sistemas de comunicação [6]. Atualmente, esta tecnologia é 

utilizada comercialmente em diversos sistemas DSL e transmissões de rádio e TV 
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digitais, bem como nos padrões para as redes sem fio WLAN (WiFi) e WMAN 

(WiMAX) [1, 43]. Esta adoção é motivada principalmente pela sua tolerância a 

perdas e interferências, e também por possuir uma alta eficiência espectral [44]. 

 A multiplexação OFDM é baseada no princípio de dividir uma seqüência de 

dados com altas taxas de transmissão de bit em diversas seqüências paralelas de 

dados com baixas taxas de transferência de dados. Cada uma destas seqüências é 

modulada em um determinado número, N, de portadoras de banda estreita 

ortogonais entre si, também conhecidas como sub-portadoras [45]. A modulação das 

informações nas sub-portadoras é realizada através de ajustes na fase e/ou na 

amplitude, sendo as técnicas mais utilizadas, a modulação por quadratura (QAM) e 

por deslocamento de fase (PSK). Após este processo, as sub-portadoras são 

combinadas com o uso de algoritmos da Transformada Inversa Rápida de Fourier 

(IFFT – Inverse Fast Fourier Transform), a fim de compor o sinal a ser transmitido [1, 

6]. 

 Nos sistemas OFDM, N símbolos são transmitidos simultaneamente em N sub-

portadoras ortogonais, sendo que um símbolo pode representar um ou mais bits de 

informação. Os símbolos OFDM apresentam uma menor largura de banda, mas em 

contrapartida, o seu tempo de duração é inversamente proporcional, conforme 

ilustrado na Figura 2.8. Nela é estabelecida uma comparação entre um sinal OFDM, 

com a informação sendo enviada em paralelo, e um sinal com portadora simples 

(SC), onde os dados são enviados em série [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Comparação entre sistemas com portadora simples e OFDM [46]. 
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 Assim, em um sistema OFDM os recursos de rádio são disponíveis no domínio 

do tempo por meio de símbolos OFDM, e no domínio da freqüência por meio das 

sub-portadoras [47]. Esta técnica é considerada uma forma eficiente de operar em 

condições sem linha de visada (NLOS), normalmente sujeitas a perdas de 

propagação por multi-percurso (multipath fading) e a desvanecimentos seletivos em 

freqüência [46]. 

 As perdas de propagação por multi-percurso são causadas pela recepção de 

múltiplos sinais defasados em função de reflexões em obstáculos (construções, 

árvores, etc.), e contribuem significativamente para a ocorrência de interferências 

inter-simbólicas (ISI – Inter-symbol Interference), caracterizadas pela sobreposição 

da energia de um símbolo sobre outro e pelo aumento da taxa de erro de bit (BER). 

A modulação por múltiplas portadoras minimiza consideravelmente a interferência 

inter-simbólica, pois o tempo de duração de um símbolo OFDM é grande o suficiente 

para torná-lo praticamente imune aos atrasos induzidos pelo canal [1, 44]. 

 Já os desvanecimentos seletivos em freqüência causam perdas aleatórias 

somente em uma parte de todo o canal, em um determinado tempo. Caso isto ocorra 

em um sinal com portadora simples, tal como em sistemas CDMA, torna-se 

necessária a utilização de complexos recursos de equalização para a recuperação 

do sinal, com a conseqüente diminuição nas taxas de transmissão [1, 44]. Em 

contrapartida, pelo fato dos sistemas OFDM serem compostos por múltiplas 

portadoras de banda estreita, o desvanecimento seletivo estará localizado apenas 

em um subconjunto de portadoras, facilitando assim o processo de equalização [43]. 

 A Figura 2.9 apresenta uma comparação do comportamento de sistemas que 

utilizam técnicas SC e OFDMA quando sujeitos a desvanecimentos seletivos em 

freqüência. As áreas sólidas indicam os sinais recebidos, e as linhas pontilhadas 

representam o espectro originalmente transmitido [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Sistemas com portadoras simples e OFDM, sujeitos a desvanecimentos seletivos [46]. 
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 A eficiência espectral do OFDM é garantida pela ortogonalidade das sub-

portadoras, ou seja, pelo fato delas serem linearmente independentes. Isto permite a 

sobreposição das bandas laterais das sub-portadoras sem que haja interferência 

inter-simbólica (ISI) [1, 5]. 

 A Figura 2.10 ilustra a representação em freqüência de uma sub-portadora 

OFDM, onde se pode notar que quando uma portadora possui valor máximo as 

adjacentes são nulas [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Representação em freqüência de uma portadora OFDM [6]. 
 

 Após a aplicação da IFFT para o agrupamento das sub-portadoras, é 

necessária a introdução de intervalos cíclicos de guarda (CP – Cyclic Prefix) entre os 

símbolos OFDM, a fim de eliminar completamente a interferência inter-simbólica. 

Esses intervalos de guarda permitem ao receptor absorver os desvanecimentos e 

perdas de propagação, mantendo assim a ortogonalidade das sub-portadoras [1, 6]. 

 Entretanto, a adição desta redundância temporal implica uma diminuição na 

eficiência espectral e um aumento na potência total do sistema. A relação entre a 

duração do intervalo de guarda (Tg) e o tempo útil de duração de um símbolo OFDM 

(Tb), normalmente denotada como G nos padrões WiMAX, é um fator que deve ser 

analisado com base na relação entre proteção contra perdas/desvanecimentos e 

eficiência espectral [1, 6]. 

 Nos sistemas OFDM existem três tipos de sub-portadoras, conforme 

apresentado na Figura 2.11: sub-portadoras de dados, utilizadas para a transmissão 

de informações; sub-portadoras pilotos, responsáveis pela estimação e 

sincronização do canal; sub-portadoras nulas, utilizadas como bandas de guarda e, 

no caso das camadas PHY OFDM e OFDMA, como freqüência central de 

transmissão (DC – Direct Current) [44, 48]. 
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Figura 2.11 – Estrutura de sub-portadoras de um sistema OFDM [6]. 
 

 Pode-se considerar que a camada física do WiMAX é baseada na 

multiplexação OFDM, porém, esta técnica é utilizada de forma diferente para as 

versões fixa e móvel. O WiMAX-fixo, descrito pelo padrão IEEE 802.16-2004 [11], 

utiliza a camada física WirelessMAN-OFDM em que a multiplexação OFDM é 

realizada com uma FFT de 256 pontos. 

 Já o WiMAX-móvel, estabelecido pelo padrão IEEE 802.16e [26], usa a 

camada física WirelessMAN-OFDMA onde o OFDM é empregado como uma técnica 

de múltiplo acesso escalável (SOFDMA), com o comprimento da FFT variando de 

128 a 2.048 pontos. A Tabela 2.4 apresenta as principais características e 

parâmetros destas duas formas de implementação OFDM [1]. 

 

Tabela 2.4 – Parâmetros OFDM do WiMAX-fixo e móvel [1]. 

Parâmetro WiMAX Fixo WiMAX Móvel 

Tamanho da FFT 256 128 512 1024 2048 

Número de sub-
portadoras de dados 192 72 360 720 1440 

Número de sub-
portadoras pilotos 

8 12 60 120 240 

Número de sub-
portadoras nulas 56 44 92 184 386 

G 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 1/8 

Largura de banda 
[MHz] 

3,5 1,25 5 10 20 

Duração de um 
símbolo OFDM [µs] 

72 102,9 
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 Apesar da robustez e da alta eficiência espectral, a técnica OFDM possui 

algumas desvantagens que devem ser observadas. Uma das mais relevantes é o 

valor relativamente elevado da razão entre a potência de pico das sub-portadoras 

transmitidas e a potência média do sinal transmitido (PAPR – Peak to Average 

Power Ratio), que induz não linearidades e reduz de forma significativa a eficiência 

dos amplificadores de potência de RF [49]. 

 O WiMAX prevê a utilização de técnicas de sub-canalização OFDMA e 

SOFDMA, através das quais as sub-portadoras OFDM são divididas em sub-grupos, 

chamados de sub-canais [48]. Isto permite o balanceamento do link de transmissão 

através da concentração da potência de transmissão em um número menor de sub-

portadoras, aumentando o ganho total do sistema [46]. 

 No WiMAX-fixo (WirelessMAN-OFDM), esta sub-canalização é possível apenas 

no uplink, onde as sub-portadoras são divididas em 16 grupos de sub-canais. As 

estações clientes podem realizar a transmissão de dados utilizando 1, 2, 4, 8 ou 

todos os sub-canais, sendo que o aumento no desempenho do sistema está 

relacionado com a possibilidade de transmitir em apenas uma fração da banda 

disponibilizada pela estação-base [6]. O Anexo A (item A-I) apresenta informações 

adicionais sobre o processo de sub-canalização. 

 A camada física também é responsável pela alocação de recursos no domínio 

do tempo, fornecendo a estrutura dos sub-canais. Outra característica desta camada 

é a operação em um formato de quadros, ou frames. Cada quadro é composto por 

dois sub-quadros, um de downlink (DL) e outro de uplink (UL), cuja duração é 

controlada pela estação-base [1, 24]. A estrutura de quadros do padrão IEEE 

802.16-2004 [11] está detalhada no Anexo A (item A-II). 

 

2.3.1.2 Codificação e Moduação Adaptativas (AMC) 
 

 

 A camada física suporta o esquema AMC – Adaptive Modulation and Coding, 

onde os parâmetros de transmissão, incluindo esquemas de codificação e 

modulação, podem ser ajustados dinamicamente de acordo com as características 

do enlace de rádio, promovendo uma adequação individual para cada usuário 

durante a transferência de dados [19]. 
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 O conceito desta técnica reside em garantir uma comunicação estável a baixas 

taxas de transferência efetiva de dados em condições severas de propagação, e 

adaptar automaticamente o sistema quando houver situações favoráveis 

relacionadas ao desvanecimento e à distância entre a SS e a BS. No pior cenário 

são utilizados esquemas de modulação robustos como o BPSK ou o QPSK, que 

podem ser alterados sempre que possível para esquemas de modulação de alta 

eficiência espectral (16-QAM ou 64-QAM) [43]. 

 A codificação adaptativa é possível através da utilização de um esquema de 

correção de erros (FEC – Forward Error Correction), composto por um codificador 

com tamanho de blocos variável, denominado Reed-Solomon, associado a um 

Codificador Convolucional de código interno (Inner Convolutional Code) com a 

função de puncionamento (puncturing) [5]. 

 O padrão WiMAX estabelece sete possibilidades de combinação entre os tipos 

de codificação e modulação. Estes níveis são categorizados pelo parâmetro RateID, 

que está diretamente relacionado com as taxas de transmissão que podem ser 

alcançadas pelo sistema. A Tabela 2.5 correlaciona os valores do parâmetro RateID 

com os esquemas de modulação e taxas de codificação utilizados, bem como os 

valores típicos para a taxas de transferência efetiva de dados [1, 11]. 
 

Tabela 2.5 – Correlação do RateID com modulação, codificação e taxa de transferência efetiva de dados [1, 11]. 

Rate ID Modulação Taxa total de 
Codificação ( Rcr) 

Taxa de transferência efetiva 
de dados (banda de 3,5MHz) 

0 BPSK ½ 1,2 Mbps 

1 QPSK ½ 2,3 Mbps 

2 QPSK ¾ 3,5 Mbps 

3 16-QAM ½ 4,7 Mbps 

4 16-QAM ¾ 7,0 Mbps 

5 64-QAM ⅔ 9,3 Mbps 

6 64-QAM ¾ 10,5 Mbps 

7 a 15 reservado n/a n/a 

 

 Essas funcionalidades de codificação e modulação adaptativas maximizam a 

taxa de transferência efetiva de dados de acordo com a relação sinal-ruído existente, 

aumentando significantemente a capacidade do sistema. 
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2.4 PARÂMETROS DO WiMAX-FIXO 
 

 

 O padrão WiMAX-fixo define dois tipos de parâmetros: primitivos e derivados. 

Os parâmetros primitivos são relacionados às especificações selecionadas pelos 

usuários ou às requisições do sistema. Já os parâmetros derivados são definidos em 

função dos parâmetros primitivos [11]. 

 

2.4.1 Parâmetros de determinação dos símbolos OFDM 
 

 

 Os símbolos OFDM são caracterizados por quatro parâmetros primitivos [11]: 

 

• BW: largura de banda nominal. O valor de BW pode variar de 1.25 a 20 MHz, 

em múltiplos de 1,25, 1.5 ou 1.75 MHz; 

• Nused : número total de sub-portadoras não nulas; 

 

• n f: fator de amostragem, utilizado para determinar o espaçamento de 

portadoras e o tempo útil do símbolo. 

O parâmetro n f pode assumir diferentes valores em função da largura de 

banda, conforme exposto na Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6 – Valores de nf em função da largura de banda nominal [1]. 

Largura de banda nominal  (BW) nf 

Múltiplo de 1,75 MHz 8/7 

Múltiplo de 1,5 MHz 86/75 

Múltiplo de 1,25 MHz 144/125 

Múltiplo de 2,75 MHz 316/275 

Múltiplo de 2,0 MHz 57/50 

Não especificado 8/7 

 

• G: relação entre a duração do Prefixo Cíclico (CP) e a duração do tempo útil 

do símbolo. 

pilotdataused NNN ++++==== (2.1) 
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 Com relação aos parâmetros derivados, dependentes dos parâmetros 

primitivos, temos [11]: 

 

• Ndata: número de sub-portadoras de dados; 

• Npilot : número de sub-portadoras pilotos; 

• Nfft : número de pontos utilizados para a realização da Transformada de 

Fourier. Ele é especificado para ser a menor potência de 2 maior do que 

Nused . 

 

• Fs: freqüência de amostragem; 

 

 

• ∆∆∆∆f: espaçamento entre sub-portadoras adjacentes; 

 

 

• Tb: tempo útil do símbolo. Para a análise de FFT, este é o tamanho de 

intervalo analisado; 

 

• Tg: tempo do Prefixo Cíclico (CP); 

 

• Tsym : tempo de duração de um símbolo OFDM; 

 

• Ts: tempo de amostragem do sistema; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12 – Relação entre o tempo útil (Tb) e o tempo total de duração de um símbolo OFDM (Tsym) [11]. 
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2.4.2 Parâmetros adicionais 
 

 

 Além dos parâmetros primitivos e derivados estabelecidos pela norma para 

descrever os símbolos OFDM, existem ainda outros parâmetros derivados 

relacionados a processos inerentes aos sistemas baseados no WiMAX-fixo, 

associados à codificação e modulação dos bits de dados, à composição do frame 

OFDM, ao controle adaptativo e ao desempenho global do sistema. 

 

• Ntrain : número de símbolos OFDM de preâmbulo em um frame; 

• Tframe : tempo de duração do frame; 

• NOFDM: número de símbolos OFDM transmitidos em um frame; 

 

 

• NTsym : número total de símbolos OFDM transmitidos em um frame; 

 

• Ntx-data : número de símbolos de dados transmitidos; 

 

• Ntx-sym : número total de símbolos transmitidos; 

 

• NGuard(left/right)  : quantidade de sub-portadoras de banda de guarda, referente a 

freqüências baixas (NGuard_left ) e altas (NGuard_right ). 

• Rcc: taxa total de codificação convolucional; 

• Rcr: taxa total de codificação; 

• Ncpc : número de bits codificados através de cada símbolo de modulação 

(BPSK = 1; QPSK = 2; 16-QAM = 4; 64-QAM = 6); 

• Nspf : quantidade de amostras em cada frame, que varia de acordo com a 

codificação e modulação utilizadas; 

 

• Tbit : tempo de duração de um bit que compõe um frame; 
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• RSK: parâmetro K do Codificador Reed-Solomon, referente ao número de 

símbolos antes da codificação (bytes não codificados), definido pelo padrão 

WiMAX IEEE 802.16-2004; 

• RSN: parâmetro N do Codificador Reed-Solomon, referente ao número de 

símbolos após a codificação (bytes codificados), definido pelo padrão WiMAX 

IEEE 802.16-2004; 

• RST: parâmetro T do Codificador Reed-Solomon, referente ao número de 

bytes que podem ser corrigidos, definido pelo padrão WiMAX IEEE 802.16-

2004; 

 

• GFL: grau do corpo finito (Galois Field), referente ao número de bits que 

compõem um bloco de símbolos, definido pelo padrão WiMAX IEEE 802.16-

2004; 

• RSk: parâmetro k do Codificador Reed-Solomon otimizado (encurtado e 

puncionado), referente ao número de símbolos antes da codificação (bytes 

não codificados), definido em função do tipo de modulação; 

• RSn: parâmetro n do Codificador Reed-Solomon otimizado (encurtado e 

puncionado), referente ao número de símbolos após a codificação (bytes 

codificados), definido em função do tipo de modulação; 

• RSt: parâmetro t do Codificador Reed-Solomon otimizado (encurtado e 

puncionado), referente ao número de bytes que podem ser corrigidos, 

definido pelo padrão WiMAX IEEE 802.16-2004; 

• Ncbps : número total de bits codificados em cada sub-canal alocado em um 

símbolo OFDM. Especifica o número de bits codificados pelo processo de 

entrelaçamento (interleaving); 

 

• Ncp: comprimento do Prefixo Cíclico a ser inserido no símbolo OFDM; 

 

• Nsym : comprimento total de um símbolo OFDM, após a adição do Prefixo 

Cíclico; 
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• R: taxa de transferência efetiva de dados (throughput) do sistema, que varia 

de acordo com a codificação e modulação utilizadas; 

 

 

 

• RateID: parâmetro de identificação do esquema de codificação e modulação 

a ser empregado pelo controle adaptativo; 

 

2.4.3 Valores dos parâmetros para o WiMAX-fixo 
 

 

 De acordo com o exposto no Capítulo 1 - item 1.1, o modelo implementado 

nesta dissertação simula a camada física WirelessMAN-OFDM do WiMAX-fixo. 

 Essa camada PHY é especificada pelo padrão IEEE 802.16-2004 [11], onde 

são estabelecidos os valores dos principais parâmetros do sistema, apresentados na 

Tabela 2.7. 

 

Tabela 2.7 – Parâmetros da camada 256-OFDM-PHY [11]. 

Parâmetros Valores  

BW 1.25 ~ 20 MHz 
(múltiplos de 1,25; 1,5 ou 1,75 MHz) 

Nused  200 portadoras 

nf 8/7 (para bandas licenciadas) 

G 1/4, 
1/8, 

1/16, 
1/32 

Ndata  192 portadoras 

Npilot  8 portadoras 

NGuard_left  28 portadoras 

NGuard_right  27 portadoras 

Nfft  256 portadoras 

Índices de offset de freqüência das sub-
portadoras de banda de guarda 

−128,−127, ...,−101 
+101, +102, ..., +127 

Índices de offset de freqüência das sub-
portadoras de pilotos 

−88,−63,−38,−13 
+13, +38, +63, +88 

(((( ))))
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2.5 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 
 

 Este capítulo apresentou uma breve revisão teórica acerca do padrão WiMAX, 

com enfoque especial aos conceitos referentes a sua camada física. Foram 

discutidos, também, os parâmetros primitivos e derivados estabelecidos pela norma 

[11], além dos parâmetros adicionais utilizados pelo simulador. 
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3 MODELAGEM E SIMULAÇÃO 
 

 

 Este capítulo discute o processo de modelagem e a implementação do 

simulador, bem como a metodologia utilizada para a sua validação. 

 

3.1 PROCESSO DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO 
 

 

 Neste estudo, a implementação do simulador teve por finalidade principal 

possibilitar a avaliação do desempenho do sistema de comunicação WiMAX-fixo 

(IEEE 802.16-2004) [1], em diferentes configurações e condições de operação. 

 Assim, os esforços concentraram-se na análise do comportamento do WiMAX 

quando submetido a canais de rádio sob a influência de perdas de propagação 

(desvanecimento) causadas pelas múltiplas trajetórias do sinal recebido. Além disso, 

foi inferida a resposta do sistema variando-se os esquemas de codificação e 

modulação, bem como a sua operação com a possibilidade de mobilidade parcial 

dos usuários. 

 Para tanto, realizou-se uma comparação dos dados de entrada e saída do 

sistema considerando a taxa de erro de bit (BER – Bit Error Rate) e a taxa de 

transferência efetiva de dados (throughput) obtidas para cada uma das situações 

simuladas, em função da relação sinal-ruído (SNR – Signal to Noise Ratio) 

produzida pelas condições do canal de propagação. 

 Desta forma, foi elaborado um simulador baseado na camada física 

(WirelessMAN-OFDM) do WiMAX-fixo, com o esquema de transmissão 256-OFDM, 

implementado com o uso do aplicativo MATLAB® (versão R2008b) e de sua 

extensão SIMULINK®. 
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3.1.1 Condições Iniciais e Simplificações 
 

 

 Uma vez que esta simulação não está focada no funcionamento total do 

WiMAX-fixo, mas sim na análise das propriedades de sua camada física, foram 

adotadas algumas condições iniciais que simplificaram a implementação do projeto 

sem, contudo, comprometer a fidelidade do modelo em relação ao padrão IEEE 

802.16-2004 [1]. 

 Considerou-se o estudo de uma rede metropolitana sem fio (WMAN) no qual, 

por definição, é utilizada apenas uma antena no transmissor e no receptor, 

caracterizando um sistema de comunicação SISO (Single-Input Single-Output). 

 Apesar desta aplicação ser caracterizada como fixa ou nomádica, admitiu-se a 

possibilidade dos usuários deslocarem-se com o sistema em operação, podendo a 

movimentação ocorrer com uma velocidade máxima de aproximadamente um metro 

por segundo (3 km/h). No entanto, isto não implica a garantia de total mobilidade, 

uma vez que não ocorre o handover entre células. Cabe ressaltar que esta condição 

de deslocamento está diretamente relacionada com a incidência dos efeitos do 

espalhamento Doppler no canal de propagação, que será abordada de forma 

detalhada no Capítulo 5. 

 Já a carga do sistema constituiu-se de um fluxo constante de dados fornecidos 

pela camada MAC, onde o escoamento dos bits é diretamente proporcional às 

condições do canal de propagação e, conseqüentemente, aos esquemas de 

codificação e modulação empregados. As taxas de transferência efetiva de dados 

também estão fortemente relacionadas com estes fatores. 

 Tendo em foco os serviços fornecidos pelo sistema de comunicação, não foi 

considerada a indisponibilidade do sistema, por não fazer parte do objetivo deste 

estudo. Em função disso, desprezaram-se também as situações de falha no 

transmissor e no receptor. 

 Além do mais, foram estabelecidos diferentes níveis mínimos de qualidade do 

sinal recebido, associados à taxa de erro de bit a ser assegurada pelo módulo de 

controle adaptativo do sistema. 
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 Para esta simulação, adotou-se a hipótese da utilização de equipamentos de 

radiação restrita, cujo funcionamento dispensa a autorização para uso de 

radiofreqüência e o licenciamento da estação. Assim sendo, foi designada a 

operação na faixa de freqüência licenciada de 3,5 GHz, em concordância com as 

atuais normas brasileiras que regulamentam a utilização do espectro de freqüência.  

 A largura de banda padrão do canal (BW) foi configurada como 3,5 MHz, 

equivalente a um caso típico de implementação prática descrito na norma por meio 

do perfil “ProfP3_3.5 ” [1]. Entretanto, no simulador há a opção de alterar este valor 

para o primeiro, terceiro ou quarto múltiplos da freqüência-base de 1,75 MHz. 

 No transmissor, ao invés de realizar o processo de randomização dos dados de 

entrada (teoricamente provenientes da camada MAC), foi implementado um bloco 

composto por uma fonte binária que produz seqüências randômicas de bits de 

acordo com a distribuição de Bernoulli [2], cuja configuração (detalhada no Capítulo 

4) estabelece igual probabilidade de ocorrência de bits “0” e “1”. 

 O número de símbolos OFDM transmitidos foi considerado fixo para todas as 

rajadas de dados, fazendo com que a duração de um frame no simulador 

permanecesse a mesma. Adotou-se a quantidade padrão de sub-canais definida 

pela norma (16 sub-canais), não possibilitando assim a sub-canalização no uplink. 

Desta forma, as estações-clientes somente poderão realizar a transmissão de dados 

utilizando todos os sub-canais. 

 Outra hipótese estabelecida foi a existência de um perfeito sincronismo entre o 

transmissor e o receptor, o que levou à utilização de apenas um preâmbulo curto no 

processo de composição do frame OFDM, para todas as rajadas de downlink. Assim, 

não foram modelados o preâmbulo longo e os cabeçalhos (Frame Control Header). 

 Com a finalidade de reduzir a complexidade computacional, a predição dos 

coeficientes do canal para fins de equalização foi realizada apenas com base no 

preâmbulo curto, não empregando a análise das sub-portadoras pilotos. Contudo, 

para a utilização desta metodologia, estabeleceu-se que as condições do canal não 

variam muito rapidamente. 

 É importante destacar que, em teoria, estas simplificações adotadas impedem 

o aumento no desempenho global do sistema. Entretanto, sua aplicação é justificada 

pelos conseqüentes ganhos obtidos na implementação do simulador, em termos de 

simplificação da programação dos processos de formação, transmissão e recepção 

dos símbolos OFDM. 
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3.1.2 Métricas de Desempenho do Sistema 
 

 

 Para a avaliação do desempenho do sistema WiMAX-fixo, foram utilizadas 

essencialmente métricas associadas ao nível de qualidade do sinal recebido. Com a 

finalidade de fornecer uma visão concisa sobre a resposta do sistema frente às 

condições impostas pelo simulador, realizou-se uma avaliação da taxa de erro de bit 

(BER) dos dados obtidos no receptor. 

 Os gráficos de dispersão da constelação (scatter plots) também foram 

inspecionados, auxiliando na visualização das adaptações dos esquemas de 

codificação e modulação, bem como na identificação das imperfeições do canal. 

 Adicionalmente, de forma a possibilitar uma análise sob a ótica dos usuários, 

foi avaliada a taxa média de transferência efetiva de dados na unidade de tempo 

(throughput) fornecida pelo sistema. 

 

3.1.3 Cenários de Avaliação 
 

 

 Diferentes cenários de avaliação foram elaborados com base no tipo de canal 

de propagação, nos esquemas de codificação/modulação e na ação do controle 

adaptativo. 

 Esses cenários de testes foram construídos através da variação das 

características do simulador, onde sob cada condição selecionada foram 

enviados/recebidos cem mil (100.000) frames de dados, o que equivale à 

transmissão de dezenas de megabits (107) de dados. 

 De forma a padronizar as simulações e possibilitar a realização de análises 

comparativas de todas as transmissões de dados efetuadas, o parâmetro associado 

ao número de símbolos OFDM transmitidos em um frame (NOFDM) foi configurado 

com o valor unitário. Com isto, o tempo de duração de um frame (Tframe ) equivale ao 

tempo de duração de um símbolo OFDM (Tsym ), implicando assim um intervalo total 

de transmissão de 7.199,928 ms (100.000 * Tframe ). 

 Em todos os casos, o espaço amostral consistiu na variação da relação sinal-

ruído (SNR) do canal em níveis de 1 dB, na faixa compreendida entre -5 e 40 dB. 
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 As configurações previstas para o parâmetro de sensibilidade do modelo, 

relacionado à taxa de erro de bit a ser garantida pelo sistema (BERALVO), levaram 

em consideração três limites aceitáveis de BER: 10-3, 10-4 e 10-5. 

 As taxas de erro de bit mais seletivas (inferiores a 10-5) não foram analisadas, 

pois o esforço computacional exigido por esta condição tornaria proibitiva a 

execução dos testes. A metodologia de determinação da quantidade de símbolos de 

dados a serem processados durante a realização das simulações computacionais 

será apresentada na seção 3.1.4. 

 

3.1.3.1 Avaliação dos esquemas de codificação e modulação 
 

 

 Este primeiro cenário tem por objetivo estabelecer uma comparação entre os 

diferentes esquemas de codificação e modulação utilizados no modelo. Para tanto, 

as informações provenientes das simulações são transportadas para curvas que 

correlacionam o BER e taxa de transferência efetiva de dados com a SNR do canal. 

 Neste teste inicial, não é considerada a presença de desvanecimentos no canal 

de propagação, sendo que a interface aérea está sujeita apenas aos efeitos do ruído 

Gaussiano branco aditivo (AWGN – Additive White Gaussian Noise). Assim, fatores 

associados à mobilidade do usuário e ao ambiente onde ocorre a propagação do 

sinal não são relevantes. 

 

3.1.3.2 Avaliação dos efeitos do esquema de codificação e modulação adaptativas 
 

 

 Neste cenário, é explorado o funcionamento do esquema de codificação e 

modulação adaptativas (AMC) e como os conceitos inerentes a esta metodologia 

interferem no funcionamento do simulador. 

 Em uma primeira etapa, a performance global do sistema é avaliada em termos 

da taxa de erro de bit (BER) medida, em função dos diferentes níveis de SNR 

apresentados pelo canal. As simulações são executadas em diversas configurações 

de mobilidade, ambiente e condições de propagação, de forma a abranger todas as 

situações de teste possíveis. 
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 Esses resultados são categorizados e consolidados, fornecendo os subsídios 

necessários para a construção dos vetores que contêm os valores limítrofes das 

faixas de variação de SNR associadas aos esquemas de codificação e modulação 

(RateID), para todas as configurações previstas de BERALVO. 

 A partir deste ponto, a próxima etapa consiste em efetuar a comparação entre 

os resultados obtidos com a utilização do esquema de codificação e modulação 

adaptativas, frente a um esquema fixo de codificação e modulação. São avaliadas, 

também, as respostas do modelo para alguns valores de BERALVO (10-3, 10-4 e 10-5), 

com relação ao BER e à taxa de transferência efetiva de dados em um canal AWGN 

e em canais com desvanecimentos seletivos e não seletivos em freqüência. 

 

3.1.3.3 Avaliação das condições do canal de propagação 
 

 

 Este cenário apresenta uma discussão sobre os efeitos causados pelas 

características do canal de propagação no desempenho global do modelo. Esta 

análise é embasada pelos resultados das simulações associados ao BER e à taxa 

de transferência efetiva de dados fornecendo uma visão apurada do funcionamento 

do sistema em condições reais de operação. 

 Fixando-se determinados níveis de sensibilidade relacionados à taxa de erro de 

bit a ser mantida (BERALVO), são averiguados se os valores limítrofes das faixas de 

variação de SNR atendem aos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos, 

mesmo com a presença de desvanecimentos causados por multi-percursos. 

 Numa etapa seguinte são realizadas simulações em que ocorre uma correlação 

das configurações de mobilidade e ambiente de propagação com as condições do 

canal de propagação, que, por sua vez, pode estar sujeito à incidência do ruído 

Gaussiano branco aditivo, somado a desvanecimentos seletivos ou não seletivos em 

freqüência. Neste caso, o controle adaptativo utiliza valores customizados para os 

limites de SNR, com base nas condições do canal de propagação. 

 Assim, estes resultados permitem a avaliação das respostas do modelo para 

alguns valores de BERALVO (10-3, 10-4 e 10-5), com relação ao BER e à taxa de 

transferência efetiva de dados fornecidos pelo sistema. 
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3.1.3.4 Avaliação em condições de mobilidade 
 

 

 Nesse contexto é estabelecida uma análise do comportamento do modelo com 

relação à possibilidade dos usuários deslocarem-se com o sistema em operação, 

destacando as implicações decorrentes desta condição no desempenho global. 

 Para tanto, são avaliadas as curvas de BER e da taxa de transferência efetiva 

de dados versus SNR para alguns valores de BERALVO (10-3, 10-4 e 10-5), 

comparando a resposta do modelo em canais que simulam a utilização fixa do 

sistema e, também, o seu uso em condições de mobilidade parcial dos usuários 

(sem a ocorrência de handover entre células), podendo esta movimentação ocorrer 

com uma velocidade máxima de aproximadamente um metro por segundo (3 km/h). 

 

3.1.4 Simulação Computacional pelo Método de Monte Carlo 
 

 

 A avaliação de desempenho de um sistema de comunicações proposto é uma 

das principais razões para se efetuar simulações. A medida mais comum de 

desempenho que se adota é a razão de erro de bit (BER) utilizada como estimativa 

da probabilidade de receber uma mensagem de bit em erro. 

 Uma das abordagens utilizadas com freqüência para esse fim é simular um 

sistema completo considerando todos os distúrbios ou variáveis indesejáveis que 

atuam no sistema, incluindo ruído aditivo. Os dados da mensagem detectada na 

saída do receptor são comparados bit a bit com os dados aplicados ao transmissor. 

Todos os erros são contados e o BER é calculado como a razão entre bits errados e 

o total de bits simulados. Essa técnica é conhecida como método de Monte Carlo. 

Ao BER observado deve estar associado um grau de confiabilidade, i.e., devem ser 

determinadas estatísticas como desvio padrão e intervalos de confiança [3]. 

 Se N bits são processados através do sistema, dos quais n são observados em 

erro, uma estimativa imparcial de BER, ou seja, não tendenciosa, é a média 

amostral ( p̂ ) dada pela eq.(3.1) [4, 5]. 

 

 
N

np ====
^

(3.1) 
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 Como a simulação engloba um número finito de dados, a probabilidade de erro 

não pode ser determinada, mas somente estimada através do processamento de um 

número finito de dados no sistema. Para valores pequenos de N, o Método de Monte 

Carlo fornece estimativas da probabilidade de erro com grande variância.                 

Em contrapartida, valores elevados de N resultam em estimativas com baixa 

variância [5]. 

 Quando o número de bits tende para a condição limítrofe, ou seja, quando        

N → ∞, a estimativa p̂  irá convergir para o valor real p. Entretanto, o esforço 

computacional exigido por esta condição torna proibitiva a execução das simulações. 

Assim, é preciso determinar o valor de N adequadamente a fim de obter uma 

aproximação razoavelmente precisa para a probabilidade de erro de bit [5]. 

 Para valores finitos de N, pode-se quantificar a confiabilidade da estimativa em 

termos dos intervalos de confiança, conforme eq.(3.2) [4, 5]. 

 

 

 A eq.(3.2) define um intervalo de confiança com probabilidade, i.e., nível de 

confiança, igual a α1 − . 

 De acordo com [4, 5], esse intervalo de confiança pode ser calculado através 

da eq.(3.3): 

 

 

 

onde p̂  é representado por -k10 , η  é definido como ( )-k10N  e αd  é escolhido de 

forma a satisfazer a eq.(3.4) a seguir: 

 

 

 

 

 Esse intervalo é mostrado na Figura 3.1 para os níveis de confiança de            

90% ( αd  = 1,64), 95% ( αd  = 1,96) e 99% ( αd  = 2,58). 
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Intervalos de confiança em Simulação Monte Carlo

N - número total de bits observados
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 Através da observação dessas curvas, constata-se que os intervalos de 

confiança diminuem lentamente com o crescimento do número de erros n. Para um 

nível de confiança de 95%, a coleta de, por exemplo, 10 bits em erro implica num 

BER estimado na faixa de [1,84 p̂ ; 0,54 p̂ ], ou um número real de erros no intervalo 

[5,4 bits a 18,4 bits ], e um número de bits processados igual a ( )p10 ˆ . 

 Para o mesmo nível de confiança, 100 bits em erro implicam num intervalo para 

o BER na faixa de [1,21 p̂ ; 0,82 p̂ ], ou ainda um número real de erros na faixa [82 

bits a 121 bits ], com um número de bits processados igual a ( )p100 ˆ . 

 Para a simulação descrita nesta dissertação foi adotado o nível de confiança de 

95% e um número de bits processados igual a, ou maior que, ( )p10 ˆ , que oferece 

uma razão satisfatória entre tempo de computação e variabilidade estatística. Dessa 

forma, a estimativa do BER ficará limitada ao intervalo aproximado [2 p̂ ; 0,5 p̂ ], i.e., 

um fator igual a 2 aplicado ao BER, o que é normalmente considerado como um 

grau de incerteza razoável [4, 5]. 

10-k 

10-(k-1) 

10-(k+1) 
10k 10(k+1) 10(k+2) 10(k+3) 

Figura 3.1 – Intervalos de confiança de BER quando o valor observado for 10-k, para simulações que 
utilizam o Método de Monte Carlo. 

nível de confiança = 90%
nível de confiança = 95%
nível de confiança = 99%
nível de confiança = 90%
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 De acordo com o mencionado no Capítulo 2 - item 2.3.1.2, o WiMAX prevê a 

utilização de um controle adaptativo com a transmissão de frames de dados de 

tamanho variável. A fim de atender a esta especificação, o modelo implementado 

possibilita a transmissão efetiva de 88, 184, 280, 376, 568, 760 ou 856 bits em cada 

frame, conforme o esquema de codificação e modulação selecionado pelo 

parâmetro RateID, processo este que será detalhado no Capítulo 4 - item 4.2.2. 

 Assim, associando esta característica do simulador ao envio/recebimento de 

cem mil (100.000) frames de dados, as simulações efetuadas neste projeto de 

estudo processam aproximadamente 107 símbolos de dados, conforme Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Quantidade de bits transmitidos nas simulações, de acordo com o parâmetro RateID. 

Rate ID Modulação Rcr Bits transmitidos em cada simulação 

0 BPSK ½ 0,88 x 107   →   88 Mb 

1 QPSK ½ 1,84 x 107   →   184 Mb 

2 QPSK ¾ 2,80 x 107   →   280 Mb 

3 16-QAM ½ 3,76 x 107   →   376 Mb 

4 16-QAM ¾ 5,68 x 107   →   568 Mb 

5 64-QAM ⅔ 7,60 x 107   →   760 Mb 

6 64-QAM ¾ 8,56 x 107   →   856 Mb 

 

 Para um intervalo de confiança de 95%, o número total de bits de dados 

processados (N) nesta dissertação permite a obtenção de uma sensibilidade na 

estimativa do desempenho do modelo em termos da taxa de erro de bit até a ordem 

de 10-6, para praticamente todos os esquemas de codificação e modulação 

utilizados. Isto somente fica inviabilizado quando se utiliza a configuração do 

simulador dada por RateID 0 (½ BPSK), situação em que não é garantido o valor 

mínimo de dez erros identificados durante uma simulação. 

 Portanto, os dados simulados com um BER de 10-6 foram utilizados somente 

para a construção e validação do modelo, enquanto as avaliações referentes à 

performance deste sistema de comunicação foram efetuadas com um BER de até 

10-5. A determinação da precisão máxima de 10-5 para a análise do desempenho do 

WiMAX nesta dissertação foi necessária para tornar exeqüível a realização das 

simulações, haja vista o elevado esforço computacional que seria exigido para o 

processamento de um maior número de amostras. 
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3.1.5 Parâmetros Iniciais do Simulador 
 

 

 Para que fosse possível a realização dos testes em todos os cenários 

propostos, a implementação do simulador exigiu uma série de parâmetros 

configuráveis que modificam o comportamento do sistema. 

 A fim de possibilitar uma maneira interativa de executar esta configuração, foi 

desenvolvida uma interface gráfica composta por caixas de diálogo (combo-box) 

associadas a cada um dos parâmetros do sistema. Esta interface, ilustrada na 

Figura 3.2, é acessada a partir de um bloco funcional presente na tela principal do 

simulador, denominado “Parâmetros de Simulação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Largura de Banda [MHz] – possui o valor padrão de 3,5 MHz, correspondendo 

a um caso típico de utilização prática do sistema. Entretanto, pode ser 

alterado para 1,75; 5,25 ou 7,0 MHz. Sua escolha está relacionada com a 

máxima taxa de transferência efetiva de dados (throughput) obtida. 

• Número de Símbolos OFDM – sua escolha está relacionada com a 

quantidade de dados transmitidos em um frame. Para efeitos de padronização 

das simulações, possui o valor previamente configurado de 1 símbolo OFDM 

por frame, entretanto, pode ser alterado para 2 ou 3 símbolos. 

Figura 3.2 – Interface gráfica utilizada para configuração dos parâmetros iniciais de simulação. 
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• Prefixo Cíclico – parâmetro primitivo de determinação do símbolo OFDM, que 

estabelece a relação entre a duração do Prefixo Cíclico e a duração do tempo 

útil do símbolo. Possui o valor padrão de 1/8, contudo, pode ser modificado 

para 1/4, 
1/16 ou 1/32. Sua escolha está diretamente relacionada com a máxima 

taxa de transferência efetiva de dados (throughput) obtida pelo sistema. 

• Direção da transmissão (uplink/downlink) – a direção padrão é no sentido do 

downlink, mas pode ser alterada para direção do uplink. Sua escolha interfere 

na geração das sub-portadoras de pilotos. 

• Equalização do sinal recebido – quando habilitado (condição padrão), o sinal 

recebido é equalizado (compensação de ganho e fase) de acordo com a 

predição do canal. 

• Controle Adaptativo – quando ativado, o simulador realiza a codificação e 

modulação adaptativas com base na predição da relação sinal-ruído do canal. 

Quando inativado, a seleção do esquema de codificação/modulação é 

manualmente selecionada pelo usuário. 

• Taxa de Erro de Bit Especificada – determina a taxa de erro de bit (BERALVO) 

a ser assegurada pelo controle adaptativo. Possui o valor padrão de 10-3, mas 

pode assumir os valores 10-1, 10-2, 10-4, 10-5 e 10-6. 

• Correção dos efeitos do canal de propagação – se habilitado, o controle 

adaptativo utiliza valores customizados para os limites (thresholds) de SNR 

que garantem o nível de qualidade do sinal recebido (BERALVO), com base 

nas condições do canal de propagação e nos cenários de simulação. Se 

desabilitado, são utilizados valores padrão para estes limites de SNR, obtidos 

com o canal sob efeito do ruído Gaussiano branco aditivo (AWGN). 

• Controle manual de modulação/codificação – determina o esquema de 

codificação/modulação (RateID) a ser utilizado quando o controle adaptativo 

está desabilitado. A opção padrão é ¾ QPSK, mas pode ser selecionado 

qualquer um dos esquemas estabelecidos pela norma (RateID 0 a 6). 

• Ambiente de propagação – determina o ambiente de propagação onde será 

realizada a simulação da transmissão de dados e está relacionado com os 

efeitos da propagação por multi-percursos. 

• Condições do canal de propagação – determina as condições do canal de 

propagação, podendo ser: sem desvanecimento, ou seja, apenas sob efeito 
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do ruído Gaussiano branco aditivo (AWGN); com desvanecimento não 

seletivo em freqüência (frequency flat fading) ou com desvanecimento seletivo 

em freqüência (frequency-selective fading). 

• Mobilidade do usuário – estabelece a forma de utilização da aplicação pelos 

usuários e relaciona-se com o parâmetro de espalhamento Doppler. Pode 

assumir as condições de ausência de mobilidade ou de mobilidade moderada, 

alterando com isto as condições de propagação do canal. 

 

 Além destas configurações do sistema, pode-se também variar o valor da 

relação sinal-ruído (SNR) apresentada pelo canal de propagação. 

 

3.2 ESTRUTURA DO SIMULADOR 
 

 

 Conforme exposto anteriormente no Capítulo 1, o simulador implementado 

nesta dissertação se refere à camada física WirelessMAN-OFDM do WiMAX, 

elaborado com o uso do aplicativo MATLAB® e de sua extensão SIMULINK®. Este 

recurso se apresenta como uma ferramenta robusta para modelagem e simulação 

por disponibilizar bibliotecas de blocos configuráveis e interface gráfica de usuário. 

 Os modelos e demonstrações presentes nestes programas [2, 6] foram de 

fundamental importância ao auxiliarem no desenvolvimento do modelo e 

caracterizarem-se como uma forma confiável de referência e validação. 

 Essa implementação consistiu na criação de uma aplicação executável para o 

WiMAX-fixo, tornando o modelo uma tradução fiel do padrão IEEE 802.16-2004 [6, 

7]. A elaboração do simulador na forma de processos e blocos funcionais permitiu a 

validação passo-a-passo do progresso de construção com base em testes 

controlados, cujos resultados foram confrontados com os exemplos fornecidos na 

seção 8.3.3.5 da norma [1]. 

 A camada física do WiMAX é estruturada, basicamente, em seções de Banda 

Base e Banda de RF [8]. Com a finalidade de promover um paralelo de comparação 

com outras tecnologias, esta simulação está focada essencialmente na seção de 

Banda Base. 
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3.2.1 Implementação do Simulador 
 

 

 O simulador implementado foi embasado em um modelo de aplicações 

específicas presentes nos aplicativos MATLAB® e SIMULINK®, denominado “IEEE® 

802.16-2004 OFDM PHY Link, Including Space-Time Block Coding” [2]. A partir 

deste modelo-base, foram realizadas diversas customizações e aprimoramentos 

visando atender plenamente às necessidades e requisições apresentadas por este 

estudo. Estas modificações concentraram-se principalmente nos processos de 

controle adaptativo e análise de desempenho, e serão detalhadas no Capítulo 7 e no 

Capítulo 8. 

 Assim, a etapa inicial de elaboração do simulador consistiu em uma minuciosa 

avaliação do modelo-base, buscando identificar os pontos essenciais a serem 

alterados, de forma a maximizar a eficiência das melhorias necessárias. 

 No estágio seguinte foi realizada uma tradução em linguagem de programação 

de todos os parâmetros previamente discutidos no Capítulo 2 - item 2.4, ou seja, dos 

parâmetros primitivos e derivados de determinação do símbolo OFDM estabelecidos 

pelo padrão IEEE 802.16-2004 [1], além dos parâmetros adicionais associados à 

codificação e modulação dos bits de dados, à composição do frame OFDM, ao 

controle adaptativo e ao desempenho global do sistema. Esta tradução foi 

implementada através da elaboração do programa “parametros_iniciais.m”, cujas 

linhas de código estão descritas no Anexo B (item B-I). O anexo também contempla 

todas as variáveis globais, funções lógicas e matemáticas executadas. 

 Para que fosse possível a configuração dos parâmetros iniciais de simulação, 

associados aos parâmetros primitivos e derivados estabelecidos pela norma, fez-se 

necessário o desenvolvimento paralelo de um dos principais blocos funcionais do 

simulador. Este bloco, denominado “Parâmetros de Simulação”, aciona o código de 

inicialização mostrado no Anexo B (item B-II) para executar o programa 

“parametros_iniciais.m” e preparar toda a configuração requerida para a simulação. 

Por meio deste bloco, é acessada a interface gráfica através da qual os parâmetros 

do sistema podem ser configurados de maneira interativa pelos usuários. 
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 A partir deste ponto, teve início o processo de elaboração dos blocos funcionais 

que compõem o modelo em estudo. Esta etapa foi pautada pelas especificações 

presentes na norma [1] e pelo modelo-base [2]. A realização de constantes testes de 

validação e controle foi crucial para garantir a correta operação do modelo. 

 As customizações e aprimoramentos feitos neste simulador estão relacionados 

essencialmente com o objetivo de verificar o comportamento do WiMAX quando 

submetido a diferentes condições de operação e configuração. Estas melhorias ao 

modelo-base foram implementadas a partir das necessidades e demandas 

identificadas na fase inicial de projeto e foram fundamentais para a avaliação da 

performance do sistema em estudo. 

 A fim de permitir a análise do funcionamento do esquema de codificação e 

modulação, bem como sua influência no desempenho global do sistema, foi inserida 

a possibilidade de desabilitar o controle adaptativo previsto pela norma, tornando 

manual a seleção do esquema de codificação e modulação. 

 O estudo destes dados promoveu a obtenção de relevantes informações sobre 

a relação existente entre a SNR do canal de propagação e o BER fornecido pelo 

sistema, processo este que será amplamente discutido no Capítulo 7. Assim, foi 

implementada a funcionalidade de correlacionar o nível de qualidade do sinal 

recebido a ser assegurado pelo sistema (BERALVO) com os valores limites de SNR 

utilizados pelo controle adaptativo. 

 Outra modificação importante foi a configuração do canal de propagação não 

só com base na incidência de desvanecimentos, mas levando em consideração 

também o tipo de ambiente e a forma de utilização da aplicação pelos usuários. 

 A associação da análise dos esquemas de codificação/modulação e das 

diferentes configurações do canal levou ao estabelecimento da funcionalidade de 

mitigar os efeitos do canal de propagação e dos cenários de simulação para a 

obtenção das taxas de erro de bit configuradas, por meio da utilização de valores 

customizados dos limites de SNR pelo controle adaptativo. 

 Adicionou-se, ainda, a seleção da direção de transmissão (uplink/downlink), 

que apesar de apenas alterar a geração das sub-portadoras de pilotos, garante a 

realização dos testes de validação tal como descrito na norma. Além disso, 

estabeleceu-se a possibilidade de desabilitar a equalização do sinal recebido e, 

assim, avaliar a influência que a interface aérea produz nos símbolos da constelação 

no receptor. 
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 Com foco na análise de desempenho do sistema, programou-se o cálculo 

automático da taxa de transferência efetiva de dados, fornecendo valores médios e 

instantâneos. 

 A Figura 3.3 exibe a tela principal do modelo implementado. A descrição dos 

módulos que integram o simulador, bem como a metodologia de elaboração dos 

processos e blocos funcionais os compõem, será apresentada detalhadamente no 

Capítulo 4 (Módulo de Transmissão), no Capítulo 5 (Módulo de Canal), no Capítulo 6 

(Módulo de Recepção), no Capítulo 7 (Módulo de Controle Adaptativo) e no Capítulo 

8 (Módulo de Análise de Desempenho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com a finalidade de proporcionar uma melhor compreensão sobre as ações 

executadas pelo simulador, efetuou-se a descrição de sua arquitetura na forma de 

diagrama em blocos, utilizando a linguagem formal de descrição de sistemas digitais 

SDL (Specification and Description Language), na versão SDL-2000 [9]. 

 O SDL consiste em uma linguagem orientada a objetos e com representações 

textuais e gráficas, originalmente elaborada para a especificação de sistemas de 

telecomunicações, proposta, padronizada e mantida pelo ITU (ITU-T Z100) [9]. 

 No SDL, a estrutura de uma especificação é formada por quatro níveis 

hierárquicos, definidos na forma descendente (top-down), compostos por Sistema 

(System), Bloco (Block), Processo (Process) e Procedimento (Procedure). A notação 

empregada para a representação gráfica está indicada na Figura 3.4 [9]. 

Figura 3.3 – Simulador da camada física (PHY) WirelessMAN-OFDM do WiMAX. 



97 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desta forma, a Figura 3.5 ilustra o diagrama SDL do sistema formado pelo 

simulador da camada física (PHY) WirelessMAN-OFDM do WiMAX. Os demais 

diagramas SDL, contemplando os Blocos, Processos e Procedimentos efetuados 

pelo simulador, serão apresentados nos correspondentes capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Representação gráfica utilizada na linguagem SDL [8]. 

Figura 3.5 – Diagrama SDL do sistema referente ao simulador da camada PHY WirelessMAN-OFDM do WiMAX. 
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3.2.2 Descrição Funcional do Simulador 
 

 

 Assim como os demais sistemas de comunicação, o WiMAX é composto por 

três blocos fundamentais: um transmissor, um receptor e um canal através do qual 

as informações são enviadas [10]. O diagrama em blocos ilustrado pela Figura 3.6 

apresenta os principais processos componentes da cadeia de transmissão e 

recepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O transmissor gera os dados de informação e executa as adaptações no sinal 

de acordo com as condições do canal, utilizando esquemas de codificação e 

modulação específicos, comandados pelo parâmetro RateID [11]. 

 Os dados de entrada são inicialmente randomizados, prevenindo grandes 

seqüências de “0” e “1” que podem causar problemas de recuperação no receptor. 

Este processo de randomização também proporciona uma forma mais simples de 

criptografia, evitando que um receptor não autorizado decodifique as informações 

transmitidas. 

Figura 3.6 – Diagrama em blocos da camada física do sistema de comunicação WiMAX. 
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 Esses dados, então, são codificados através de um corretor de erros (FEC – 

Forward Error Correction) composto pela concatenação de um codificador Reed-

Solomon e um codificador Convolucional, com a função adicional de puncionamento 

(puncturing), que acrescenta bits redundantes ao conteúdo original de forma a 

eliminar eventuais erros gerados na transmissão. Realiza-se, também, o processo 

de entrelaçamento (interleaving) dos bits de dados, visando reduzir a concentração 

do erro que pode ser introduzido pelo canal de transmissão [1]. 

 Uma vez codificados, os bits de dados são mapeados em símbolos QAM 

(modulação), onde são promovidas alterações na fase e na amplitude do sinal sem, 

contudo, comprometer sua ortogonalidade.  

 Como os bits são transmitidos utilizando a técnica OFDM, eles são mapeados 

em símbolos OFDM através de operações específicas, que incluem: a composição 

do frame, a adição de bandas de guarda, a transformação no tempo versus 

freqüência e a adição do Prefixo Cíclico (CP) [12]. 

 No processo de composição do frame e adição de bandas de guarda, ocorre a 

efetiva construção dos símbolos OFDM, com a alocação das sub-portadoras de 

dados, pilotos e nulas. No início de cada rajada de dados também são inseridos 

preâmbulos, que consistem em seqüências de treinamento utilizadas para a 

predição dos coeficientes do canal no receptor [11]. 

 O sinal, então, é convertido no domínio do tempo por meio de algoritmos da 

Transformada Inversa Rápida de Fourier (IFFT). Uma cópia da última parte do 

período dos símbolos (Prefixo Cíclico), é adicionada ao início de cada símbolo com a 

finalidade de manter a ortogonalidade e prevenir interferências inter-simbólicas. 

 O canal de comunicação sem fio simula a ocorrência de efeitos de propagação 

que normalmente prejudicam a performance do sistema, tais como: a perda de 

propagação por multi-percurso (multipath fading) e a adição de ruído [10]. 

 O receptor coleta o sinal após a passagem pelo canal e executa as operações 

necessárias para a recuperação das informações transmitidas, consistindo 

basicamente nas funções duais àquelas efetuadas na transmissão. Neste estágio 

também ocorre o processo de equalização, que compreende a compensação de 

ganho e fase através da predição dos coeficientes do canal. Para tanto, é 

empenhada a análise das seqüências de treinamento (preâmbulos) recebidas, 

utilizando a técnica dos mínimos quadrados (LS – Least Squares). 
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 Além disto, é executado o processo de avaliação do canal para a predição 

instantânea da relação sinal-ruído (SNR), realizado por meio de verificações do erro 

quadrático médio (MSE – Mean Squared Error) da magnitude do vetor de erro do 

sinal recebido. Esta informação, após ser processada pelo bloco de controle 

adaptativo, irá determinar os esquemas de codificação e modulação a serem 

empregados pelo transmissor (parâmetro RateID) [11, 12]. 

 Os dados recebidos são comparados com os gerados originalmente no 

transmissor, fornecendo uma visão do desempenho do sistema por meio da taxa de 

erro de bit (BER) e da taxa de transferência efetiva de dados (throughput) obtidas, 

em função da relação sinal-ruído (SNR). 

 

3.3 VALIDAÇÃO DO SIMULADOR 
 

 

 Para a validação do modelo elaborado, foi realizada a verificação de cada um 

dos blocos funcionais que o compõem, através de simulações cujos resultados 

foram confrontados com vetores de teste fornecidos na seção 8.3.3.5.1 da norma [1]. 

 Os parâmetros iniciais do simulador foram configurados de acordo com os 

estabelecidos na seção 8.3.3.5.1 da norma [1], com RateID 2 (modulação QPSK 

com taxa de codificação de ¾, conforme mostrado na Tabela 3.1), 16 sub-canais e 

direção de transmissão no uplink. Após a execução das simulações, os valores de 

saída de cada bloco funcional foram comparados com os vetores de teste providos 

pelo padrão [1] (dispostos na Tabela 3.2), levando a respostas exatamente idênticas. 

 Devido ao fato dos blocos do receptor terem sido modelados para 

desempenhar a função dual daqueles do transmissor, eles também foram validados 

com os mesmos vetores de teste apresentados pela norma, garantindo ainda a 

correta construção do receptor. 

 Outra metodologia de validação utilizada foi a verificação da efetividade do 

codificador Reed-Solomon em realizar a correção da quantidade de bytes 

especificada para cada um dos esquemas de codificação. Ou seja, a saída deste 

codificador foi interligada diretamente à entrada do decodificador, com a adição de 

dados incorretos para análise. Este teste ocorreu de forma bem sucedida, 

comprovando o adequado funcionamento dos blocos implementados. 
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Tabela 3.2 – Vetores de teste providos pela seção 8.3.3.5.1 [1], utilizados para validação do simulador. 

Dados após o Processo de Randomização  [Hex]  
D4 BA A1 12 F2 74 96 30 27 D4 88 9C 
96 E3 A9 52 B3 15 AB FD 92 53 07 32 

C0 62 48 F0 19 22 E0 91 62 1A C1 

Dados após o codificador Reed-Solomon [Hex] 
49 31 40 BF D4 BA A1 12 F2 74 96 30 
27 D4 88 9C 96 E3 A9 52 B3 15 AB FD 
92 53 7 32 C0 62 48 F0 19 22 E0 91 

62 1A C1 0 

Dados após o Codificador Convolucional  [Hex]  
3A 5E E7 AE 49 9E 6F 1C 6F C1 28 BC 
BD AB 57 CD BC CD E3 A7 92 CA 92 C2 
4D BC 8D 78 32 FB BF DF 23 ED 8A 94 
16 27 A5 65 CF 7D 16 7A 45 B8 9 CC 

Dados após o Processo de Entrelaçamento  [Hex]  
77 FA 4F 17 4E 3E E6 70 E8 CD 3F 76 
90 C4 2C DB F9 B7 FB 43 6C F1 9A BD 
ED A 1C D8 1B EC 9B 30 15 BA DA 31 
F5 50 49 7D 56 ED B4 88 CC 72 FC 5C 

Dados após o processo de adição do Prefixo Cíclico  [offset index  (I; Q)]  
-100(1;-1) -99(-1;-1) -98(1;-1) -97(-1;-1) -96(-1;-1) -95(-1;-1) -94(-1;1) -93(-1;1) -92(1;-1) -91(1;1) 

-90(-1;-1) -89(-1;-1) -88(1;0) -87(1;1) -86(1;-1) -85(1;-1) -84(-1;-1) -83(1;-1) -82(1;1) -81(-1;-1) 
-80(-1;1) -79(1;1) -78(-1;-1) -77(-1;-1) -76(-1;1) -75(-1;-1) -74(-1;1) -73(1;-1) -72(-1;1) -71(1;-1) 
-70(-1;-1) -69(1;1) -68(1;1) -67(-1;-1) -66(-1;1) -65(-1;1) -64(1;1) -63(-1;0) -62(-1;-1) -61(1;1) 
-60(-1;-1) -59(1;-1) -58(1;1) -57(-1;-1) -56(-1;-1) -55(-1;-1) -54(1;-1) -53(-1;-1) -52(1;-1) -51(-1;1) 
-50(-1;1) -49(1;-1) -48(1;1) -47(1;1) -46(-1;-1) -45(1;1) -44(1;-1) -43(1;1) -42(1;1) -41(-1;1) 
-40(-1;-1) -39(1;1) -38(1;0) -37(-1;-1) -36(1;-1) -35(-1;1) -34(-1;-1) -33(-1;-1) -32(-1;-1) -31(-1;1) 
-30(1;-1) -29(-1;1) -28(-1;-1) -27(1;-1) -26(-1;-1) -25(-1;-1) -24(-1;-1) -23(-1;1) -22(-1;-1) -21(1;-1) 
-20(1;1) -19(1;1) -18(-1;-1) -17(1;-1) -16(-1;1) -15(-1;-1) -14(1;1) -13(-1;0) -12(-1;-1) -11(-1;-1) 
-10(1;1) -9(1;-1) -8(-1;1) -7(1;-1) -6(-1;1) -5(-1;1) -4(-1;1) -3(-1;-1) -2(-1;-1) -1(1;-1) 

0(0;0) 
1(-1;-1) 2(-1;1) 3(-1;-1) 4(1;-1) 5(1;1) 6(1;1) 7(-1;1) 8(-1;1) 9(1;1) 10(1;-1) 
11(-1;-1) 12(1;1) 13(1;0) 14(-1;-1) 15(1;-1) 16(-1;1) 17(1;1) 18(1;1) 19(1;-1) 20(-1;1) 
21(-1;-1) 22(-1;-1) 23(-1;1) 24(-1;-1) 25(1;1) 26(-1;1) 27(1;-1) 28(-1;1) 29(-1;-1) 30(1;1) 

31(-1;-1) 32(1;1) 33(1;1) 34(1;1) 35(1;-1) 36(1;-1) 37(1;-1) 38(1;0) 39(-1;1) 40(-1;-1) 
41(-1;1) 42(-1;1) 43(-1;-1) 44(1;-1) 45(-1;1) 46(-1;1) 47(1;1) 48(-1;-1) 49(1;1) 50(1;-1) 
51(-1;-1) 52(-1;-1) 53(1;-1) 54(1;-1) 55(1;-1) 56(1;-1) 57(1;1) 58(1;1) 59(1;-1) 60(1;1) 
61(-1;1) 62(1;-1) 63(1;0) 64(1;-1) 65(-1;-1) 66(-1;-1) 67(1;-1) 68(1;-1) 69(1;-1) 70(1;-1) 
71(-1;1) 72(-1;-1) 73(-1;1) 74(-1;-1) 75(1;-1) 76(-1;1) 77(-1;-1) 78(1;-1) 79(1;1) 80(-1;1) 
81(1;1) 82(-1;1) 83(1;1) 84(-1;-1) 85(1;1) 86(-1;-1) 87(1;1) 88(1;0) 89(1;-1) 90(-1;-1) 
91(1;1) 92(-1;1) 93(-1;-1) 94(-1;-1) 95(-1;-1) 96(1;1) 97(1;-1) 98(1;-1) 99(-1;-1) 100(1;1) 

 

 Finalmente, a validação fim-a-fim do simulador elaborado foi realizada com 

base nos modelos e demonstrações presentes nas ferramentas MATLAB® e 

SIMULINK® [2, 4], conferindo a confiabilidade requerida para os testes de análise de 

desempenho do WiMAX-fixo. 

 Cabe ainda ressaltar que os resultados obtidos nas simulações para os valores 

limites de SNR associados a um BERALVO de 10-6 durante a elaboração do processo 

de controle adaptativo (Capítulo 7 - item 7.3), bem como as taxas de transferência 

efetiva de dados observadas por meio da avaliação dos esquemas de codificação e 

modulação (Capítulo 9 - item 9.2), apresentaram uma grande semelhança com os 

dados fornecidos pelo padrão (itens 8.3.11.1 e B.3.2, respectivamente) [1], 

corroborando a efetividade do simulador idealizado. 
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3.4 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 
 

 Este capítulo apresentou o processo de modelagem e implementação do 

simulador da camada física WirelessMAN-OFDM do WiMAX, englobando as 

condições iniciais e simplificações adotadas, as métricas de desempenho, os 

cenários de avaliação, os parâmetros do modelo e a metodologia de simulação. 

 Adicionalmente, a estrutura do simulador foi detalhada fornecendo dados sobre 

sua elaboração e validação, incluindo a especificação do sistema na linguagem SDL. 
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4 MÓDULO DE TRANSMISSÃO 
 

 

 Neste capítulo, são descritas as funções de codificação, modulação e 

transmissão OFDM que o transmissor executa antes do efetivo envio dos dados, 

detalhando os blocos funcionais que compõem o módulo de transmissão e os 

correspondentes diagramas SDL, apresentados no Apêndice 4-A. 

 

4.1 ESTRUTURA DO MÓDULO DE TRANSMISSÃO 
 

 

 Conforme a especificação do padrão IEEE 802.16-2004, a seção de Banda 

Base da camada física WirelessMAN-OFDM é composta por três blocos 

fundamentais: codificação de canal, modulação e transmissão OFDM [1]. 

 A Figura 4.1 ilustra os blocos funcionais que constituem o módulo de 

transmissão, tendo como entrada os sinais provenientes do Módulo de Controle 

Adaptativo (RateID) e do Módulo de Parâmetros de Simulação (dir_tx , Max_Nspf  , 

Min_T bit , Ncbps , Ncp, Ncpc , NOFDM, Ndata, Nused , Nfft , Ntrain , NGuard_left , NGuard_right , NTsym , 

PSHORT), a fim de fornecer em sua saída os dados a serem transmitidos. 

 O Apêndice 4-A (Figura 4-A.1) apresenta uma descrição das ações executadas 

pelos Blocos, Processos e Procedimentos que compõem o Módulo de Transmissão, 

utilizando a linguagem SDL (Specification and Description Language) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Com a finalidade de atender às especificações da norma com relação à 

codificação e modulação adaptativas, as funções dos blocos de codificação de canal 

e de modulação são comandadas pelo parâmetro RateID. Isto ocorre através da 

habilitação dos blocos funcionais específicos para a execução destas funções. 

Figura 4.1 – Estrutura do Módulo de Transmissão do simulador WiMAX. 
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 O parâmetro RateID é recebido do módulo de controle adaptativo, que executa 

o seu cálculo a partir da associação da SNR estimada do canal a uma das faixas 

pré-configuradas de variação da SNR referentes aos esquemas de codificação e 

modulação possíveis. Este processo é analisado de forma detalhada no Capítulo 7. 

 As características do sinal a ser transmitido são mostradas graficamente com o 

uso de um bloco funcional específico (Discrete-Time Scatter Plot Scope), como 

indicado na Figura 4.2 para o caso específico da modulação QPSK e taxa de 

codificação ½. Assim, em uma janela que simula a tela de um osciloscópio são 

externados os gráficos de dispersão da constelação que ilustram dinamicamente os 

componentes complexos de fase e quadratura (IQ) do sinal modulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CODIFICAÇÃO DE CANAL 
 

 

 A codificação de canal estabelece transformações no sinal de entrada visando 

aprimorar a performance de comunicação, através da adição de um esquema de 

redundância estruturada ao sinal que auxilia na identificação e correção de 

eventuais erros na recepção. Isto faz com que o sinal transmitido apresente uma 

maior imunidade aos efeitos de propagação do canal [3]. 

 No WiMAX-fixo, a codificação de canal é formada pelos processos de 

randomização, correção de erros (FEC) e entrelaçamento (interleaving), ilustrados 

no diagrama em blocos da Figura 4.3 e no correspondente diagrama SDL da Figura 

4-A.2 (Apêndice 4-A) [1]. 

Figura 4.2 – Símbolos da constelação do sinal transmitido, mostrados dinamicamente durante a simulação. 
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 Tanto o processo de entrelaçamento quanto o de correção de erros são 

parametrizados com base nos esquemas de codificação especificados pela norma, e 

são habilitados individualmente de acordo com o valor do parâmetro RateID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3 – Processos que executam a função de codificação do canal. 
 

4.2.1 Processo de Randomização 
 

 

 De acordo com o estabelecido pelo padrão IEEE 802.16-2004, antes de serem 

transmitidos os bits de informação devem ser randomizados. Este processo tem a 

finalidade de prevenir grandes seqüências de “0” e “1”, que podem gerar problemas 

de recuperação no receptor, além de proporcionar uma forma simplificada de 

criptografia, evitando que um usuário não autorizado decodifique as informações [1]. 

 Segundo a norma, o processo de randomização é executado com um 

registrador de deslocamento (shift register) de 15 bits e duas portas lógicas XOR. A 

randomização é realizada em cada rajada de dados no downlink e no uplink e em 

cada bloco de alocação de dados (sub-canais no domínio da freqüência e símbolos 

OFDM no domínio do tempo) [1]. 
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 Caso a quantidade de dados provenientes da camada MAC não permita a 

criação de um número inteiro de símbolos OFDM, é necessário realizar um 

preenchimento de bytes com 0xFF (0xFF Padding), para que um número inteiro de 

símbolos OFDM seja criado [4]. 

 Nesta simulação, ao invés de realizar o processo de randomização dos dados 

de entrada, foi implementado um bloco composto por uma fonte binária que produz 

seqüências randômicas de bits de acordo com a distribuição discreta de espaço 

amostral de Bernoulli [5]. 

 Essa distribuição foi selecionada pelo fato produzir uma variável aleatória com 

possibilidade de apenas dois resultados possíveis (0 ou 1) e probabilidades 

constantes durante toda a realização de ensaios, caracterizando-se, portanto, como 

um caso especial da distribuição Binomial com apenas um ensaio (n = 1) [6]. 

 A fonte binária com a distribuição de Bernoulli é parametrizada pela variável p 

(probabilidade de zero) e produz em sua saída o bit “0” com probabilidade p e o bit 

“1” com probabilidade 1 – p, possuindo valor médio 1 – p e variância p(1 – p) [6]. 

 O número total de bits gerado é calculado em função da quantidade de 

símbolos OFDM transmitidos, da taxa total de codificação, assim como do esquema 

de modulação utilizado para mapear os bits em símbolos (BPSK, QPSK, 16QAM, 

64QAM). Este parâmetro, denominado Nspf , é obtido pela fórmula descrita na 

eq.(2.13). O tempo de amostragem deste sinal corresponde ao tempo de duração de 

um bit que compõe este frame (Tbit ) e pode ser obtido através da eq.(2.14). 

 A fim de prever a transmissão de dados com a modulação correspondente às 

melhores condições do canal (64QAM), a geração das seqüências randômicas de 

bits é parametrizada pelo valor máximo de Nspf  (864 bits), com uma taxa de 

amostragem do sinal que corresponde ao valor mínimo de Tbit  (83,33 ns). 

 A Figura 4.4 apresenta os blocos funcionais que compõem o processo de 

randomização, e a Figura 4-A.3 ilustra o correspondente diagrama SDL. A geração 

de seqüências randômicas de bits é promovida pelo bloco “Bernoulli Binary 

Generator”, cuja configuração com o parâmetro “p = 0,5” fornece em sua saída bits 

“0” e “1” com igual probabilidade de ocorrência. 

 

 

 

Figura 4.4 – Blocos funcionais que compõem o processo de randomização. 
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4.2.2 Processo de Correção de Erros (FEC) 
 

 

 O processo de correção de erros (FEC – Forward Error Correction) realiza a 

adição de bits redundantes ao conteúdo original, de modo que o receptor possa 

utilizar esta redundância na detecção ou correção de erros. Ele engloba a 

concatenação de um codificador Reed-Solomon (RS) e um codificador 

Convolucional com a função de puncionamento (puncturing) [1]. 

 A concatenação destes dois codificadores fornece uma codificação multi-nível, 

pois combina um código interno (inner code) e outro externo (outer code), 

possibilitando a obtenção de uma baixa taxa de erro com uma complexibilidade de 

implementação relativamente baixa. 

 O código interno (codificador convolucional) executa a correção de grande 

parte dos erros de canal, enquanto o código externo (codificador RS) reduz a 

probabilidade de erro a um nível especificado. A taxa total de codificação (Rcr) é 

obtida através da multiplicação das taxas individuais [3]. 

 Com a finalidade de prover aos usuários níveis otimizados de proteção de erro, 

o processo de correção de erros estabelece um esquema de codificação flexível em 

taxas distintas, dependendo das condições do canal (RateID). Os parâmetros do 

codificador são relacionados com os esquemas de modulação previstos pela norma, 

que por sua vez apresentam diferentes características de robustez e eficiência [4]. 

 A Tabela 4.1 correlaciona os esquemas de modulação com as taxas de 

codificação e parâmetros do processo FEC [1, 7]. Já a Figura 4.5 ilustra os blocos 

que compõem o processo de correção de erros, com a descrição na linguagem SDL 

presente na Figura 4-A.4 (Apêndice 4-A). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Blocos funcionais que compõem o processo de correção de erros. 
 

 



110 
 
Tabela 4.1 – Codificação obrigatória do canal em função do esquema de modulação [1, 7]. 

Rate 
ID 

Taxa total de 
Codificação 

(Rcr) 

Modu_ 
lação 

Blocos não 
codificados 

[bytes] 

Blocos 
codificados 

[bytes] 

Taxa de 
Cod.Conv.  

(Rcc) 

Códigos RS 
otimizados 

(n, k, t ) 

0 ½ BPSK 12 24 1/2 (12, 12, 0) 

1 ½ QPSK 24 48 2/3 (32, 24, 4) 

2 ¾ QPSK 36 48 5/6 (40, 36, 2) 

3 ½ 16-QAM 48 96 2/3 (64, 48, 8) 

4 ¾ 16-QAM 72 96 5/6 (80, 72, 4) 

5 ⅔ 64-QAM 96 144 3/4 (108, 96, 6) 

6 ¾ 64-QAM 108 144 5/6 (120, 108,6) 

 

4.2.2.1 Dados de Preenchimento (0x00) 
 

 

 O número de bits de informação aplicados à entrada do codificador varia 

conforme o esquema de modulação e a taxa total de codificação (Rcr), compondo 

assim blocos de transmissão de comprimentos variáveis. 

 Segundo observado no processo de randomização, o valor total dos dados a 

serem transmitidos (Nspf ) em cada uma das situações previstas pela norma pode ser 

obtido pela fórmula descrita na eq.(2.13), correspondendo a 96, 192, 288, 384, 576, 

768 ou 864 bits (quando utilizado um símbolo OFDM). 

 Entretanto, para que a codificação possa efetivamente ser realizada, um byte 

de preenchimento (Tail Byte 0x00 FEC Padding) deve ser inserido no final do bloco 

de transmissão. Este bloco de transmissão deverá conter o total de dados a ser 

transmitido (Nspf ) menos um byte, reservado para a introdução do byte de 

preenchimento com 0x00 [7]. Portanto, em cada frame são efetivamente transmitidos 

88, 184, 280, 376, 568, 760 ou 856 bits de informação, de acordo com esquema de 

codificação e modulação selecionado pelo parâmetro RateID. 

 Para o procedimento de agrupamento dos dados e adição do byte de 

preenchimento, foram utilizados os blocos funcionais apresentados na Figura 4.6 e 

no correspondente diagrama SDL da Figura 4-A.5. 

 

 

 
Figura 4.6 – Blocos funcionais responsáveis pela adição dos dados de preenchimento (0x00). 
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 Inicialmente, o processo de randomização fornece 864 bits (valor máximo de 

Nspf ) com uma taxa de amostragem de 83,33 ns (equivalente ao valor mínimo de 

Tbit ). Então, dependendo do esquema de codificação e modulação selecionado pelo 

controle adaptativo, uma parcela destes bits é agrupada para a formação de um 

bloco de transmissão. 

 De acordo com o exposto no Capitulo 3 (item 3.1.3), o tempo de duração de um 

frame (Tframe ) equivale à duração de um símbolo OFDM (Tsym ), e possui o valor 

constante de 72 µs. Assim, apesar da taxa de amostragem manter-se inalterada, 

este agrupamento dos dados faz com que o tempo de duração de um bit (Tbit ) passe 

a assumir um novo valor. Por exemplo, quando utilizado o esquema de codificação e 

modulação ½ QPSK (RateID 1), ocorre uma redução na quantidade dos bits 

selecionados, correspondendo a 192 bits, com um conseqüente aumento no seu 

tempo de duração (Tbit ) para 375 ns. 

 Com adição do byte de preenchimento no final do bloco de transmissão, os oito 

últimos bits são substituídos por zeros, fazendo com que a quantidade efetiva de 

dados transmitidos seja de 184 bits para a configuração estabelecida por RateID 1. 

 

4.2.2.2 Codificador Reed-Solomon 
 

 

 Os códigos Reed-Solomon (RS) são códigos de bloco lineares cíclicos que 

operam com símbolos não-binários - os bits de entrada são agrupados em blocos de 

bits, formando símbolos [3]. 

 O codificador Reed-Solomon possui a característica de prover a correção de 

erros incidentes em dados transmitidos em rajadas. Sua operação consiste na 

elaboração de um polinômio com base nos dados de entrada visando compor bytes 

de paridade, que são adicionados ao sinal original [8]. 

 Os códigos são referenciados no formato RS (N, K, T), onde K é o número de 

símbolos antes da codificação (bytes não codificados), N é o número símbolos após 

a codificação (bytes codificados) e T é o número total de bytes que podem ser 

corrigidos, de acordo com a eq.(2.15). Em outras palavras, este codificador adiciona 

2*T símbolos de paridade a um grupo de K símbolos de dados para gerar N 

símbolos codificados, sendo que cada símbolo é formado por GFL bits [1, 3]. 
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 No padrão WiMAX, o codificador RS deve ser derivado do código RS (N = 255, 

K = 239, T = 8) e expresso em termos de corpos finitos (Galois Field) de grau GFL=8 

– eq.(4.1). Este corpo é gerado a partir de um polinômio primitivo ou gerador de 

campo dado pela eq.(4.2), determinando o cálculo dos símbolos de paridade através 

do polinômio gerador de código descrito na eq.(4.3) [1, 8]. 

 

• Corpo finito (Galois Field); 

 

• p(x) : polinômio gerador de corpo finito (Galois Field); 

 

• g(x) : polinômio gerador de código (Galois Field); 

 

 

 

 Para atender às especificações da norma com relação aos valores de n e k 

(descritos na Tabela 4.1) e, com isto, otimizar e flexibilizar o código RS, são 

executados processos pelos quais os códigos são encurtados (shortened) e 

puncionados (punctured), de acordo com a representação gráfica da Figura 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Representação gráfica da flexibilização dos códigos RS prevista no padrão WiMAX (codificação 
variável), através dos processos de encurtamento e puncionamento. 

1)( 2348 ++++++++++++++++==== xxxxxp (4.2) 

(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))(((( ))))
HEX

txxxxxg

02

)( 12210

====⇒⇒⇒⇒

++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++==== −−−−⋅⋅⋅⋅

λλλλ
λλλλλλλλλλλλλλλλ K

(4.3) 

(((( )))) (((( ))))822 GFGF LGF ⇒⇒⇒⇒ (4.1) 
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 Nos códigos encurtados, os símbolos de preenchimento (adicionados aos 

símbolos de informação) são apagados para a obtenção de um comprimento de 

bloco menor do que o original. Já nos códigos puncionados são descartados alguns 

símbolos de paridade a fim de obter melhores taxas de codificação [1, 3]. 

 Assim, quando um bloco de bytes é encurtado (shortening) para k bytes, é 

adicionado um prefixo contendo K – k  bytes nulos, que são descartados após a 

codificação. Uma vez que o processo de encurtamento é realizado, o número de 

símbolos de entrada (k) e saída (n) muda e, conseqüentemente, o número de bytes 

que podem ser corrigidos (t) também é alterado. Com o processo de puncionamento 

(puncturing) são desprezados 2*(T – t) bytes de paridade, transmitindo somente os 

2*t primeiros bytes do total de 16 bytes de paridade possíveis [1, 4]. 

 A Figura 4.8 ilustra uma representação simplificada da codificação Reed-

Solomon executada para o caso de RateID 1, com n = 32, k = 24 e T = 4, o que 

equivale a adicionar 8 bytes de paridade aos 24 bytes da mensagem original, 

resultando em um sinal codificado de 32 bytes com a capacidade de corrigir até 4 

bytes recebido incorretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8 – Representação da codificação Reed-Solomon para RateID 1. 
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 Nesta simulação, foi implementado um bloco funcional responsável por todo o 

procedimento de codificação Reed-Solomon, apresentado na Figura 4.9 e no 

diagrama SDL da Figura 4-A.6 (Apêndice 4-A), cujos parâmetros de entrada estão 

associados aos valores presentes na Tabela 4.1. O subsistema formado por estes 

blocos executa um programa específico de inicialização para geração dos corpos 

finitos, apresentado no Anexo B (item B-III). 

 

 

 

 

 

 Inicialmente os dados de informação (somados aos dados de preenchimento) 

são agrupados em símbolos RS compostos por GFL bits, formando um vetor cujo 

comprimento é um número inteiro múltiplo de K. 

 Na saída do bloco codificador RS, os bytes de paridade estão inseridos 

imediatamente após os dados de entrada, fato este que leva à necessidade de uma 

reordenação desses bytes. Entretanto, devido à possibilidade de um frame ser 

composto por mais de um símbolo OFDM, é preciso que esta reordenação seja 

realizada de forma individualizada. Assim, os símbolos RS e os bytes de paridade 

referentes a cada um dos símbolos OFDM são separados e novamente agrupados 

após a reordenação requerida. 

 Então, após a efetiva codificação é desfeito o agrupamento dos símbolos RS e 

dos bytes de paridade que formam o sinal codificado, deixando-os prontos para a 

codificação convolucional. 

 

4.2.2.3 Codificador Convolucional 
 

 

 Após a codificação RS, os dados são novamente manipulados pelo codificador 

convolucional binário indicado na Figura 4.10. A taxa nativa deste codificador (native 

rate) é ½, ou seja, cada bit de entrada produz dois bits codificados na saída. No 

entanto, o padrão WiMAX prevê a utilização de diferentes taxas de codificação, 

como 2/3, 
3/4 ou 5/6 [1]. 

Figura 4.9 – Blocos funcionais responsáveis pela codificação Reed-Solomon. 
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Figura 4.10 – Codificador Convolucional [1]. 

 

 Os polinômios geradores utilizados para fornecer as duas saídas (X, Y) de bits 

codificados são especificados pela eq.(4.4) [1]. 

 

• Polinômios geradores do codificador convolucional; 

 

 

 

 O codificador Convolucional é formado por dois somadores e por um 

registrador de deslocamento (shift register) composto por 7 posições, que 

caracterizam a memória do codificador (constraint length). O índice G remete às 

saídas do codificador, e os bits “1” indicam onde existe a conexão entre a saída do 

registrador de deslocamento e o somador [1, 3]. 

 A memória do codificador é inicializada com os seis últimos bits do bloco de 

transmissão a ser codificado, e a cada interação um bit é deslocado uma posição à 

direita no registrador, sendo os bits de saída compostos pelos dois somadores [1]. 

 Para que o codificador Convolucional possa atender às diferentes taxas de 

codificação especificadas pelo padrão (Tabela 4.1), é utilizado o processo de 

puncionamento (puncturing). Neste processo, são descartados bits de paridade do 

fluxo de dados gerado por codificadores de baixas taxas, com a finalidade de reduzir 

o número de bits transmitidos e formar um código resultante de maior taxa [9]. 

 Os bits são manipulados de acordo com um vetor (puncture vector), em que “0” 

significa um bit desprezado e “1” denota um bit transmitido. A Tabela 4.2 estabelece 

a relação entre os vetores e as taxas de codificação convolucional (Rcc) possíveis. 

1011011133

1111001171
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========⇒⇒⇒⇒
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Tabela 4.2 – Vetores de puncionamento em função das taxas de codificação Convolucional [1]. 

Taxa de Codificação 
Convolucional ( Rcc) 

Vetor de puncionamento 
(puncture vector ) 

1/2 [1] 
2/3 [1 1 0 1] 
3/4 [1 1 0 1 1 0] 
5/6 [1 1 0 1 1 0 0 1 1 0] 

 

 Nesta simulação, foi utilizado um bloco funcional do SIMULINK® que executa a 

codificação Convolucional com a função de puncionamento. O seu modo de 

operação foi configurado como truncado (truncated), garantido que todos os frames 

sejam tratados de forma independente. Este bloco possui um código específico de 

inicialização (Anexo B - item B-IV) para definição do vetor de puncionamento 

adequado. O diagrama SDL referente aos procedimentos executados pelo 

codificador Convolucional está indicado no Apêndice 4-A (Figura 4-A.7). 

 

4.2.3 Processo de Entrelaçamento ( Interleaving ) 
 

 

 Após a codificação do sinal (FEC) é realizado o processo de entrelaçamento 

(interleaving) dos bits de dados, com a finalidade de reduzir a concentração do erro 

que pode ser introduzido pelo canal de transmissão. 

 É possível compreender o efeito do entrelaçamento como sendo o 

espalhamento e a recombinação dos bits componentes dos símbolos, com a 

transformação de rajadas de dados incorretos em símbolos espaçados e de fácil 

detecção [10]. 

 O entrelaçamento ocorre em duas etapas de permutação, e deve ser realizado 

por um bloco cujo tamanho corresponde ao número total de bits codificados em cada 

sub-canal alocado em um símbolo OFDM. Este parâmetro, denominado Ncbps , varia 

de acordo com o esquema de modulação adotado e com a quantidade de sub-

canais. Tomando-se por base a quantidade padrão de sub-canais estabelecida pela 

norma (16 sub-canais), o tamanho do bloco de entrelaçamento (Ncbps ) pode ser 

obtido pela fórmula descrita na eq.(2.16) [1]. 
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 A primeira parte do processo assegura que os bits codificados adjacentes 

sejam mapeados em sub-portadoras não adjacentes, aprimorando o desempenho 

do decodificador com a implementação da diversidade de freqüência. Esta 

permutação inicial é definida pela eq.(4.5), onde a função “floor(x) ” retorna o maior 

número inteiro que seja menor ou igual ao seu operando [1, 11]: 

 

• mk: índice de um bit após a primeira permutação; 

 

 

 

 

 

 Já a segunda etapa do entrelaçamento garante que os bits codificados 

adjacentes sejam alternadamente mapeados nos bits mais e menos significativos do 

mapa de constelação (modulação), evitando longas seqüências de bits com baixa 

confiabilidade. Esta permutação é realizada a partir da eq.(4.6), sendo que a função 

“ceil(x) ” fornece o menor inteiro que seja maior ou igual ao seu operando [1, 11]. 

 

• jk: índice de um bit após a segunda permutação; 

 

 

 

 

 

 

 Nesta simulação, utilizou-se um bloco funcional do SIMULINK® que executa as 

duas permutações relacionadas ao entrelaçamento (interleaving), com o auxílio do 

código de inicialização apresentado no Anexo B (item B-V). O diagrama SDL do 

processo de entrelaçamento está ilustrado na Figura 4-A.8 (Apêndice 4-A). 
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4.3 MODULAÇÃO 
 

 

 A modulação é o processo compreendido pelo mapeamento das informações 

digitais em símbolos QAM, para a transmissão no canal. Por tratar-se de um sistema 

baseado na técnica OFDM, apenas a fase e a amplitude do sinal podem ser 

alteradas, a fim de manter a ortogonalidade requerida. 

 O Apêndice 4-A (Figura 4-A.9) apresenta uma descrição dos procedimentos 

executados pelo bloco de Modulação, utilizando a linguagem SDL. 

 

4.3.1 Modulação de dados: mapeamento de símbolos (c onstelação) 
 

 

 Após o processo de entrelaçamento, os bits de dados são mapeados em 

componentes complexos de fase e quadratura (IQ) de uma portadora, associados ao 

mapa de constelação de um determinado esquema de modulação. Desta forma, o 

mapeamento dos símbolos consiste em agrupar serialmente Ncpc  bits de entrada e 

associá-los a 2Ncpc  possíveis pontos que compõem uma constelação. Então, um 

valor específico de magnitude e fase (IQ) representa certa combinação de bits [12]. 

 A interface Wireless-MAN OFDM suporta as modulações BPSK, QPSK, 16-

QAM e 64-QAM (opcional para bandas não licenciadas) com codificação Gray, pela 

qual os pontos adjacentes da constelação diferem de apenas um bit. 

 De modo a garantir que todos os esquemas de modulação apresentem um 

mesmo valor para a potência média de símbolo, as constelações são normalizadas 

através da multiplicação de todos os seus pontos por um fator de correção c (Tabela 

4.3). 

 

Tabela 4.3 – Valores do fator de correção (c) para normalização da potência média de símbolo [1]. 

Modulação  Fator de correção ( c) 
Normalização da potência média  

BPSK  

QPSK  

16-QAM  

64-QAM  

21

1

101

421
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 Neste estudo, o processo de mapeamento dos símbolos é realizado por blocos 

funcionais do SIMULINK®, indicados na Figura 4.11 e no diagrama SDL da Figura 4-

A.10, cuja habilitação do esquema de modulação adequado é realizada com base no 

parâmetro RateID, seguindo as especificações da norma indicadas na Tabela 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As coordenadas dos pontos nos mapas de constelação são definidas pelo 

alfabeto de símbolos (As ), conforme Tabela 4.4. Nesta tabela, estão presentes 

também os valores do parâmetro de mapeamento (constellation mapping), que 

correspondem a vetores contendo o posicionamento dos pontos da constelação para 

as modulações BPSK, QPSK, 16-QAM e 64-QAM. 

 Na Figura 4.12 estão ilustrados os mapas de constelação para cada uma das 

modulações possíveis, onde b0 indica o bit menos significativo. Nesta figura, os 

dados referentes ao parâmetro de mapeamento para cada ponto da constelação 

estão indicados entre colchetes. 

 

 

Figura 4.11 – Processos que executam a função de modulação dos dados (mapeamento de símbolos). 
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Tabela 4.4 – Alfabeto de modulação utilizado no mapeamento de símbolos na constelação [1]. 

Modulação  Alfabeto de Símbolos ( As ) Parâmetro de mapeamento  
(constellation mapping ) 

BPSK As = c * (-1, 1) n/a 

QPSK As = c * (1+j, 1-j; -1+j; -1-j) [0 2 3 1] 

16-QAM 
x = (j; 3j; -j; -3j) 

As = c * (x+1; x+3; x-1; x-3) [13 12 14 15 9 8 10 11 1 0 2 3 5 4 6 7] 

64-QAM 
x = (j; 3j; 5j; 7j; -j; -3j; -5j; -7j) 
As = c * (x+1; x+3; x+5; x+7; 

x-1; x-3; x-5; x-7) 

[59 58 56 57 61 60 62 63 51 50 48 49 
53 52 54 55 35 34 32 33 37 36 38 39 
43 42 40 41 45 44 46 47 11 10 8 9 13 
12 14 15 3 2 0 1 5 4 6 7 19 18 16 17 
21 20 22 23 27 26 24 25 29 28 30 31] 
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Figura 4.12 – Mapas de constelação para as modulações BPSK, QPSK, 16-QAM e 64-QAM [1]. 
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4.3.2 Modulação de pilotos 
 

 

 As sub-portadoras pilotos permitem uma compensação de offset de freqüência 

no receptor, podendo ser utilizadas na predição do canal em situações em que o 

meio de propagação esteja sujeito a variações rápidas no tempo [12]. 

Os símbolos de piloto alocam sub-portadoras específicas em todos os símbolos 

OFDM. Estes pilotos são obtidos através de um gerador de seqüências binárias 

pseudo-randômicas (PRBS – Pseudo-Random Binary Sequency), geradas pelo 

polinômio x11 + x9 + 1 [1]. 

Para cada um dos pilotos é aplicada a modulação BPSK, cujo mapeamento de 

símbolos é dado pelas operações kw21−−−− e kw21−−−−  estabelecidas na eq.(4.7), onde 

kw  representa a saída do gerador PRBS, enquanto kw  está associado à sua 

inversão binária [1]. Os índices das sub-portadoras pilotos, apresentados pela 

eq.(4.7), referem-se ao seu posicionamento no símbolo OFDM, indicado a seguir na 

Figura 4.15. 

 

 

 

 

 

 As seqüências de inicialização do gerador PRBS variam de acordo com a 

direção da transmissão. Na direção do uplink, é utilizado o vetor [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

1]. Já na direção do downlink, esta seqüência de inicialização é dada pelo vetor [1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1]. 

 A Figura 4.13 e o diagrama SDL da Figura 4-A.11 lustram os blocos funcionais 

utilizados para o processo de geração e modulação dos pilotos, com o auxílio do 

código de inicialização presente no Anexo B (item - B-VI). 
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Figura 4.13 – Blocos funcionais que compõem o processo de geração e modulação dos pilotos. 
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4.4 TRANSMISSÃO OFDM 
 

 

 A transmissão OFDM é composta pelos processos de composição do frame, 

adição de bandas de guarda, Transformada Inversa Rápida de Fourier (IFFT) e 

adição do Prefixo Cíclico (CP), como indicado na Figura 4.14 e no diagrama SDL da 

Figura 4-A.12 (Apêndice 4-A). 

 

 

 

 

 

4.4.1 Processo de Composição do Frame 
 

 

 Um símbolo OFDM é constituído por três tipos de sub-portadoras: dados, 

pilotos e nulas (banda de guarda e zero DC), conforme ilustrado na Figura 4.15. A 

quantidade destas sub-portadoras irá determinar o comprimento requerido pelo 

algoritmo da Transformada de Fourier. Para o padrão WiMAX, há 192 sub-

portadoras de dados, 8 sub-portadoras pilotos, 1 portadora de zero DC e 55 sub-

portadoras relacionadas à banda de guarda [1, 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a construção de um símbolo OFDM, é necessário que as sub-portadoras 

sejam devidamente rearranjadas. Esta operação é executada pelo processo de 

composição do frame, cujos blocos funcionais estão indicados na Figura 4.16 e no 

correspondente diagrama SDL da Figura 4-A.13. 

Figura 4.15 - Formação de um símbolo OFDM [1, 13]. 

Figura 4.14 – Processos que executam a função de transmissão OFDM. 
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 Em um primeiro passo, realiza-se uma concatenação no domínio da freqüência 

das sub-portadoras pilotos e zero DC entre as sub-portadoras de dados. Em 

seguida, os símbolos de preâmbulo (seqüências de treinamento) são concatenados 

no domínio do tempo, no início de cada frame. 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1 Adição das sub-portadoras de dados, pilotos e zero DC 
 

 

 Segundo a especificação do padrão IEEE 802.16-2004, os índices de 

freqüência das sub-portadoras são definidos no intervalo entre -128 a +127 [1]. 

Entretanto, pelo fato do MATLAB® permitir apenas índices positivos, foi necessário 

efetuar um deslocamento nestes índices para que a simulação fosse exeqüível. 

 Desta forma, os índices de offset de freqüência das sub-portadoras de pilotos, 

que originalmente eram −88,−63,−38,−13, +13, +38, +63, +88, foram readequados 

para 13, 38, 63, 88, 114, 139, 164, e 189, como indicado na Figura 4.17. Este 

procedimento também foi aplicado para a sub-portadora de zero DC, originalmente 

localizada no centro do espectro e transladada para o índice 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Figura 4.18 estão dispostos os blocos funcionais que executam o processo 

de concatenação vertical das sub- portadoras de dados, pilotos e zero DC. O 

Apêndice 4-A traz na Figura 4-A.14 o respectivo diagrama SDL deste processo. 

Figura 4.16 - Blocos funcionais que compõem o processo de composição do frame. 

Figura 4.17 – Deslocamento dos indices das sub-portadoras para implementação no MATLAB®. 
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 Um fator relevante para o processo de adição das sub-portadoras de pilotos é a 

direção da transmissão de dados (downlink ou uplink), já que o mapeamento dos 

símbolos destas portadoras deve obedecer às operações descritas pela eq.(4.7). 

 Assim, foram implementados dois blocos funcionais para os procedimentos de 

adição das sub-portadoras, tanto na direção do downlink (Figuras 4.19 e 4-A.15) 

quanto na direção do uplink (Figuras 4.20 e 4-A.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Blocos responsáveis pela adição das sub-portadoras de dados, pilotos e zero DC. 

Figura 4.19 – Adição das sub-portadoras de dados e piloto - uplink. 
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 Inicialmente realiza-se uma conversão série paralelo dos dados provenientes 

do modulador, e então eles são distribuídos ordenadamente nas sub-portadoras. 

Após este processo, o frame OFDM constitui-se de 201 sub-portadoras, sendo 192 

de dados, 8 pilotos e 1 zero DC, conforme representação na Figura 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.2 Adição de Preâmbulo (Seqüências de Treinamento) 
 

 

 No WiMAX, um preâmbulo é caracterizado como sendo uma seqüência de 

símbolos normatizados, conhecidos tanto pelo transmissor quanto pelo receptor. Na 

camada PHY, eles são utilizados para sincronização e equalização dos dados, 

permitindo uma maior eficiência deste sistema de comunicação [10]. 

Figura 4.20 – Adição das sub-portadoras de dados e piloto - downlink. 

Figura 4.21 – Disposição das sub-portadoras de dados, pilotos e zero DC no símbolo OFDM. 
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 Os preâmbulos podem ser formados por um símbolo OFDM (PSHORT -

preâmbulo curto) ou por dois símbolos OFDM (PLONG - preâmbulo longo). Eles são 

derivados de uma mesma seqüência no domínio da freqüência, que é composta por 

201 sub-portadoras e é denominada PALL  [10]. 

 Para transmissões no downlink, o primeiro preâmbulo e o preâmbulo de acesso 

inicial consistem de dois símbolos OFDM consecutivos. O primeiro símbolo é uma 

seqüência curta de treinamento (P4x64), utilizada para sincronização. Ele é formado 

por sub-portadoras de PALL  cujos índices são múltiplos de 4, correspondendo a 

quatro repetições de 64 amostras no domínio do tempo. A eq.(4.8) define a 

seqüência no domínio da freqüência para P4x64 [1]. 

 O segundo símbolo OFDM emprega uma seqüência longa de treinamento, 

necessária para predição do canal no receptor. Também é formado por sub-

portadoras de PALL , porém, somente aquelas de índices pares. Deste modo, ele é 

denominado PEVEN e corresponde a duas repetições de 128 amostras no domínio do 

tempo. A eq.(4.9) define a seqüência no domínio da freqüência para PEVEN [1]. 

 

 

 

 

 

 

É importante ressaltar a presença de um fator      nestas duas equações, que 

representa um incremento de 3dB. Além disso, em P4x64 há um fator adicional de     , 

cuja finalidade é equiparar o valor quadrático médio (RMS – Root Mean Square) da 

potência desta seqüência de treinamento com a potência dos símbolos de 

informação [1]. 

 No uplink, quando todos os 16 sub-canais são utilizados, o preâmbulo de 

dados consiste em um símbolo OFDM composto por sub-portadoras ímpares de 

PALL , assim como em PEVEN. Esta seqüência é denominada preâmbulo curto (PSHORT) 

e deve ser utilizada como preâmbulo de rajadas de downlink quando indicado no 

campo DL-MAP (Downlink Mobile Application Part) da camada MAC [1]. 
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 Existe ainda uma outra seqüência de treinamento mandatória caso seja 

adotada a codificação no espaço-tempo (STC). Sendo este esquema caracterizado 

pela transmissão de dados em duas antenas, o preâmbulo deve ser transmitido 

simultaneamente por estas antenas. Assim, enquanto uma transmite PEVEN, a outra 

utiliza uma seqüência de treinamento formada por sub-portadoras de PALL  de índices 

ímpares, denominada PODD e descrita pela eq.(4.10) [1]. 

 

 

 

 

 O preâmbulo longo (PODD ou PEVEN) é seguido pelo FCH (Frame Control 

Header) que contêm informações decodificadas sobre a estação-cliente, tais como: 

o tipo de modulação e o comprimento da codificação variável (FEC) para cada perfil 

de rajada, além dos dados de aplicações do móvel (DL-MAP e UL-MAP) [1]. 

 Conforme exposto anteriormente no Capítulo 3, no frame de downlink o 

preâmbulo longo e o FCH não foram modelados, estando presentes somente as 

rajadas de downlink. Assumiu-se, ainda, um perfeito sincronismo entre o transmissor 

e o receptor, levando à utilização de apenas um preâmbulo curto para todas as 

rajadas de downlink.  

 A Figura 4.22 apresenta os blocos funcionais responsáveis pelo processo de 

concatenação horizontal do preâmbulo nos símbolos OFDM, com o correspondente 

diagrama SDL indicado na Figura 4-A.17 (Apêndice 4-A). Assim, o sinal na saída 

deste bloco é formado pela composição das sub-portadoras de dados, pilotos e zero 

DC com as seqüências de treinamento. 
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Figura 4.22 – Blocos funcionais responsáveis pela adição das seqüências de treinamento. 
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4.4.2 Processo de Adição de Bandas de Guarda 
 

 

 De acordo com o exposto no Capítulo 2 (item 2.3.1.1), a camada física (PHY) 

WirelessMAN-OFDM do WiMAX [1] especifica que a transmissão OFDM deve ser 

efetuada com 256 sub-portadoras, necessárias para a realização da Transformada 

Inversa Rápida de Fourier (IFFT). 

 Após o processo de adição do preâmbulo e das sub-portadoras de dados, 

pilotos e zero DC, somente 201 sub-portadoras do frame OFDM estão sendo 

utilizadas. Então, as 55 sub-portadoras remanescentes são adicionadas ao frame 

com valores nulos, compondo as bandas de guarda. Elas têm a finalidade de 

permitir o decaimento natural do sinal e minimizam as interferências em canais 

adjacentes. 

 Assim, 28 sub-portadoras nulas são inseridas nos índices de offset de 

freqüências baixas (NGuard_left  = −128,−127,...,−101) e 27 sub-portadoras nulas são 

inseridas nos índices de offset de freqüências altas (NGuard_right  = +101, +102, ..., 

+127) [1]. 

 Contudo, estes índices foram deslocados de forma a possuírem somente 

valores positivos, visando atender às restrições impostas pelo aplicativo MATLAB®. 

A Figura 4.23 ilustra os blocos funcionais que compõem o processo de adição das 

bandas de guarda, e a Figura 4-A.18 apresenta o seu respectivo diagrama SDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para uma melhor compreensão deste processo, a Figura 4.24 ilustra 

esquematicamente a disposição das sub-portadoras após a adição das bandas de 

guarda. 

Figura 4.23 – Blocos funcionais que compõem o processo de adição das bandas de guarda. 
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4.4.3 Processo de Transformada Inversa Rápida de Fourier  (IFFT) 
 

 

 A Transformada Inversa Rápida de Fourier (IFFT) promove a conversão de um 

sinal no domínio da freqüência em um sinal no domínio do tempo, de duração igual 

ao número de passos da FFT multiplicado pelo seu tempo de amostragem. Como 

um símbolo OFDM pode ser definido por uma IFFT, ele também pode ser expresso 

matematicamente, de acordo com a eq.(4.11) [3]: 

 

 

 

 

 

 A IFFT é empregada, então, para produzir um sinal no domínio do tempo a 

partir das amostras discretas do sinal mapeadas em diferentes sub-portadoras 

ortogonais. O comprimento ou número de pontos utilizados para a realização da FFT 

ou da IFFT (Nfft ) pode ser obtido através da eq.(2.2), e no WiMAX-fixo é estabelecida 

como sendo 256 [1]. 

 Além de garantir a ortogonalidade das sub-portadoras OFDM, o processo da 

IFFT representa uma maneira eficiente de modular estas sub-portadoras em 

paralelo, aumentando assim a eficiência do sistema. 

 Na Figura 4.25 estão apresentados os blocos funcionais que compõem o 

processo de Transformada Inversa Rápida de Fourier, com o correspondente 

diagrama SDL indicado na Figura 4-A.19 (Apêndice 4-A). 
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Figura 4.24 – Disposição das sub-portadoras após a adição das bandas de guarda. 
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Figura 4.25 – Blocos que compõem o processo de Transformada Inversa Rápida de Fourier (IFFT). 
 

 Antes da efetiva execução da IFFT, as sub-portadoras são reordenadas de 

forma a manter as 55 sub-portadoras nulas que compõem a banda de guarda no 

centro das demais sub-portadoras, conforme ilustração esquemática na Figura 4.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 Adicionalmente, é utilizado um bloco de ganho com a finalidade de compensar 

o número de sub-portadoras e normalizar a potência transmitida. Este ganho é dado 

pela fórmula apresentada na eq.(4.12). 

 

 

 

4.4.4 Processo de adição do Prefixo Cíclico 
 

 

 Os sistemas de comunicação sem fio estão sujeitos à ocorrência de 

interferências inter-simbólicas causadas pelo espalhamento de atraso por multi-

percursos. Com o objetivo de evitar este problema, são adicionados intervalos 

cíclicos de guarda no princípio de cada símbolo OFDM. 

 Esse intervalo de guarda, denominado Prefixo Cíclico, é composto pela cópia 

da última porção dos dados de um símbolo OFDM para o seu início. Então, 

conforme a eq.(2.7), o tempo total de duração de um símbolo OFDM (Tsym ) equivale 

à soma do tempo útil do símbolo OFDM (Tb) e o tempo do Prefixo Cíclico (Tg). 

Figura 4.26 – Ilustração esquemática da reordenação das sub-portadoras. 
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 O parâmetro G define a relação entre Tg e Tb por meio da eq.(2.6) e para o 

padrão WiMAX-fixo são estabelecidos os valores de 1/4, 
1/8, 

1/16 ou 1/32 [1]. Ao 

selecionar este parâmetro, é necessário avaliar a relação custo-benefício de sua 

utilização: ser grande o suficiente para eliminar a dispersão do canal, porém, 

pequeno o bastante para não onerar o consumo de energia no transmissor. 

 A Figura 4.27 ilustra os blocos funcionais que compõem o processo de adição 

do Prefixo Cíclico, e a Figura 4-A.20 (Apêndice 4-A) apresenta o respectivo 

diagrama SDL. É empregado um vetor para a devida cópia e realocação dos dados 

para o princípio do frame, baseado na variável que descreve o comprimento do 

Prefixo Cíclico (Ncp), dada pela eq.(2.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante a simulação, é fornecida graficamente uma análise espectral do sinal 

transmitido (dados de informação) por meio da utilização de um bloco funcional 

específico (Spectrum Scope). Em uma janela que simula a tela de um osciloscópio 

(Figura 4.28), é mostrado o periodograma referente aos frames de dados 

transmitidos, contemplando o Prefixo Cíclico adicionado às sub-portadoras de 

dados, pilotos, zero-DC e bandas de guarda (neste caso o preâmbulo não está 

indicado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.28 – Análise espectral do sinal transmitido, apresentada dinamicamente durante a simulação. 

Figura 4.27 – Blocos funcionais que compõem o processo de adição do Prefixo Cíclico (CP). 
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 Após a adição do Prefixo Cíclico, é realizada a conversão paralelo-série dos 

dados, onde são combinados os sinais relacionados ao preâmbulo e às sub-

portadoras que compõem o frame OFDM, permitindo assim a transmissão de 

amostras de um símbolo no domínio do tempo. 

 A Figura 4.29 ilustra, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da 

freqüência, a forma de onda do sinal que efetivamente será transmitido através do 

canal de propagação, considerando as seqüências de treinamento (preâmbulos), o 

Prefixo Cíclico e as sub-portadoras de dados, pilotos, zero-DC e bandas de guarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.29 – Representação gráfica do sinal a ser transmitido. 
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4.5 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 
 

 

 Este capítulo descreveu as funções executadas pelo Modulo de Transmissão, 

englobando a codificação dos dados, a modulação e a transmissão OFDM efetuadas 

antes do efetivo envio das informações. 

 Foram apresentados os diagramas em blocos referentes a todas as etapas do 

Módulo de Transmissão implementado, bem como, a correspondente especificação 

dos blocos, processos e procedimentos na forma de diagramas SDL. 
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APÊNDICE 4-A – DIAGRAMA SDL - MÓDULO DE TRANSMISSÃO 
 

 

 Este apêndice apresenta uma descrição das ações executadas pelo Módulo de 

Transmissão através de diagramas em blocos, utilizando a linguagem SDL 

(Specification and Description Language). 
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Figura 4-A.1 – Diagrama SDL do bloco Módulo de Transmissão. 
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Block Codificação de Canal

Controle_Adaptativo

Parametros_Simulacao

[Min_Tbit, 

Max_Nspf]

Process

Correção de Erros

Process

Randomização

[Nofdm, Nspf]

[Nofdm, 

Ncbps, Ncpc]

[Min_Tbit, Max_Nspf, 

Nofdm, Ncbps, Ncpc, Nspf]

[RateID]

[Out_Tx_Cod (0 .. 6)]

[Out_Orig]

Process

Entrelaçamento

[RateID]

[RateID]

Tx_Dados_Originais

Tx_Dados_Codificados

Figura 4-A.2 – Diagrama SDL do bloco Codificação do Canal. 
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Process Randomização

Min_Tbit, Max_Nspf, RateID Real

Dados camada 

MAC

Out_Tx_Cod_R

DCL
Probability of a zero Real     :=     0.5;
Initial seed Real :=     61;
Sample time Real
Samples per frame Real

Simulink - Bloco “Bernoulli Binary Generator”
Gera um número binário randômico, segundo

a distribuição de Bernoulli.

Procedure

Bernoulli Binary Generator

(Probability of a zero, Initial seed, 

Sample time, Samples per frame)

Tx_Informação

RateID,

Min_Tbit, 

Max_Nspf

Min_Tbit := 8.3333e-8

Max_Nspf := 864

Sample time := Min_Tbit

Samples per frame := Max_Nspf

Figura 4-A.3 – Diagrama SDL do processo Randomização. 



138 
 

 

 

 

  

Process Correção de Erros (FEC)

RateID, Nofdm Real

Nspf, Out_Tx_Cod_R Vector (Real, Real)

Procedure

Codificador 

Convolucional

(RateID) 

Procedure

Dados de 

Preenchimento

(RateID, Nspf) 

Out_Tx_Cod_R,

RateID, Nspf, 

Nofdm

Procedure

Codificador Reed-

Solomon

(RateID, Nofdm) 

Tx_Informação

Out_Tx_Cod_C 

(0 .. 6)
Tx_Cod_RS+CC

Nofdm := 1

Nspf := [96, 192, 288, 284, 576, 768, 864]

Figura 4-A.4 – Diagrama SDL do processo Correção de Erros. 
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Figura 4-A.5 – Diagrama SDL do procedimento Dados de Preenchimento. 
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Figura 4-A.6 – Diagrama SDL do procedimento Codificador Reed-Solomon (shortening + puncturing). 
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Procedure Codificador Convolucional (puncturing)

RateID Real

Simulink - Bloco “Convolutional Encoder”
Executa a codificação Convolucional com a

função de puncturing.

Puncture vector := [1]

DCL
G1 Real :=   171;   G2 Real :=   133;
Constraint lenght Real :=   7;
Operation mode Charstring   :=   truncated
Trellis structure Real
Puncture vector Vector (Real, Real)RateID = 0

S

Puncture vector := [1, 1, 0, 1]

RateID = 1

N

S

RateID = 3 S

N

Puncture vector := [1, 1, 0, 1, 1, 0]RateID = 5 S

N

Puncture vector := [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]N

Procedure

Convolutional Encoder

(Trellis structure, Operation 

mode, Puncture vector)

Trellis structure := poly2trellis(Constraint lenght, [G1 G2])

Figura 4-A.7 – Diagrama SDL do procedimento Codificador Convolucional. 
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Figura 4-A.8 – Diagrama SDL do processo Entrelaçamento (Interleaving). 
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Figura 4-A.9 – Diagrama SDL do bloco Modulação. 
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Figura 4-A.10 – Diagrama SDL do processo Modulação de Dados. 
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Process Modulação de Pilotos

Min_Tbit, Max_Nspf, Nofdm, Ntrain, dir_tx Real

Geração Pilotos

Out_Tx_Pilotos

DCL
Generator polynomial Vector (Real, Real)
Initial states, out_dim Vector (Real, Real)
Sample time Real
Scalar shift value Real
Samples per frame Real
Phase offset Real

Procedure

PN Sequence Generator

(Generator polynomial, Initial states, 

Scalar shift value, Sample time, 

Samples per frame)

Tx_Pilotos_ 

Modulados

Min_Tbit, 

Max_Nspf, Nofdm, 

Ntrain, dir_tx Min_Tbit := 8.3333e-8,

Max_Nspf := 864

Nofdm := 1, Ntrain := 1

Generator polynomial := fliplr([1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1])

Sample time := Max_Nspf * Min_Tbit

Samples per frame := Nofdm

Scalar shift value := Ntrain

dir_tx = 1

Initial states : = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

S

Initial states : = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

N

Phase offset := 0

Procedure

BPSK Modulator Baseband

(Phase offset)

out_dim := [RS_n(RateID), Nofdm]

Simulink - Bloco “Reshape”
Altera as dimensões do vetor de entrada

(conversão série x paralelo) 

Procedure

Reshape

(out_dim)

Simulink - Bloco “PN Sequence Generator”
Gera uma seqüência de ruído pseudo-randômico

(PN) utilizando um registrador de deslocamento

com realimentação linear (LFSR).

Simulink - Bloco “BPSK Modulator Baseband”
Modula o sinal de entrada utilizando o método

BPSK (Binary Phase Shift Keying).

Figura 4-A.11 – Diagrama SDL do processo Modulação de Pilotos. 
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Block Transmissão OFDM

Parametros_Simulacao

[dir_tx, Ndata,

Nofdm, Pshort]

[Out_Tx]

[Nfft, Nused]

[dir_tx, Ndata, Nofdm, Nfft, Nused, 

Pshort, NTsym, Nguard_left, 

Nguard_right, seq_adicao_CP_Tx]

Tx_Dados_Transmitidos

Block

Composição do Frame

[NTsym, Nguard_left, 

Nguard_right]

Tx_Dados_Modulados, Tx_Pilotos_Modulados

[Out_Tx_Dados, Out_Tx_Pìlotos]

Process

Adição de Bandas

de Guarda

Process

Transformada Inversa

Rápida de Fourier

(IFFT)

[seq_adicao_CP_Tx]

Process

Adição do Prefixo Cíclico

(CP)

Figura 4-A.12 – Diagrama SDL do bloco Transmissão OFDM. 
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Figura 4-A.13 – Diagrama SDL do sub-bloco Composição do Frame. 
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Figura 4-A.14 – Diagrama SDL do processo Adição das sub-portadoras de dados, piloto e zero-DC. 
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Figura 4-A.15 – Diagrama SDL do procedimento Adição de sub-portadoras no Downlink. 
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Figura 4-A.16 – Diagrama SDL do procedimento Adição de sub-portadoras no Uplink. 
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Process Adição de Preâmbulo (Seqüências de Treinamentos)

Out_OFDM_SubPort, Pshort Vector (Real, Real)

Tx_Frame_Sub-

portadoras

DCL
Number of inputs Real :=   2
Concatenate dimension Real :=   2
Mode Charstring    :=    Multidimensional array

Tx_Frame_ 

Composto

Out_OFDM_

SubPort

Simulink - Bloco “Matrix Concatenate”
Concatena o sinal de entrada, criando um

sinal de saída contíguo. 

Out_OFDM_Fr

Pshort
Procedure

Matrix 

Concatenate

(Number of 

inputs, Mode, 

Concatenate 

dimension)

Figura 4-A.17 – Diagrama SDL do processo Adição de Preâmbulo (Seqüências de Treinamento). 
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Process Adição de Bandas de Guarda

Out_OFDM_Fr, Nguard_left, Nguard_right Vector (Real, Real)

NTsym Real

Tx_Frame_ 

Composto

DCL
Number of inputs Real :=   3
Concatenate dimension Real :=   1
Mode Charstring    :=    Multidimensional array
Freq_baixas, Freq_altas :=    Vector (Real, Real)

Tx_Frame_ 

Bd_Guarda

Out_OFDM_Fr

Simulink - Bloco “Matrix Concatenate”
Concatena o sinal de entrada, criando um

sinal de saída contíguo. 

Out_OFDM_BdGd

Procedure

Matrix 

Concatenate

(Number of 

inputs, Mode, 

Concatenate 

dimension)

Freq_altas := complex(0,0)*ones(Nguard_right, NTsym)

Freq_baixas := complex(0,0)*ones(Nguard_left, NTsym)

Nguard_right, 

NTsym

Nguard_left, 

NTsym

Figura 4-A.18 – Diagrama SDL do processo Adição de Bandas de Guarda. 
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Figura 4-A.19 – Diagrama SDL do processo Transformada Inversa Rápida de Fourier (IFFT). 
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Process Adição do Prefixo Cíclico (CP)

Out_OFDM_IFFT Vector (Real, Real)

seq_adicao_CP_Tx Vector (Real, Real)

Tx_Frame_IFFT

DCL
ind_dim Real
index option Charstring
out_dim Charstring
index Vector (Real, Real)

Tx_Dados_ 

Transmitidos

Out_OFDM_IFFT, 

seq_adicao_CP_Tx

Out_Tx

in_dim := 2

index option := Index vector (dialog)

index := seq_adicao_CP_Tx

Simulink - Bloco “Selector”
Seleciona ou reordena elementos

específicos de um sinal de entrada

multi-dimensional (cópia de parte dos

dados para o início do frame)

Procedure

Selector

(in_dim, index 

option, index) 

out_dim := Column vector (2-D)
Simulink - Bloco “Reshape”
Altera as dimensões do vetor de

entrada (conversão paralelo x série) 

Procedure

Reshape

(out_dim) 

Figura 4-A.20 – Diagrama SDL do processo Adição do Prefixo Cíclico (CP). 
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5 MÓDULO DE CANAL 
 

 

 Este capítulo apresenta a modelagem e simulação do canal de propagação, 

detalhando os blocos funcionais utilizados e os correspondentes diagramas SDL, 

dispostos no Apêndice 5-A. 

 São discutidos também os principais aspectos relacionados às variações 

sofridas pelo canal e os seus efeitos nos sistemas de comunicação. 

 

5.1 O CANAL DE COMUNICAÇÃO 
 

 

 Um canal de comunicação pode ser definido como o meio físico utilizado como 

caminho de propagação pelo sinal recebido. O seu modelo mais simples é o canal 

sob efeito do ruído Gaussiano branco aditivo (AWGN). Neste canal, o ruído possui 

densidade espectral de potência (PSD – Power Spectral Density) constante e 

amplitude com função de densidade de probabilidade (PDF – Probability Density 

Function) Gaussiana [1]. 

 Quando associado à influência de fatores físicos, tais como a existência de 

multi-percursos ou a reflexão e difração em obstáculos presentes no ambiente, este 

canal passa a ser modelado como linearmente variante no tempo e pode ser 

classificado com respeito às variações sofridas pela envoltória do sinal [2]. 

 As variações em grande escala estão associadas a efeitos no sinal ao longo de 

médias e grandes distâncias (comparadas com o comprimento de onda) e incluem a 

perda de percurso (path loss) e o sombreamento (shadowing). Quando obstruído, o 

sinal chega ao receptor basicamente através de difração e espalhamento e sua 

amplitude segue uma função de densidade de probabilidade (PDF) Normal ou 

Gaussiana [3]. 

 Já as variações de pequena escala, conhecidas como desvanecimento rápido 

(fast fading) ou simplesmente desvanecimento, são variações causadas pelo 

comportamento aleatório das componentes que chegam ao receptor, verificadas a 

pequenos intervalos de tempo ou a curtas distâncias (normalmente na ordem de 

meio comprimento de onda) [2]. 
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 Na presença de linha de visada (LOS), o desvanecimento tem um 

comportamento aleatório que pode ser caracterizado por uma distribuição estatística 

de Rice. Já na ausência desta condição (NLOS), este desvanecimento é melhor 

representado pela distribuição Rayleigh [3]. 

 A Figura 5.1 apresenta um sinal típico em um canal de comunicação móvel, 

onde podem ser observadas claramente as variações em pequena e grande escala 

do sinal [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 CANAL COM DESVANECIMENTO POR MULTI-PERCURSOS 
 

 

 O desvanecimento é causado por constantes mudanças nas configurações do 

ambiente de propagação com relação à ocorrência de reflexões e difrações, que 

alteram a amplitude, fase e tempo do sinal originalmente transmitido, levando ao 

aparecimento de multi-percursos [4]. 

 No receptor, os campos associados aos diferentes percursos somam-se 

vetorialmente e produzem um campo resultante oscilante, provocando uma queda 

no nível do sinal recebido. Esse fenômeno é observado tanto em aplicações móveis 

quanto em aplicações fixas, uma vez que há a possibilidade do desvanecimento 

ocorrer devido a alterações no ambiente, como movimentação de veículos, por 

exemplo [2]. 

 Assim, após percorrer múltiplos caminhos de propagação, o sinal recebido 

pode ser considerado como a soma de réplicas do sinal original atenuadas, 

defasadas e com diferentes atrasos associados [4]. 

Figura 5.1 – Variações de pequena e grande escala no canal de propagação [2]. 
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 Essas variações das condições do canal ao longo do tempo são caracterizadas 

como função do espalhamento do atraso (delay spread) e do espalhamento Doppler 

(Doppler spread). De acordo com os valores destes parâmetros, o sinal transmitido 

pelo canal pode apresentar desvanecimentos seletivos ou não em freqüência, com 

desvanecimentos mais ou menos rápidos, ou ainda seletivos ou não no tempo [4, 5]. 

 

5.2.1 Espalhamento Doppler  
 

 

 O espalhamento Doppler (fd – Doppler shift) é a medida da alteração espectral 

causada pela taxa de variação dos componentes dos multi-percursos em função do 

movimento relativo entre o transmissor e o receptor (aplicações móveis) ou do 

movimento de obstáculos no caminho de propagação (aplicações fixas) [5]. 

 Em um canal de comunicação sem fio empregado para aplicações fixas, a 

densidade espectral de potência Doppler (PSD) da componente de espalhamento é 

distribuída principalmente em torno da freqüência nula, distingüindo-se do espectro 

clássico de Jakes para os canais móveis mostrado na Figura 5.2-a. No entanto, 

pode-se realizar a aproximação para uma forma de onda arredondada (rounded), 

disponível na maioria dos simuladores, dada pela eq.(5.1) e ilustrada na Figura 5.2-b 

[4, 6]. Esta função é parametrizada pela máxima freqüência Doppler fd 

(MaxDopplerShift), podendo assumir valores típicos de 0,1 a 2 Hz [6, 7]. 

 

 

 

 

 Já em um canal de comunicação sem fio móvel, as velocidades relativas de 

movimentação do transmissor ou do receptor introduzem uma aparente alteração no 

sinal transmitido (fd), expressa em função da velocidade relativa entre o transmissor 

e o receptor (v), da freqüência do sinal transmitido (fc), do ângulo entre a direção do 

movimento e de propagação (θθθθ) e da velocidade da luz (c), conforme eq.(5.2) [4]. 
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 Inversamente proporcional 

tempo de coerência do canal (

espalhamento Doppler no domínio do tempo

tempo da dispersão em freqüência do cana

medida estatística do intervalo de tempo sobre o qual a resposta impulsiva do canal 

permanece constante [8]. 

 No padrão IEEE 802.16

coerência do canal é muito maior do que a duração de um frame, levando a cenários 

quase estáticos [9]. 

 

5.2.2 Espalhamento de Atraso
 

 

 O espalhamento de atraso 

temporal para um canal, ou seja, 

multi-percursos são espalhados no tempo. Uma das medições mais utilizadas para 

caracterizar este parâmetro é o valor quadrático 

rms (ττττRMS – rms delay spread

 De forma análoga aos parâmetros de espalhamento de atraso no domínio do 

tempo, a banda de coerência do canal (

caracterização do canal no domínio 

em que dois componentes espectrais apresentam um forte potencial de correlação 

em amplitude [8]. 

(a) 

Figura 5.2 – (a) espectro Doppler clássico (

Inversamente proporcional ao parâmetro de espalhamento Doppler

tempo de coerência do canal (Tc – coherence time) corresponde ao fator dual do 

no domínio do tempo e caracteriza a natureza variante no 

dispersão em freqüência do canal. Logo, o tempo de coerência

medida estatística do intervalo de tempo sobre o qual a resposta impulsiva do canal 

No padrão IEEE 802.16-2004, é considerada a hipótese de que o tempo de 

coerência do canal é muito maior do que a duração de um frame, levando a cenários 

Espalhamento de Atraso  

espalhamento de atraso (ττττ – delay spread) é uma medida da dispersão 

, ou seja, reflete o modo como os sinais provenientes de 

percursos são espalhados no tempo. Uma das medições mais utilizadas para 

caracterizar este parâmetro é o valor quadrático médio do espalhamento 

spread) [8]. 

De forma análoga aos parâmetros de espalhamento de atraso no domínio do 

tempo, a banda de coerência do canal (Bc – coherence bandwidth) é utili

caracterização do canal no domínio da freqüência, e equivale à faixa de freqü

em que dois componentes espectrais apresentam um forte potencial de correlação 

(b) 

clássico (Jakes);  (b) espectro Doppler arredondado (

158 

Doppler (fd), o 

corresponde ao fator dual do 

e caracteriza a natureza variante no 

tempo de coerência é uma 

medida estatística do intervalo de tempo sobre o qual a resposta impulsiva do canal 

2004, é considerada a hipótese de que o tempo de 

coerência do canal é muito maior do que a duração de um frame, levando a cenários 

é uma medida da dispersão 

reflete o modo como os sinais provenientes de 

percursos são espalhados no tempo. Uma das medições mais utilizadas para 

do espalhamento de atraso 

De forma análoga aos parâmetros de espalhamento de atraso no domínio do 

) é utilizada para a 

equivale à faixa de freqüência 

em que dois componentes espectrais apresentam um forte potencial de correlação 

arredondado (rounded) [4, 6]. 
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 Assim, enquanto o espalhamento de atraso é um fenômeno natural causado 

pelas reflexões e difrações ocorridas durante a propagação, a banda de coerência 

do canal representa uma medida estatística sobre o espectro no qual um canal 

apresenta respostas constantes em freqüência [8]. 

 O espalhamento de atraso rms (ττττRMS) e a banda de coerência (Bc) são 

grandezas inversamente proporcionais, mas sua relação exata depende da estrutura 

dos multi-percursos [4, 8]. 

 Quando a largura de banda do sinal transmitido (BW) encontra-se dentro da 

banda de coerência, isto é, quando BW < B c, o desvanecimento do canal é 

considerado plano ou não-seletivo em freqüência (flat-fading), situação esta onde 

todas as componentes espectrais possuem uma alta correlação e atravessam o 

canal sofrendo uma mesma alteração no ganho e com variação linear de fase [4]. 

 Por outro lado, nos casos em que BW > B c, o desvanecimento do canal passa 

a ser seletivo em freqüência (frequency-selective). Nestas condições, a resposta em 

freqüência do canal possui um espalhamento de atraso que excede o período do 

símbolo transmitido, fazendo com que o sinal recebido apresente distorções e 

interferências inter-simbólicas (ISI) em função das atenuações, defasagens e 

atrasos causados pelos multi-percursos [2, 5]. 

 

5.3 MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO CANAL 
 

 

 As características do canal de propagação anteriormente discutidas são de 

fundamental importância para a avaliação do desempenho de um sistema de 

propagação embasado na técnica OFDM, tal como o WiMAX. 

 Para esta simulação, foram modeladas no SIMULINK® três especificações 

básicas para o canal de propagação, baseadas na incidência dos efeitos do ruído 

Gaussiano branco aditivo (sem desvanecimento) e com a possibilidade da 

ocorrência de variações de pequena escala na envoltória do sinal (com 

desvanecimento seletivo ou não seletivo em freqüência).  

 Esses tipos básicos de canal, somados às configurações de mobilidade (sem 

mobilidade ou mobilidade parcial) e ambiente de propagação (externo ou interno), 

promoveram a simulação de sete formas distintas de operação. 
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5.3.1 Modelagem da Propagação por Multi-percursos 
 

 

 Na intenção de propiciar a comparação com outros sistemas de comunicação 

sem fio e, simultaneamente, obter uma boa representação de ambientes urbanos 

macro-celulares, a modelagem da propagação por multi-percursos utilizou as 

especificações do ITU (International Telecommunications Union) [10]. 

 Essas especificações, presentes na recomendação ITU-R M.1225 [11], definem 

uma relação de modelos de canais padronizados e foram adotadas pelo WiMAX 

Forum para a realização de testes e validações de dispositivos que empregam tal 

tecnologia [12]. 

 Assim, de acordo com esta recomendação do ITU existem dois tipos de perfis 

de canal com propagação por multi-percursos: canais do tipo A (channel A) e do tipo 

B (channel B), associados a condições de utilização do sistema por usuários em 

ambientes internos (indoor), externos (outdoor - pedestrian) ou veiculares (outdoor - 

vehicular). Os canais do tipo A são recomendados para aplicações rurais macro-

celulares, enquanto os canais do tipo B estão relacionados com ambientes urbanos 

macrocelulares, onde há maior incidência do espalhamento de atraso [12, 13]. 

 Este estudo determinou a condição de usuários em ambientes internos (indoor) 

e externos (outdoor - pedestrian) para canais especificados pelo ITU com o perfil do 

tipo B (ambientes urbanos), considerando a recepção de sinais provenientes de seis 

percursos distintos. Os valores associados aos atrasos de propagação e ao ganho 

relativo de cada percurso estão dispostos na Tabela 5.1 [10, 13]. 

 

Tabela 5.1 – Modelo de canal de multi-percurso do ITU, para perfil do tipo B [10, 13]. 

Multi-
percurso  

 Interno ( indoor )  Externo ( outdoor - pedestrian ) 

 Atraso de 
propagação[ns]  

Ganho 
relativo [dB]  

 Atraso de 
propagação[ns] 

Ganho 
relativo [dB]  

1  0 0  0 0 

2  100 -3,6  200 -0,9 

3  200 -7,2  800 -4,9 

4  300 -10,8  1.200 -8,0 

5  500 -18,0  2.300 -7,8 

6  700 -25,2  3.700 -23,9 
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5.3.2 Implementação do Canal de Propagação 
 

 

 Na Figura 5.3 estão dispostos os blocos funcionais que compõem o Módulo de 

Canal, tendo como entrada os sinais provenientes do Módulo de Transmissão e do 

Módulo de Parâmetros de Simulação (tipo_canal ,pathDelays,mobilidade_usuario , 

ambiente_propagacao , pathGains , maxDoppler ), fornecendo em sua saída os 

dados a serem recebidos. 

 O Apêndice 5-A (Figura 5-A.1) apresenta uma descrição das ações executadas 

pelos Blocos e Processos que compõem o Módulo de Transmissão, utilizando a 

linguagem SDL (Specification and Description Language) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A escolha do tipo de canal é realizada a partir dos parâmetros iniciais do 

simulador. No entanto, a relação sinal-ruído (SNR) do canal de propagação é 

determinada pelos usuários do modelo, por meio de uma caixa de diálogo acessada 

a partir do Módulo de Canal. 

 A configuração inicial é composta por um canal sem desvanecimento, sob 

efeito apenas do ruído Gaussiano branco aditivo (AWGN). Nestas condições de 

propagação, não são necessários esforços no sentido de mitigar os efeitos impostos 

pelo canal, sendo a eficiência do sistema limitada apenas pela relação sinal-ruído do 

canal e pelos esquemas de codificação e modulação empregados. Este canal é a 

base da especificação do WiMAX e, apesar de sua ocorrência não ser comum em 

situações práticas, seu estudo é fundamental para efeitos comparativos. 

 Para implementar o canal AWGN, utilizou-se um bloco funcional específico do 

SIMULINK® (AWGN Channel), como apresentado na Figura 5.4 e no correspondente 

diagrama SDL da Figura 5-A.2. 

Figura 5.3 – Estrutura do Módulo de Canal do simulador WiMAX. 
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 A variância do ruído gerado por este bloco é calculada a partir da relação sinal-

ruído, de acordo com operações matemáticas dadas pela eq.(5.3) que são 

executadas pelo bloco funcional de cálculo da variância a partir de SNR (dB), 

ilustrados na Figura 5.5 e no diagrama SDL da Figura 5-A.3 (Apêndice 5-A). 

 

 

 

 

 

 

 As outras duas configurações do canal adicionam os efeitos de propagação por 

multi-percursos, com desvanecimentos seletivos e não-seletivos em freqüência 

caracterizados pela distribuição Rayleigh. Portanto, nestas condições, a equalização 

do sinal recebido passa a apresentar uma grande relevância e, em situações 

extremas, ocorre uma queda acentuada na eficiência da predição dinâmica do canal 

impactando o controle adaptativo. 

 O canal com desvanecimento não seletivo em freqüência (frequency-flat fading) 

foi implementado por um bloco funcional específico do SIMULINK® (Multipath 

Rayleigh Fading Channel) concatenado ao canal AWGN. Pelo fato deste 

desvanecimento não ser afetado pelos multi-percursos, os parâmetros referentes ao 

atraso de propagação (delay vector) e ao ganho relativo de cada percurso (gain 

vector) foram ajustados com valores nulos. Nestas condições, o canal FLAT-I 

representa a operação estática, e o canal FLAT-II simula a condição de mobilidade. 

 De forma análoga, o canal com desvanecimento seletivo em freqüência 

(frequency-selective fading) foi elaborado com o uso do mesmo bloco funcional do 

SIMULINK® (Multipath Rayleigh Fading Channel), também concatenado ao canal 

AWGN. Entretanto, neste caso o atraso de propagação (delay vector) e o ganho 

relativo de cada percurso (gain vector) foram configurados de acordo com o 

ambiente de propagação selecionado nos parâmetros iniciais do simulador. 

Figura 5.5 – Cálculo da variância do ruído Gaussiano branco aditivo a partir de SNR (dB) 








−−−−
==== 102 10

dBSNR

σσσσ (5.3) 

Figura 5.4 – Implementação do canal AWGN. 
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 Nos ambientes internos, são aplicados os canais ITU-B-I (sem mobilidade) e 

ITU-B-II (com mobilidade). Em contrapartida, nos ambientes externos indicam-se os 

canais ITU-B-III (sem deslocamento) e ITU-B-IV (com deslocamento). 

 Para aplicações fixas, admitiu-se arbitrariamente para o espalhamento Doppler 

uma freqüência máxima de 0,25 Hz (dentro da faixa especificada de 0,1 a 2 Hz [6]), 

causado pelo movimento de obstáculos no caminho de propagação. Nesta situação, 

o tipo de espectro Doppler foi aproximado para uma forma de onda arredondada 

(rounded), cujos coeficientes são especificados na eq.(5.1) [6]. 

 De modo a simular a condição de operação que prevê a possibilidade dos 

usuários deslocarem-se, a eq.(5.2) foi empregada para o cálculo do espalhamento 

Doppler. Como visto no Capítulo 3 - item 3.1.1, adotou-se que esta movimentação 

poderá ocorrer com uma velocidade máxima de 3 km/h, que para uma largura de 

banda de 3,5 MHz acarreta um espalhamento (fd) de 9,7 Hz. 

 Para canais com desvanecimento não seletivo em freqüência e com mobilidade 

parcial, o tipo de espectro Doppler (Doppler Spectrum) selecionado foi o clássico 

(Jakes). Já para canais com desvanecimento seletivo em freqüência e aplicação 

parcialmente móvel, este parâmetro seguiu as especificações indicadas pelo ITU: 

plano (flat) para ambientes internos e clássico (Jakes) para ambientes externos [10]. 

 A Figura 5.6 ilustra os blocos funcionais utilizados para a implementação dos 

canais com desvanecimento seletivo (ITU-B-I, ITU-B-II, ITU-B-III, ITU-B-IV) e não 

seletivo em freqüência (FLAT-I, FLAT-II), e o Apêndice 5-A (Figura 5-A.4) indica o 

respectivo diagrama SDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.6 – Implementação dos canais com desvanecimento seletivo e não seletivo em freqüência. 
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 Nos canais com desvanecimento Rayleigh, o espalhamento Doppler segue as 

definições sobre a mobilidade do usuário selecionadas no simulador. Assim, as 

características relacionadas ao espalhamento Doppler (MaxDopplerShift) e ao tipo 

de espectro Doppler (Doppler Spectrum) são modificadas de acordo com a forma de 

utilização do sistema. 

 Com a finalidade de tornar possível a seleção do tipo de canal de propagação a 

ser aplicado nas simulações, foi implementado o bloco funcional ilustrado na Figura 

5.7, com o correspondente diagrama SDL apresentado na Figura 5-A.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Independentemente do tipo de canal utilizado, foi empregado um bloco 

funcional para o cálculo da relação sinal-ruído efetiva do canal, que fornece uma 

medição instantânea deste valor com base na SNR configurada para o canal AWGN 

e também na variância associada à potência do sinal recebido, conforme 

apresentado no diagrama em blocos da Figura 5.8 e no correspondente diagrama 

SDL da Figura 5-A.6 (Apêndice 5-A). 

 

 

 

 

 

 Figura 5.8 – Medição instantânea da relação sinal-ruído (SNR) efetiva do canal. 

Figura 5.7 – Seleção do tipo de canal de propagação. 
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 Portanto, a simulação efetuada nesta dissertação prevê a utilização de sete 

tipos distintos de canais de propagação, cujas características estão apresentadas na 

Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Descrição dos tipos de canal de propagação utilizados na simulação. 

Canal Características Ambiente de 
propagação 

Mobilidade 
do usuário 

AWGN Ruído Gaussiano branco aditivo N/A N/A 

FLAT-I Desvanecimento não seletivo em 
freqüência (frequency flat fading) 

N/A Sem 
mobilidade 

FLAT-II 
Desvanecimento não seletivo em 
freqüência (frequency flat fading) N/A 

Mobilidade 
parcial 

ITU-B-I Desvanecimento seletivo em freqüência 
(frequency selective fading) 

Interno 
(indoor) 

Sem 
mobilidade 

ITU-B-II Desvanecimento seletivo em freqüência 
(frequency selective fading) 

Interno 
(indoor) 

Mobilidade 
parcial 

ITU-B-III Desvanecimento seletivo em freqüência 
(frequency selective fading) 

Externo 
(pedestrian) 

Sem 
mobilidade 

ITU-B-IV Desvanecimento seletivo em freqüência 
(frequency selective fading) 

Externo 
(pedestrian) 

Mobilidade 
parcial 

 

 Já a Tabela 5.3 contempla os parâmetros associados aos tipos de canal, que 

estão codificados no programa “parametros_iniciais.m” (Anexo B - item B-I), e são 

utilizados pelo modelo sempre que for selecionada uma das opções de configuração 

do canal de propagação na interface gráfica dos parâmetros iniciais do simulador. 

 

Tabela 5.3 – Parâmetros dos tipos de canal de propagação utilizados na simulação. 

Canal Ganho relativo 
[dB]  

Atraso de 
propagação [ns] 

Espalhamento 
Doppler  [Hz]  

Espectro  
Doppler 

AWGN N/A N/A N/A N/A 

FLAT-I N/A N/A 0,25 Rounded 

FLAT-II N/A N/A 9,7 Jakes 

ITU-B-I 
[0; -3.6; -7.2; -10.8; 

-18; -25.2] 
[0; 100; 200; 300; 

500; 700] 0,25 Rounded 

ITU-B-II [0; -3.6; -7.2; -10.8; 
-18; -25.2] 

[0; 100; 200; 300; 
500; 700] 9,7 Flat 

ITU-B-III [0; -0.9; -4.9; -8; 
-7.8; -23.9] 

[0; 200; 800; 1200; 
2300; 3700] 0,25 Rounded 

ITU-B-IV 
[0; -0.9; -4.9; -8; 

-7.8; -23.9] 
[0; 200; 800; 1200; 

2300; 3700] 9,7 Jakes 
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5.4 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 
 

 

 Este capítulo apresentou uma breve discussão sobre as variações das 

condições do canal associadas ao espalhamento do atraso (delay spread) e ao 

espalhamento Doppler (Doppler spread). 

 Foi descrito o processo de modelagem e simulação do canal, englobando a 

modelagem da propagação por multi-percursos segundo as especificações do ITU 

(ITU-R M.1225). Adicionalmente, a implementação do canal de propagação foi 

explicitada através de diagramas em blocos e dos correspondentes diagramas SDL. 
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APÊNDICE 5-A – DIAGRAMA SDL - MÓDULO DE CANAL 
 

 

 Este apêndice apresenta uma descrição das ações executadas pelo Módulo de 

Canal através de diagramas em blocos, utilizando a linguagem SDL (Specification 

and Description Language). 
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Figura 5-A.1 – Diagrama SDL do bloco Módulo de Canal. 
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Process Canal AWGN

Out_Cn_Sel, Out_Var_Calc Vector (Real, Real)

Cn_Selecionado

Out_Cn_Sel

Initial Seed := 67

Mode := Variance from port

DCL
Initial Seed Real
Mode Charstring

Procedure

AWGN Channel

(Initial Seed, Mode) 

Simulink - Bloco “AWGN Channel”
Adiciona o ruído Gaussiano branco

ao sinal de entrada 

Out_Cn_Pr
Canal_de_ 

Propagacao

Calculo_ 

Variancia

Out_Var_Calc

Figura 5-A.2 – Diagrama SDL do processo Canal AWGN. 

Figura 5-A.3 – Diagrama SDL do processo cálculo da variância a partir de SNR. 
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Figura 5-A.4 – Diagrama SDL do processo canal com desvanecimento Rayleigh. 
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Process Determinação do Tipo de Canal

Out_Tx, Out_Cn_Flat (I .. II), Out_Cn_ITU-B (I .. IV) Vector (Real, Real)

mobilidade_usuario, ambiente_propagacao, tipo_canal Real

Cn_Desv_ 

Rayleigh

DCL
Number of inputs Real     :=     2

Out_Cn_FLAT-I,

Out_Cn_FLAT-II

mobilidade_usuario

Procedure

Multi-Port Switch

(Number of inputs, 

mobilidade_usuario)

Simulink - Bloco “Multi-Port Switch”
Permite a passagem do sinal de entrada

Correspondente ao valor da variável de

controle, neste caso as condições de 

mobilidade, ambiente de propagação e 

tipo de canal de propagação.

Out_Cn_ITU-B-II,

Out_Cn_ITU-B-IV

ambiente_propagacao

Procedure

Multi-Port Switch

(Number of inputs, 

ambiente_propagacao)

Out_Cn_ITU-B-I,

Out_Cn_ITU-B-III

mobilidade_usuario

Procedure

Multi-Port Switch

(Number of inputs, 

mobilidade_usuario)

Procedure

Multi-Port Switch

(Number of inputs, 

tipo_canal)

Tx_Dados_ 

Transmitidos

Out_Tx

tipo_canal

Out_Cn_Sel Cn_Selecionado

Figura 5-A.5 – Diagrama SDL do processo Determinação do Tipo de Canal. 
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Figura 5-A.6 – Diagrama SDL do processo Cálculo da Relação Sinal-Ruído Efetiva do Canal. 
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6 MÓDULO DE RECEPÇÃO 
 

 

 Este capítulo discute as ações realizadas pelo receptor, que coleta o sinal após 

a passagem pelo canal de propagação e efetua as operações necessárias para a 

recuperação das informações transmitidas. São detalhados os blocos funcionais que 

compõem o módulo, com os respectivos diagramas SDL indicados no Apêndice 6-A. 

 

6.1 ESTRUTURA DO MÓDULO DE RECEPÇÃO 
 

 

O módulo de recepção realiza, basicamente, o inverso das ações executadas 

pelo módulo de transmissão. Adicionalmente, são feitas operações que visam à 

identificação dos coeficientes do canal e a predição da relação sinal-ruído, a fim de 

permitir a equalização do sinal recebido e a ação do controle adaptativo (AMC) [1]. 

De acordo com a Figura 6.1, este módulo é composto pelos blocos funcionais 

de recepção OFDM, demodulação, decodificação e cálculo da magnitude do vetor 

de erro. São recebidos os sinais provenientes do Módulo de Transmissão, do 

Módulo de Controle Adaptativo (RateID) e do Módulo de Parâmetros de Simulação 

(Nsym , NTsym , Nused , Nfft , Ntrain , NOFDM, Ncbps , Ncp, Ncpc , Max_Nspf  , PSHORT) fornecendo 

em sua saída os dados decodificados. 

 O Apêndice 6-A (Figura 6-A.1) apresenta uma descrição das ações executadas 

pelos Blocos, Processos e Procedimentos que compõem o Módulo de Recepção, 

utilizando a linguagem SDL (Specification and Description Language) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.1 – Estrutura do Módulo de Recepção do simulador WiMAX. 
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Com exceção da recepção OFDM, as funções dos demais blocos são 

comandadas pelo parâmetro RateID visando atender às especificações da norma 

com relação à codificação e modulação adaptativas. Isto ocorre através da 

habilitação dos blocos funcionais específicos para a execução destas funções. 

 O parâmetro RateID é recebido diretamente do módulo de controle adaptativo 

(descrito no Capítulo 7), que realiza o seu cálculo por meio da associação da SNR 

estimada do canal a uma das faixas pré-configuradas de variação da SNR referentes 

aos esquemas de codificação e modulação possíveis. 

 Assim como na transmissão, os componentes complexos de fase e quadratura 

(IQ) do sinal a ser demodulado podem ser visualizados através dos gráficos de 

dispersão da constelação (scatter plots). Eles permitem a análise e identificação 

dinâmicas das distorções sofridas pelo sinal em função das condições de 

propagação, além da atuação do esquema de codificação e modulação adaptativas.  

 Na Figura 6.2, estão representados os símbolos da constelação do sinal 

recebido, referentes ao esquema de codificação e modulação ½ QPSK, em um 

canal com boas condições de propagação (canal AWGN, com SNR de 23 dB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a passagem pelo canal de comunicação, o sinal recebido pode 

apresentar atenuações e defasagens causadas pelas constantes mudanças nas 

configurações do ambiente de propagação, fazendo com que suas características 

originais sejam alteradas. 

 A Figura 6.3 ilustra, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da 

freqüência, a forma de onda de um sinal recebido após a passagem por um canal 

sem a incidência de desvanecimentos, apenas sob o efeito do ruído Gaussiano 

aditivo branco, com relação sinal-ruído de 23 dB. 

Figura 6.2 – Símbolos da constelação do sinal recebido, mostrados dinamicamente durante a simulação. 



175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em função das boas condições de propagação do canal, não são notadas 

distorções significativas no sinal da Figura 6.3 quando comparado com o sinal 

originalmente transmitido, ilustrado anteriormente no Capítulo 4 pela Figura 4.29. 

Esta situação favorece a correta recuperação dos dados enviados pelo transmissor, 

contribuindo inclusive para a obtenção de maiores taxas de transferência de dados. 

 Entretanto, isto não ocorre quando as condições de propagação tornam-se 

mais severas. As formas de onda apresentadas pela Figura 6.4 correspondem ao 

mesmo sinal recebido, porém após trafegar por um canal onde há a incidência de 

desvanecimentos seletivos em freqüência, com SNR de 23 dB. 

 Neste caso, nota-se nitidamente a presença de distorções e interferências que 

podem comprometer a confiabilidade dos dados recebidos, afetando diretamente a 

taxa de transferência efetiva de dados total do sistema. 

 Uma maneira de contrapor estes efeitos do canal de propagação é a 

compensação de ganho e de fase efetuada por meio da equalização do sinal no 

receptor, que será analisada no item 6.2.4.1. 

 

 

Figura 6.3 – Representação gráfica do sinal recebido, após a propagação por um canal sem desvanecimentos, 
sujeito apenas ao ruído Gaussiano branco aditivo. 
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6.2 RECEPÇÃO OFDM 
 

 A recepção OFDM é composta pelos processos de remoção do Prefixo Cíclico 

(CP), Transformada Rápida de Fourier (FFT), remoção das bandas de guarda e 

decomposição do frame, ilustrados no diagrama em blocos da Figura 6.5 e no 

correspondente diagrama SDL da Figura 6-A.2 (Apêndice 6-A). 

 

 

 

 

 A primeira ação consiste na remoção do Prefixo Cíclico, seguida da conversão 

do sinal recebido no domínio da freqüência por meio dos algoritmos de FFT. Após a 

remoção das bandas de guarda, é realizada a decomposição do frame OFDM com a 

separação das sub-portadoras de dados, pilotos e preâmbulos. Estes são utilizados 

para a equalização do sinal, compensando os efeitos causados pelos 

desvanecimentos presentes no canal de propagação. 

Figura 6.4 – Representação gráfica do sinal recebido, após a propagação por um canal com desvanecimento 
seletivo em freqüência. 

Figura 6.5 – Processos que executam a função de recepção OFDM 
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6.2.1 Processo de Remoção do Prefixo Cíclico 
 

 

 Os intervalos cíclicos de guarda presentes no início dos símbolos OFDM 

devem ser extraídos para que o sinal possa ser devidamente manipulado pelos 

demais blocos do receptor. 

 A Figura 6.6 apresenta os blocos funcionais que compõem o processo de 

remoção do Prefixo Cíclico, com o seu diagrama SDL indicado na Figura 6-A.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicialmente, efetua-se uma conversão série paralelo dos dados, com base na 

informação do comprimento total do símbolo OFDM após a adição do Prefixo Cíclico 

(NTsym ), descrita pela eq.(2.18). Isto possibilita a separação do preâmbulo e das 

demais sub-portadoras em formas de onda distintas. 

 Então, a efetiva remoção dos dados inseridos no início do frame ocorre com a 

utilização de um vetor baseado na variável que descreve o comprimento do Prefixo 

Cíclico (Ncp), dada pela eq.(2.17). Durante a simulação, é fornecida graficamente 

uma análise espectral do sinal recebido (exceto o preâmbulo) com a utilização de 

um bloco funcional específico (Spectrum Scope), permitindo a inspeção visual dos 

efeitos impostos pelo canal (Figura 6.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 – Blocos funcionais que compõem o processo de remoção do Prefixo Cíclico. 

Figura 6.7 – Análise espectral do sinal recebido, apresentada dinamicamente durante a simulação. 
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6.2.2 Processo de Transformada Rápida de Fourier (F FT) 
 

 

 Para a conversão do sinal recebido no domínio da freqüência, utilizam-se 

algoritmos da Transformada Rápida de Fourier (FFT). O comprimento ou número de 

pontos empregados neste processo (Nfft ) pode ser obtido pela eq.(2.2), e no WiMAX-

fixo é estabelecido como sendo 256 [1]. 

 Na Figura 6.8 estão apresentados os blocos funcionais que compõem o 

processo de Transformada Rápida de Fourier, com o correspondente diagrama SDL 

indicado na Figura 6-A.4 (Apêndice 6-A). 

 

 

 

 

 

 As sub-portadoras resultantes desta transformação possuem a mesma 

ordenação originalmente apresentada antes do processo de IFFT realizado na 

transmissão. Então, de acordo com a ilustração esquemática da Figura 6.9, as sub-

portadoras de banda de guarda encontram-se centralizadas em relação às demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim como na transmissão OFDM, a compensação do número de sub-

portadoras é feita por meio de um bloco de ganho, com a finalidade de compensar o 

número de sub-portadoras e normalizar a potência transmitida, cujo valor é dado 

pela eq.(6.1). 

 

 

 

Figura 6.8 – Blocos que compõem o Processo de Transformada Rápida de Fourier (FFT). 

Figura 6.9 – Ilustração esquemática da disposição das sub-portadoras, após o processo de FFT. 
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6.2.3 Processo de Remoção de Bandas de Guarda 
 

 

 A remoção das 55 sub-portadoras nulas correspondentes às bandas de guarda 

(NGuard_left  = 28, NGuard_right  = 27) é efetuada pelos blocos funcionais exibidos pela 

Figura 6.10 e pelo respectivo diagrama SDL da Figura 6-A.5 (Apêndice 6-A). 

 

 

 

 

 

 Através deste processo, as sub-portadoras remanescentes são reordenadas e 

assumem a disposição padrão de um símbolo OFDM, conforme representação 

esquemática da Figura 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Processo de Decomposição do Frame 
 

 

 O processo de decomposição do frame OFDM executa a função de separar o 

sinal recebido, tanto no domínio do tempo (preâmbulos) quanto no domínio da 

freqüência (sub-portadoras), permitindo assim a obtenção das seqüências de 

treinamento, dos dados e dos pilotos. Estas ações são realizadas através dos blocos 

funcionais apresentados na Figura 6.12 e no diagrama SDL da Figura 6-A.6. 

 

 

 

 Figura 6.12 – Blocos funcionais que compõem o processo de decomposição do frame. 

Figura 6.11 – Disposição das sub-portadoras de dados, pilotos e zero DC no símbolo OFDM. 

Figura 6.10 – Blocos funcionais que compõem o processo remoção das bandas de guarda. 
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6.2.4.1 Remoção e Análise do Preâmbulo 
 

 

 Os sinais OFDM recebidos sofrem modificações ao passarem pelo canal de 

propagação, com a adição de ruído e a incidência dos efeitos causados pelo 

desvanecimento por multi-percursos e pelo efeito Doppler. Isto faz com que parte 

dos dados transmitidos venha a interferir com dados enviados em outros instantes, 

provocando interferências inter-simbólicas (ISI) e reduzindo a confiabilidade e/ou a 

taxa de transferência efetiva de dados total do sistema [3]. 

 Com a finalidade de corrigir estas distorções, são utilizados equalizadores no 

receptor fundamentados na resposta impulsiva do canal (CIR – Channel Impulsive 

Response). Esta predição dos coeficientes do canal pode ser realizada tanto no 

domínio do tempo quanto no domínio da freqüência [4], e para este projeto ela 

ocorre a partir da análise das seqüências de treinamento (preâmbulos). 

 Conforme exposto no Capítulo 4 - item 4.4.1.2, um preâmbulo é caracterizado 

como sendo uma seqüência de símbolos normatizados, conhecidos tanto pelo 

transmissor quanto pelo receptor. No entanto, para esta simulação foram 

configurados somente os preâmbulos curtos (PSHORT), no uplink e no downlink. 

 A Figura 6.13 apresenta os blocos funcionais responsáveis pela remoção e 

análise do preâmbulo, com o respectivo diagrama SDL indicado na Figura 6-A.7 

(Apêndice 6-A). Para a execução das ações relacionadas à predição dos 

coeficientes do canal (CIR) e à equalização do sinal recebido, foram implementados 

blocos funcionais específicos. Após a remoção do preâmbulo, as sub-portadoras 

remanescentes também passam por um processo de separação, com a remoção do 

componente de zero-DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.13 – Blocos funcionais responsáveis pela remoção e análise do preâmbulo. 
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 A efetiva separação do sinal recebido (no domínio tempo) para a extração das 

seqüências de treinamento é feita por um seletor lógico parametrizado pelo número 

de símbolos OFDM de preâmbulo em um frame (Ntrain ) e pelo comprimento total do 

símbolo OFDM após a adição do Prefixo Cíclico (NTsym ). Em seguida, ocorre a 

remoção da sub-portadora de zero DC das demais sub-portadoras. 

 Paralelamente, as sub-portadoras que compõem o preâmbulo são enviadas 

para o procedimento de predição dos coeficientes do canal, ilustrado na Figura 6.14 

e no diagrama SDL do Apêndice 6-A (Figura 6-A.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 A predição do canal pode ser realizada por métodos autodidatas (blind 

methods), que utilizam as informações estatísticas ou matemáticas do sinal 

transmitido ou, ainda, por métodos baseados em seqüência de treinamento (non-

blind methods), onde é efetuada a comparação de seqüências de treinamento 

conhecidas pelo transmissor e pelo receptor [5]. 

 Existe, também, a possibilidade de mesclar estes dois procedimentos, ou seja, 

usar as propriedades estatísticas do sinal e as seqüências de treinamento, em um 

método denominado semi-autodidata (semi-blind methods). A escolha do método a 

ser empregado deve considerar aspectos relacionados à facilidade de 

implementação, à carga computacional, ao tempo de resposta, à eficiência espectral 

e à imunidade a desvanecimentos [5]. 

 Nesta simulação, a predição do canal foi fundamentada nas seqüências de 

treinamento (non-blind method) presentes no frame OFDM, empregando a técnica 

dos mínimos quadrados (LS – Least Squares) para explorar o conhecimento dos bits 

transmitidos e suas correspondentes amostras recebidas. 

 Portanto, a resposta impulsiva do canal é obtida através da divisão, termo a 

termo, das sub-portadoras associadas ao preâmbulo recebido pelas sub-portadoras 

do preâmbulo originalmente transmitido (PSHORT), conforme eq.(6.2). Para que esta 

divisão seja factível, aplica-se uma prévia exclusão dos componentes de valor nulo. 

Figura 6.14 – Blocos funcionais que executam a predição dos coeficientes do canal. 



182 
 
 

 

 

 

 

 Após a obtenção dos coeficientes do canal, estas informações são 

direcionadas para o bloco funcional que perfaz o procedimento de equalização do 

sinal juntamente com as sub-portadoras de dados e pilotos do símbolo OFDM 

recebido, apresentado no diagrama em blocos da Figura 6.15 e no correspondente 

diagrama SDL da Figura 6-A.9 (Apêndice 6-A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Idealmente, o filtro equalizador deve possuir uma função de transferência Heq(f)  

equivalente ao inverso da apresentada pelo canal de propagação Hch(f) , conforme 

eq.(6.3) [1]. 

 

 

 Desta forma, o sinal equalizado Ŷ(f) equivale à multiplicação do sinal recebido 

Y(f) pela resposta impulsiva do canal Heq(f), de acordo com a eq.(6.4) [1]. 

 

 

 A técnica de equalização baseada neste princípio é denominada Zero-Forcing 

(ZF), no sentido de que a ISI é completamente compensada. 

Figura 6.15 – Equalização do sinal recebido (compensação de ganho e fase). 
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 A combinação deste equalizador com a predição do canal fornece uma 

resposta não seletiva em freqüência e com fase linear, permitindo a compensação 

de ganho e fase no sinal recebido. 

 A obtenção desta inversão da resposta impulsiva do canal ocorre por meio da 

divisão de seu conjugado (ū) pela sua magnitude (IuI2), após a realização de sua 

transposição matricial (uT). Estas operações estão apresentadas pela eq.(6.5) e pela 

(6.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes da efetiva multiplicação com o sinal recebido, estes coeficientes devem 

ser replicados para todos os símbolos OFDM que compõem um frame. Para tanto, 

aplicam-se blocos funcionais específicos do SIMULINK® promovendo a conversão 

da amostragem em frames, a repetição da função de transferência do equalizador 

(parametrizada por NOFDM) e a posterior transposição matricial (vT), dada pela 

eq.(6.7). 

 

 

 

 

 

 Adicionalmente, é feita uma adequação à quantidade de sub-portadoras de 

dados e pilotos a serem equalizadas, através da duplicação do número de linhas da 

matriz de ganho. 

 Então, as sub-portadoras de dados e pilotos são multiplicadas pelos 

coeficientes referentes aos valores calculados e ajustados para a compensação de 

ganho e fase, proporcionando assim a equalização do sinal recebido. 
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6.2.4.2 Separação das sub-portadoras de dados e pilotos 
 

 

 O processo de separação no domínio da freqüência, entre as sub-portadoras 

de dados e de pilotos, é executada por meio de um seletor lógico. Devido à não 

utilização dos pilotos para predição do canal nesta simulação, eles são 

desconsiderados. Já as sub-portadoras de dados são convertidas serialmente e os 

símbolos de dados enviados para o processo de demodulação. 

 A Figura 6.16 ilustra os blocos responsáveis pela separação das sub-

portadoras de dados e pilotos, com o seu diagrama SDL indicado na Figura 6-A.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 DEMODULAÇÃO 
 

 

 A demodulação é o processo que extrai as informações digitais dos símbolos 

QAM recebidos, revertendo o mapeamento em pontos de constelação anteriormente 

realizado. Ela provê a interface entre os componentes que executam as funções de 

transmissão e análise/reprodução dos dados originalmente gerados. 

 O demodulador avalia os componentes complexos de fase e quadratura (IQ) de 

cada símbolo de transmissão que compõe o sinal recebido, a fim de associá-los a 

um dos 2Ncpc  possíveis pontos componentes de uma constelação, para com isto 

fornecer serialmente Ncpc  bits de informação [6]. 

 Nesta simulação a demodulação é feita por blocos funcionais do SIMULINK® 

associados aos esquemas de modulação especificados [1], ilustrados no diagrama 

em blocos da Figura 6.17 e no diagrama SDL da Figura 6-A.11 (Apêndice 6-A). 

Figura 6.16 – Blocos funcionais responsáveis pela separação das sub-portadoras de dados e pilotos. 
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 A habilitação destes blocos ocorre com base nas informações provenientes do 

controle adaptativo, processo este apresentado no diagrama SDL da Figura 6-A.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O alfabeto de símbolos que definem as coordenadas dos pontos nos mapas de 

constelação (As ) e o correspondente fator de normalização (c) são os mesmos 

empregados na transmissão, conforme valores indicados na Tabela 6.1 e na Tabela 

6.2, respectivamente. 

 

Tabela 6.1 – Alfabeto de símbolos utilizado na demodulação dos sinais [1]. 

Demodulação  Alfabeto de Símbolos 
(As) 

Parâmetro de mapeamento 
(constellation mapping ) 

BPSK As = c * (-1, 1) n/a 

QPSK As = c * (1+j, 1-j; -1+j; -1-j) [0 2 3 1] 

16-QAM x = (j; 3j; -j; -3j) 
As = c * (x+1; x+3; x-1; x-3) 

[13 12 14 15 9 8 10 11 1 0 2 3 5 4 6 7] 

64-QAM 

x = (j; 3j; 5j; 7j; -j; -3j; -5j; -
7j) 

As = c * (x+1; x+3; x+5; 
x+7; x-1; x-3; x-5; x-7) 

[59 58 56 57 61 60 62 63 51 50 48 49 
53 52 54 55 35 34 32 33 37 36 38 39 
43 42 40 41 45 44 46 47 11 10 8 9 13 
12 14 15 3 2 0 1 5 4 6 7 19 18 16 17 

21 20 22 23 27 26 24 25 29 28 30 31] 

Figura 6.17 – Blocos funcionais que executam a função de demodulação dos dados. 
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Tabela 6.2 – Valores do fator de correção (c) para normalização da potência média de símbolo [1]. 

Modulação  Fator de correção ( c) 
Normalização da potência média  

BPSK  

QPSK  

16-QAM  

64-QAM  

 

 Já o tipo de decisão selecionado foi decisão abrupta (hard-decision), cuja 

especificação indica valores lógicos binários na saída do demodulador, que 

representam um dos possíveis números inteiros compreendidos no intervalo entre 0 

e (2Ncpc  – 1) [7]. A métrica utilizada por este método consiste em calcular as mínimas 

distâncias entre o símbolo recebido e os pontos de constelação disponíveis [5]. 

 Após a demodulação, os bits de dados são encaminhados para a decodificação 

do canal. Em paralelo, eles são utilizados para estimar o erro entre os símbolos 

transmitidos e recebidos, por meio do cálculo da magnitude do vetor de erro. 

 

6.4 CÁLCULO DA MAGNITUDE DO VETOR DE ERRO (EVM) 
 

 

Uma das maneiras de se aferir a performance dos sistemas de comunicação 

baseados no padrão WiMAX é a utilização das medições da qualidade da 

modulação do sinal, avaliando o erro relativo de constelação e a magnitude do vetor 

de erro [8, 1]. 

 A magnitude do vetor de erro (EVM – Error Vector Magnitude) expressa a 

relação percentual entre o vetor de erro de constelação e um valor de referência. 

Assim, tomando-se como referência a constelação resultante de um modulador 

ideal, qualquer distorção incidente sobre o sinal de RF modulado equivale a um 

desvio dos pontos da constelação resultante na recepção ao redor do seu lugar 

geométrico ideal. O erro relativo de constelação (RCE – Relative Constellation Error) 

possui um conceito semelhante ao EVM, com a diferença de ser expresso em dB [9]. 

 Os conceitos da magnitude do vetor de erro foram empregados, nesta 

simulação, para estimar o erro de simetria entre os símbolos transmitidos e 

recebidos, a fim de fornecer os subsídios necessários para a predição instantânea 

da relação sinal-ruído (SNR) do canal de propagação. 

21
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421
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 Assim, os bits de dados são novamente modulados (diagrama SDL da Figura 

6-A.14), e este resultado é comparado com as informações moduladas recebidas 

após a decomposição do frame (diagrama SDL da Figura 6-A.15). 

 O cálculo da magnitude de erro é feito por blocos funcionais do SIMULINK® 

associados aos diferentes esquemas de modulação possíveis habilitados pelo 

parâmetro RateID, apresentados no diagrama em blocos da Figura 6.18 e no 

correspondente diagrama SDL da Figura 6-A.13 (Apêndice 6-A). A Figura 6.19 

detalha este processo para a modulação QPSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18 – Blocos funcionais que executam o cálculo da magnitude do vetor de erro (EVM) 

Figura 6.19 – Detalhamento do cálculo do EVM para a modulação QPSK. 
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6.5 DECODIFICAÇÃO DO CANAL 
 

 

 O estágio final da recepção é a realização da decodificação do canal. O 

decodificador analisa a seqüência de bits provenientes do demodulador e, segundo 

o método de codificação utilizado na transmissão, reproduz a informação gerada 

originalmente. 

 De forma a reverter as ações efetuadas na codificação do canal, o 

decodificador é composto pelo processo reverso de entrelaçamento (deinterleaving) 

e pelo processo de detecção de erros, ilustrados no diagrama em blocos da Figura 

6.20 e no respectivo diagrama SDL indicado na Figura 6-A.16 (Apêndice 6-A). Assim 

como no transmissor, estes processos são habilitados individualmente de acordo 

com o valor do parâmetro RateID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.20 – Processos que executam a função de decodificação do canal. 
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6.5.1 Processo Reverso de Entrelaçamento ( Deinterleaving ) 
 

 

 O processo reverso de entrelaçamento (deinterleaving) permite que os Ncpbs  

bits que compõem um bloco de dados recebidos sejam rearranjados e dispostos 

seqüencialmente, de forma idêntica à que se encontravam antes de serem 

entrelaçados [1]. 

 O diagrama SDL referente às ações executadas pelo processo reverso de 

entrelaçamento está indicado no Apêndice 6-A - Figura 6-A.17. 

 Analogamente ao entrelaçamento, este processo reverso também ocorre em 

duas etapas de permutação, definidas pela eq.(6.8) e eq.(6.9), respectivamente. A 

primeira permutação deste processo corresponde à ação inversa da segunda 

permutação do processo de entrelaçamento, e assim sucessivamente [1]. 

 

• m j: índice de um bit após a primeira permutação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• k j: índice de um bit após a segunda permutação; 

 

 

 

 

 Para a execução das duas permutações relacionadas ao processo reverso de 

entrelaçamento (deinterleaving), utilizou-se nesta simulação um bloco funcional do 

SIMULINK® com o auxílio do código de inicialização apresentado no Anexo B (item 

B-V). 
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6.5.2 Processo de Detecção de Erros 
 

 

 O processo de detecção de erros analisa os bits redundantes inseridos no sinal 

original, permitindo assim a identificação e correção de erros induzidos pelo canal 

durante a transmissão. Ele engloba a concatenação de um decodificador Viterbi e 

um decodificador Reed-Solomon [1]. 

 A Figura 6.21 ilustra os blocos funcionais que compõem o Processo de 

Detecção de Erros, com o correspondente diagrama SDL ilustrado na Figura 6-A.18. 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.1 Decodificador Viterbi 
 

 

 Apesar de existirem diversos algoritmos para a decodificação de códigos 

convolucionais, o algoritmo de Viterbi [10] é o mais amplamente empregado, 

especialmente em aplicações sem fio. Ele é caracterizado como um algoritmo de 

máxima verossimilhança (maximum-likelihood), que provê a melhor estimativa 

possível da palavra de código transmitida [11]. 

 A eficiência do algoritmo de Viterbi está relacionada à utilização da estrutura de 

códigos em treliça (trellis code). Outra vantagem é a sua complexidade, que não é 

uma função do número de símbolos que compõem a seqüência de palavras de 

código [12]. 

 Basicamente, este algoritmo calcula a similaridade (ou distância) entre os 

sinais recebidos e todos os caminhos da estrutura de treliça referentes a um estado 

lógico, removendo os caminhos que não são aptos a caracterizar a escolha de 

máxima verossimilhança. Se mais de um caminho da estrutura de treliça convergir 

para um estado lógico, é mantido aquele que possuir a melhor métrica de distância, 

constituindo assim um caminho sobrevivente (surviving path) [11, 13]. 

Figura 6.21 – Blocos funcionais que compõem o processo de detecção de erros. 
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 Esse processo de eliminar os piores caminhos é realizado para todos os 

estados. As métricas referentes aos caminhos sobreviventes são acumuladas, e são 

utilizadas na determinação do caminho de máxima verossimilhança, ou seja, a 

melhor estimativa possível da palavra de código transmitida. A rejeição dos piores 

caminhos já no início do processo reduz a complexidade do algoritmo [11, 12]. 

 Entretanto, a rejeição dos possíveis caminhos não começa efetivamente antes 

do terceiro passo da estrutura de treliça, momento este em que dois ramos 

convergem em um estado. Esse atraso introduzido no processo de decodificação é 

caracterizado pelo parâmetro de profundidade de rastreamento (trace back depth), 

que especifica a quantidade de símbolos necessária para o início do algoritmo. Para 

taxas de codificação de ½, um valor típico deste parâmetro é em torno de cinco 

vezes o valor da memória do codificador (constraint length) [12, 13]. 

 Para a execução da função de decodificação convolucional pelo algoritmo de 

Viterbi empregou-se neste estudo um bloco funcional específico do SIMULINK®, 

como indicado no diagrama SDL do Apêndice 6-A - Figura 6-A.19. 

 Em função das diferentes taxas de codificação possíveis, efetuou-se o 

processo de puncionamento (puncturing) com os mesmos vetores (puncture vector) 

utilizados na codificação (Anexo B - item B-IV). Os polinômios geradores da 

estrutura de treliça e os parâmetros de memória também seguiram a mesma 

configuração do Codificador Convolucional. 

 De acordo com o apresentado no Capítulo 4 (item 4.2.2.3), o codificador 

convolucional possui o parâmetro de memória (constraint length) configurado com o 

valor 7. Assim, aplicando-se a regra de utilizar aproximadamente cinco vezes este 

valor para a definição do atraso introduzido no processo de decodificação, o 

parâmetro de profundidade de rastreamento foi configurado com o valor 34 no bloco 

funcional do decodificador Viterbi. Já o tipo de decisão selecionado foi o abrupto 

(hard-decision) [7], cuja especificação indica valores lógicos binários na entrada do 

decodificador. 

 De forma análoga ao ocorrido com o Codificador Convolucional, foi configurado 

o modo de operação truncado (truncated). Neste modo de operação, os frames 

sucessivos são tratados de forma independente, sendo que o parâmetro de 

profundidade de rastreamento inicia no estado com a melhor métrica e sempre 

termina quando todos os estados são nulos [13]. 
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6.5.2.2 Decodificador Reed-Solomon 
 

 

 O último passo do processo de detecção de erros é o decodificador Reed-

Solomon. Ele executa as operações necessárias para decodificar o sinal e obter a 

mensagem original. 

 Assim como nos demais blocos do receptor, o decodificador RS reverte as 

diferentes ações executadas pelo bloco correspondente no transmissor (Capítulo 4 - 

item 4.2.2.2). Desta forma, o decodificador RS perfaz a decodificação de um sinal de 

comprimento n em uma mensagem de comprimento k. 

 A Figura 6.22 ilustra o bloco funcional implementado nesta simulação para a 

realização do processo de decodificação Reed-Solomon, com o respectivo diagrama 

SDL indicado na Figura 6-A.20 (Apêndice 6-A). O subsistema formado por estes 

blocos executa um programa específico de inicialização para geração dos corpos 

finitos, apresentado no Anexo B (item B-III). 

 

 

 

 

 

 

 Inicialmente os dados recebidos (bytes de paridade e informação) são 

agrupados em símbolos RS compostos por GFL bits, formando um vetor cujo 

comprimento é um número inteiro múltiplo de N. 

 Na entrada do bloco decodificador RS, os bytes de paridade a serem 

analisados devem estar alocados logo após os dados de entrada, fato este que leva 

à necessidade de uma reordenação desses bytes. Entretanto, como existe a 

possibilidade de um frame ser composto por mais de um símbolo OFDM, é preciso 

que esta reordenação seja realizada de forma individualizada. Assim, os símbolos 

RS e os bytes de paridade referentes a cada um dos símbolos OFDM devem 

separados e novamente agrupados após a sua reordenação. 

 Então, em seguida à efetiva decodificação e correção de eventuais erros 

presentes no sinal recebido, os n símbolos RS são desagrupados em blocos de 

recepção formados por n*GFL bits. 

Figura 6.22 – Blocos funcionais responsáveis pela decodificação Reed-Solomon. 



193 
 
 A Figura 6.23 mostra uma representação simplificada da decodificação Reed-

Solomon executada para o caso de RateID 1, com n = 32, k = 24 e T = 4. Neste 

exemplo, os três primeiros byte a serem decodificados contém erros induzidos pelo 

canal de propagação, e através da ação do decodificador RS a informação original é 

corretamente recuperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.3 Desagrupamento dos dados 
 

 De acordo com a exposição prévia no Capítulo 4, o comprimento dos blocos de 

recepção está diretamente relacionado com o esquema de modulação e a taxa total 

de codificação (Rcr), sendo especificado por Nspf . 

 Como o tamanho máximo dos blocos de recepção equivale à modulação 

correspondente às melhores condições do canal (64QAM), o desagrupamento 

desses blocos é realizado com base no maior valor de Nspf  (864 bits, para um 

símbolo OFDM), conforme apresentado no diagrama SDL presente no Apêndice 6-A 

- Figura 6-A.21. 

Figura 6.23 – Representação da decodificação Reed-Solomon para RateID 1. 
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 Essa padronização do comprimento do bloco de recepção é necessária para 

possibilitar a efetiva ação do controle adaptativo sobre os esquemas de 

demodulação e decodificação especificados pelo padrão [1]. 

 Portanto, a saída do módulo de recepção fornece Nspf  bits de dados (menos 

um byte nulo de preenchimento), acrescidos de tantos zeros quantos forem 

necessários para atingir o valor máximo de Nspf . 

 

6.6 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 
 

 

 Este capítulo descreveu as funções executadas pelo Modulo de Recepção, 

englobando a recepção OFDM, a demodulação dos dados, o cálculo da magnitude 

do vetor de erro e a decodificação das informações originalmente transmitidas. 

 Foram apresentados os diagramas em blocos referentes a todas as etapas do 

Módulo de Recepção implementado, bem como, a correspondente especificação 

dos blocos, processos e procedimentos na forma de diagramas SDL. 
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APÊNDICE 6-A – DIAGRAMA SDL - MÓDULO DE RECEPÇÃO 
 

 

 Este apêndice apresenta uma descrição das ações executadas pelo Módulo de 

Recepção através de diagramas em blocos, utilizando a linguagem SDL 

(Specification and Description Language). 

 

 

 

Block Módulo de Recepção

[Out_Rx_Decod]

[Nofdm, Ncbps, Ncpc, 

Max_Nspf]

Rx_Dados_DecodificadosBlock

Decodificação de 

Canal

[Out_Cn_Pr]

[Nsym, NTsym, Nused,

Nfft, Ntrain, Nofdm, Ncbps, 

Ncpc, Max_Nspf, Pshort, 

seq_remocao_CP_Rx]

Block

Recepção OFDM

Block

Demodulação

[Nsym, NTsym, Nused,

Nfft, Ntrain, Nofdm, Pshort, 

seq_remocao_CP_Rx]

Controle_Adaptativo

[RateID] [RateID]

[RateID]

Block

Cálculo da Magnitude 

do Vetor de Erro (EVM)

Canal_de_Propagacao

[Out_Rx_EVM]

Rx_Magnitude_Vetor_Erro

[RateID]

Parametros_Simulacao

Figura 6-A.1 – Diagrama SDL do bloco Módulo de Recepção. 
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Block Rececpção OFDM

Parametros_Simulacao

[Nsym, NTsym, 

seq_remocao_CP_Rx]

[Out_Rx_OFDM_Fr]

[Nsym, NTsym, Nfft, Nused,

Ntrain, Nofdm, Pshort, 

seq_remocao_CP_Rx]

Rx_Frame_Decomposto

[Nfft, Nused]

Canal_de_Propagacao

[Out_Cn_Pr]

[Pshort, Ntrain,

NTsym, Nofdm]

Block

Decomposição do Frame

Process

Remoção do Prefixo

Cíclico (CP)

Process

Remoção de Bandas

de Guarda

Process

Transformada

Rápida de Fourier

(FFT)

Figura 6-A.2 – Diagrama SDL do bloco Recepção OFDM. 
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Process Remoção do Prefixo Cíclico (CP)

Nsym, NTsym Real

Out_Cn_Pr, seq_remocao_CP_Rx Vector (Real, Real)

Canal_de_ 

Propagacao

DCL
ind_dim Real
index option Charstring
out_dim Charstring
index Vector (Real, Real)

Rx_Frame_ 

Sem_CP

Out_Cn_Pr, 

Nsym, NTsym, 

seq_remocao_CP_Rx

Out_OFDM_rCP

out_dim := [Nsym,  NTsym]

Simulink - Bloco “Reshape”
Altera as dimensões do vetor de

entrada (conversão série x paralelo) 

Procedure

Reshape

(out_dim) 

in_dim := 2

index option := Index vector (dialog)

index := seq_remocao_CP_Rx Simulink - Bloco “Selector”
Seleciona ou reordena elementos

específicos de um sinal de entrada

multi-dimensional (remoção dos dados

inseridos no início do frame)

Procedure

Selector

(in_dim, index 

option, index) 

Nsym := 288, NTsym := 2

Figura 6-A.3 – Diagrama SDL do processo Remoção do Prefixo Cíclico (CP). 
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Figura 6-A.4 – Diagrama SDL do processo Transformada Rápida de Fourier (FFT). 
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Process Remoção de Bandas de Guarda

Out_OFDM_FFT Vector (Real, Real)

Rx_Frame_FFT

DCL
ind_dim Real
index option Charstring
Sampling Charstring
index Vector (Real, Real)

Rx_Frame_Sem_ 

Bd_Guarda

Out_OFDM_FFT

Out_OFDM_rBdGd

Sampling := Frame-based

Simulink - Bloco “Frame Conversion”
Ajusta a forma de amostragem do sinal

de saída (conversão para amostragem

por frames) 

Procedure

Frame Conversion

(Sampling) 

in_dim := 2

index option := Index vector (dialog)

index := [157:256 1:101]

Simulink - Bloco “Selector”
Seleciona ou reordena elementos

específicos de um sinal de entrada

multi-dimensional (remoção das bandas

de guarda e reordenação)

Procedure

Selector

(in_dim, index 

option, index) 

Figura 6-A.5 – Diagrama SDL do processo Remoção de Bandas de Guarda. 
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Figura 6-A.6 – Diagrama SDL do sub-bloco Decomposição do Frame. 
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Figura 6-A.7 – Diagrama SDL do processo Remoção e Análise do Preâmbulo. 
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Procedure Predição dos Coeficientes do Canal

Ndata, Nofdm Real
Pshort, Preambulo_Rx Vector (Real, Real)

DCL
index Vector (Real, Real)
index option Charstring
ind_dim Real
n_inputs Charstring
multiplication Charstring

Procedure

Selector

(in_dim, index, 

index option) 

Preambulo_Rx

n_inputs := / *

multiplication := Element-wise (.*)Simulink - Bloco “Product”
Multiplica ou divide os sinais

de entrada (neste caso, há a

divisão do preâmbulo recebido

pela seqüência de treinamento

original) 

Procedure

Product

(n_inputs, multiplication) 

in_dim := 2

index option := Index vector (dialog)

index := [1:2:99 103:2:201]

Procedure

Selector

(in_dim, index, 

index option) 

Pshort

Simulink - Bloco “Selector”
Seleciona elementos

específicos de um sinal de

entrada multi-dimensional

(remoção das componentes

nulas do preâmbulo recebido)

Simulink - Bloco “Selector”
Seleciona elementos

específicos de um sinal de

entrada multi-dimensional

(remoção das componentes

nulas da seq. treinamento)

coef_canal

Figura 6-A.8 – Diagrama SDL do procedimento Predição dos Coeficientes do Canal. 
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Procedure Equalização (Compensação de Ganho e Fase)
Nofdm real
port_dados_piloto Vector (Real, Real)
Pshort, coef_canal Vector (Real, Real)

DCL
function, n_inputs, multiplication Charstring
Sampling, Repetition-count Charstring
ind_dim Real
index option Charstring
index Vector (Real, Real)

Preambulo_Rx

function := conj

Simulink - Bloco “Math”
Executa funções matemáticas, neste

caso o conjugado ( ū )

Procedure

Math

(function) 

Procedure

Transpose

coef_canal

Nofdm

Simulink - Bloco “Transpose”
Executa o cálculo da matriz Transposta (u ^ T)

function := magnitude

Simulink - Bloco “Math”
Executa funções

matemáticas, neste caso

a magnitude ( |u|^2 )

Procedure

Math

(function) 

n_inputs := * /

multiplication := Element-wise (.*)

Simulink - Bloco “Product”
Multiplica ou divide os sinais de entrada (cálculo

da resposta impulsiva do canal através da divisão

do conjugado pela magnitude, após a transposição)

Procedure

Product

(n_inputs, multiplication) 

Sampling := Frame-based

Simulink - Bloco “Frame Conversion”
Ajusta a forma de amostragem do sinal de saída

(conversão para amostragem por frames) 

Procedure

Frame Conversion

(Sampling) 

Repetition-count := Nofdm

Simulink - Bloco “Repeat”
Repete as amostras da entrada (repete a

Operação para todos os símbolos OFDM) 

Procedure

Repeat

(Repetition-count) 

Procedure

Transpose

Simulink - Bloco “Transpose”
Executa o cálculo da matriz Transposta (u ^ T)

Procedure

Selector

(in_dim, index, 

index option) 

in_dim := 2

index option := Index vector (dialog)

index := [1:100; 1:100]

Simulink - Bloco “Selector”
Seleciona elementos específicos de um sinal

de entrada multi-dimensional (duplicação das

linhas da matriz de ganho)

n_inputs := * /

multiplication := Element-wise (.*)

Simulink - Bloco “Product”
Multiplica ou divide os sinais de entrada

(multiplicação das sub-portadoras de

dados e pilotos pelos coef. de ganho) 

Procedure

Product

(n_inputs, multiplication) 

Figura 6-A.9 – Diagrama SDL do procedimento Equalização. 
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Process Separação das sub-portadoras de dados e piloto

Out_OFDM_Fr_Eq Vector (Real, Real)

Rx_Frame_ 

Decomposto
Out_Rx_OFDM_Fr

out_dim := Column vector (2-D)

Simulink - Bloco “Reshape”
Altera as dimensões do vetor de

entrada (conversão paralelo x série) 

Procedure

Reshape

(out_dim) 

Rx_Frame_ 

Equalizado

Out_OFDM_Fr_Eq

DCL
Select, out_dim Charstring
Indices to output Vector (Real, Real)

Select := rows

Indices to output := {[1:12 14:37 39:62 64:87

89:112 114:137 139:162

164:187 189:200], [13 38

63 88 113 138 163 188]}

Simulink - Bloco “Multiport selector”
Apresenta nas portas de saída os dados

de entrada separados de acordo com o

especificado (separa as sub-portadoras

de dados e piloto)  

Procedure

Multiport selector

(Select, Indices to output)

Sub-portadoras de dados

Block Demodulação

Rx_Frame_ Decomposto Process

Demodulação

de Dados[Out_Rx_OFDM_Fr]

Rx_Dados_Demodulados

[Out_Rx_Dados (0 .. 6)]

Controle_Adaptativo

[RateID]

Figura 6-A.10 – Diagrama SDL do processo Separação das sub-portadoras de dados e piloto. 

Figura 6-A.11 – Diagrama SDL do bloco Demodulação. 
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Process Demodulação de Dados

RateID Real

Out_Rx_OFDM_Fr Vector (Real, Real)

Rx_Frame_ 

Decomposto

DCL
Phase offset Real
M-arry number Real
Const_map Vector (Real, Real)
decision Charstring :=   Hard decision

RateID,

Out_Rx_OFDM_Fr

M-arry number := 64

Phase offset := 0

Const_map := [59, 58, 56, 57, 61, 60, 62, 63, 51, 50,

48, 49, 53, 52, 54, 55, 35, 34, 32, 33, 37, 36, 38, 39,

43, 42, 40, 41, 45, 44, 46, 47, 11, 10, 8, 9, 13,12,14,

15, 3, 2, 0, 1, 5, 4, 6, 7, 19, 18, 16, 17, 21, 20, 22,

23, 27, 26, 24, 25, 29, 28, 30, 31]

Simulink - Bloco “BPSK Demodulator Baseband”
Demodula o sinal de entrada utilizando o método

BPSK (Binary Phase Shift Keying).

Procedure

BPSK Demodulator 

Baseband

(Phase offset, decision type)

Procedure

Rectangular QAM 

Demodulator Baseband 

(Phase offset, M-arry number, 

Const_map, decision )

Procedure

QPSK Demodulator 

Baseband (Phase offset, M-

arry number, Const_map, 

decision type)

Phase offset := 0

M-arry number := 4

Phase offset := pi/4

Const_map := [0, 2, 3, 1]

M-arry number := 16

Phase offset := 0

Const_map := [13, 12, 14,

15, 9, 8, 10, 11, 1, 0, 2, 3,

5, 4, 6, 7]

RateID = 0

RateID = 1

N

RateID = 2

N

RateID = 3

N

RateID = 4

N

N

S

S

S

S

S

Procedure

Rectangular QAM 

Demodulator Baseband 

(Phase offset, M-arry number, 

Const_map, decision type )

Simulink - Bloco “QPSK Demodulator Baseband”
Demodula o sinal de entrada utilizando o método

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).

Simulink - Bloco “Rectangular QAM Demodulator Baseband”
Demodula o sinal de entrada utilizando o método

QAM (Rectangular Quadrature Amplitude Modulation).

Simulink - Bloco “Rectangular QAM Demodulator Baseband”
Demodula o sinal de entrada utilizando o método

QAM (Rectangular Quadrature Amplitude Modulation).

Rx_Dados_ 

Demodulados

Out_Rx_Dados 

(0 .. 6)

Figura 6-A.12 – Diagrama SDL do processo Demodulação de Dados. 
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Figura 6-A.13 – Diagrama SDL do bloco Cálculo da Magnitude do Vetor de Erro. 
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Figura 6-A.14 – Diagrama SDL do processo EVM-Modulação. 



209 
 

 

 

 

  

Figura 6-A.15 – Diagrama SDL do processo EVM-Cálculo do Erro de Simetria. 
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Figura 6-A.16 – Diagrama SDL do bloco Decodificação do Canal. 
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Process Reversão do Entrelaçamento (Deinterleaving)

RateID, Nofdm Real

Ncbps, Ncpc, Out_Rx_Dados (0 .. 6) Vector (Real, Real)

Out_Rx_Dados (0 .. 6),

RateID, Nofdm, Ncbps, 

Ncpc

Rx_Dados_ 

Demodulados

Out_Rx_Dec_E 

(0 .. 6)

Rx_Sem_ 

Entrelacamento

DCL
k, mk Real
s, jk, x Real
idx Real :=     2;
sort, Tab_Int, Tab_Int_tmp      Vector (Real, Real)

k := 0 : Ncbps(RateID)–1

mk := (Ncbps(RateID)/12)*mod(k,12)+floor(k/12)

s := ceil(Ncpc(RateID)/2)

jk := s*floor(mk/s)+mod(mk+Ncbps(RateID)-floor(12*mk/Ncbps(RateID)),s)

sort(jk) := [x,Tab_Int_tmp]

Tab_Int := Tab_Int_tmp

idx := idx - 1Idx = Nofdm

Tab_Int := [Tab_Int   Tab_Int_tmp+(idx-1)*Ncbps(RateID)]

N

Simulink - Bloco “General Block Deinterleaver”
Executa a reordenação dos elementos

do vetor de entrada.

Procedure

General Block Deinterleaver

(Tab_Int)

S

Nofdm := 1

Ncbps := [192, 384, 384, 768, 768, 1152, 1152]

Ncpc := [1, 2, 2, 4, 4, 6 ,6]

Figura 6-A.17 – Diagrama SDL do processo Reversão do Entrelaçamento. 
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Process Detecção de Erros

RateID, Nofdm, Max_Nspf Real

Out_Rx_Dec_E (0 .. 6) Vector (Real, Real)

Procedure

Desagrupamento

dos Dados

(RateID, Max_Nspf) 

Procedure

Decodificador Viterbi

(RateID) 

Out_Rx_Dec_E (0 .. 6),

RateID, Nofdm, Max_Nspf

Procedure

Decoodificador

Reed-Solomon

(RateID, Nofdm) 

Rx_Sem_ 

Entrelacamento

Out_Rx_Decod
Rx_Dados_ 

Decodificados

Nofdm := 1

Max_Nspf := 864

Procedure Decodificador Viterbi (puncturing)

RateID Real

Simulink - Bloco “Viterbi Decoder”
Utiliza o algoritmo de Viterbi para decodificar

dados codificados convolucionalmente.

Puncture vector := [1]

DCL
G1 Real :=   171;   G2 Real :=   133;
Constraint lenght Real :=   7;
Trellis structure Real
Traceback depth Real :=  34;
Decision Charstring   :=   Hard decision
Operation mode Charstring   :=   truncated
Puncture vector Vector (Real, Real)RateID = 0

S

Puncture vector := [1, 1, 0, 1]

RateID = 1

N

S

RateID = 3 S

N

Puncture vector := [1, 1, 0, 1, 1, 0]RateID = 5 S

N

Puncture vector := [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]N

Procedure

Viterbi Decoder

(Trellis structure, Traceback 

depth, Decison, Operation 

mode, Puncture vector)

Trellis structure := poly2trellis(Constraint lenght, [G1 G2])

Figura 6-A.18 – Diagrama SDL do processo de Detecção de Erros. 

Figura 6-A.19 – Diagrama SDL do procedimento Decodificador Viterbi. 
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Figura 6-A.20 – Diagrama SDL do procedimento Decodificador Reed-Solomon. 
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Figura 6-A.21 – Diagrama SDL do procedimento Desagrupamento dos Dados. 
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7 MÓDULO DE CONTROLE ADAPTATIVO (AMC) 
 

 

 Neste capítulo, são descritas as funções do módulo de controle adaptativo, 

permitindo a alteração dos esquemas de codificação e modulação a fim de buscar 

as máximas taxas de transferência efetiva de dados, com base na realimentação 

das informações sobre a qualidade do link de comunicação. 

 Os diagramas SDL correspondentes aos blocos funcionais implementados 

estão dispostos no Apêndice 7-A. 

 

7.1 ESTRUTURA DO MÓDULO DE CONTROLE ADAPTATIVO 
 

 

 Diferentemente dos sistemas de comunicação tradicionais, onde o projeto é 

elaborado para atender às piores condições do canal, os sistemas de controle 

adaptativo utilizam-se das características do canal de comunicação móvel para 

variar as configurações da transmissão, visando aumentar a eficiência espectral em 

função de uma determinada taxa de erro de bit a ser mantida [1]. 

 Conforme a especificação do padrão IEEE 802.16-2004 [2], a camada física 

WirelessMAN-OFDM do WiMAX suporta um esquema adaptativo no qual os 

parâmetros de transmissão podem ser ajustados dinamicamente em sete 

configurações, a partir do nível da relação sinal-ruído mensurada no receptor. Assim, 

os esquemas de codificação e modulação a serem adotados são constantemente 

readaptados às condições do enlace de rádio, maximizando a taxa de transferência 

efetiva de dados [3]. 

 O módulo de controle adaptativo é composto pelos blocos funcionais de 

predição da relação sinal-ruído e de cálculo dinâmico de RateID, ilustrados no 

diagrama em blocos da Figura 7.1. Estes blocos têm a função de avaliar a SNR do 

canal e compará-la com os limites previamente configurados, decidindo o esquema 

de codificação e modulação a ser utilizado na transmissão do próximo frame. Tal 

decisão é realizada de modo a alcançar as maiores taxas de transferência efetiva de 

dados, garantindo simultaneamente a taxa de erro de bit estipulada como o nível 

mínimo de qualidade do sinal recebido (BERALVO). 
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 O Módulo de Controle Adaptativo tem como entrada os sinais provenientes do 

Módulo de Recepção (magnitude do vetor de erro) e do Módulo de Parâmetros de 

Simulação (thresholds , AMC, CodMod ), fornecendo em sua saída a SNR estimada 

e o parâmetro RateID. 

 O Apêndice 7-A (Figura 7-A.1) apresenta uma descrição das ações executadas 

pelos Blocos e Processos que compõem o Módulo de Controle Adaptativo, utilizando 

a linguagem SDL (Specification and Description Language) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após efetuar os passos de predição da SNR do canal, de comparação deste 

valor com os limites estabelecidos e de seleção do esquema de codificação e 

modulação mais adequado (aquele que permite a obtenção da máxima taxa de 

transferência efetiva de dados sem comprometer o nível mínimo de qualidade do 

sinal recebido), o módulo de controle adaptativo realimenta estes dados para os 

módulos de transmissão, de recepção e de análise de desempenho, por meio do 

envio do parâmetro RateID. 

 O correto recebimento desta informação de feedback é um fator fundamental 

para o sucesso das ações realizadas pelo módulo de controle adaptativo, haja vista 

a natureza variante no tempo do canal de propagação. Desta forma, faz-se 

necessário garantir a estabilidade e confiabilidade do canal de realimentação, de 

modo que a incidência de atrasos ou erros de transmissão seja desprezível. 

 Nesta simulação, a realimentação referente aos esquemas de codificação e 

modulação está configurada de forma a ser totalmente imune a erros. Para que isto 

seja possível, o envio do valor calculado de RateID para os demais blocos 

funcionais do simulador que são comandados por este parâmetro ocorre com a 

utilização de blocos específicos do SIMULINK ® (Goto; From), que simulam 

logicamente uma conexão física. 

Figura 7.1 – Estrutura do Módulo de Controle Adaptativo do simulador WiMAX. 
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7.2 PREDIÇÃO DA RELAÇÃO SINAL-RUÍDO (SNR) 
 

 

 A operação do módulo de transmissão está vinculada ao recebimento de uma 

estimativa das condições do canal de propagação para o próximo intervalo de 

transmissão. Partindo-se do pressuposto de que esta informação somente pode ser 

obtida através de predições realizadas com base nas condições anteriores do canal, 

a eficiência do controle adaptativo está diretamente relacionada com a capacidade 

do sistema em estimar corretamente os coeficientes que caracterizam a interface 

aérea. Assim, ambientes de propagação com variações muito rápidas das condições 

do canal podem afetar este processo [5]. 

 Apesar das inúmeras maneiras de estimar as características do canal, o 

esquema de codificação e modulação adaptativas implementado nesta simulação 

efetua este processo através da predição instantânea da SNR. Para tanto, calcula-

se o erro quadrático médio (MSE – Mean Squared Error) da estimativa do erro de 

simetria, que conforme exposto no Capítulo 6 (item 6.4) corresponde à magnitude do 

vetor de erro (EVM) de cada frame recebido. 

 A Figura 7.2 apresenta os blocos funcionais que executam a função de 

predição da relação sinal-ruído, com o correspondente diagrama SDL indicado na 

Figura 7-A.2 (Apêndice 7-A). 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendo como entrada um vetor-coluna contendo o erro estimado entre os 

símbolos transmitidos e recebidos em um frame, o primeiro passo consiste em 

calcular o seu valor eficaz (RMS) a fim de obter uma medida estatística da 

magnitude do erro de simetria, conforme eq.(7.1). Então, este resultado é 

multiplicado pela sua matriz transposta Hermitiana, obtendo-se assim o erro 

quadrático médio (MSE) do sinal, de acordo com a eq.(7.2) [6]. 

 

Figura 7.2 – Blocos funcionais que executam a função de predição da SNR. 
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 Finalmente, calcula-se a sua inversão (reciprocidade) e os valores obtidos são 

convertidos em dB, fornecendo a predição da relação sinal-ruído do canal conforme 

eq.(7.3) [6]. 

 

 

 

 Esse valor estimado da SNR do canal é enviado, então, para o bloco que 

executa o cálculo do parâmetro RateID. 

 

7.3 CÁLCULO DINÂMICO DE RateID 
 

 

 O padrão WiMAX estabelece sete possibilidades de combinação entre os tipos 

de modulação e as taxas de codificação, categorizadas pelo parâmetro RateID. Os 

menores níveis estão associados a esquemas de codificação e modulação robustos, 

porém, não permitindo grandes taxas de transferência efetiva de dados. Já os 

maiores níveis possuem alta eficiência espectral, contudo, são altamente 

susceptíveis às condições de propagação. 

 A escolha do esquema de codificação e modulação apropriado para ser 

utilizado na transmissão do próximo frame é feita por meio do cálculo dinâmico do 

parâmetro RateID, a partir da estimativa das características do canal. 

 Esta operação consiste, basicamente, em comparar a predição instantânea da 

relação sinal-ruído do canal com faixas pré-configuradas de variação de SNR 

associadas aos esquemas de codificação e modulação previstos na norma. Assim, 

quando a SNR estimada enquadrar-se dentro dos limites de uma das faixas de 

variação, o controle adaptativo determina o valor adequado do parâmetro RateID. 
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 Para as N possíveis configurações de RateID, são estabelecidas N+1 faixas de 

variação de SNR delimitadas por N+2 limiares (thresholds), que garantem que a taxa 

de erro de bit fique abaixo do BER a ser mantido pelo sistema (BERALVO) [7]. 

 Esses limiares das faixas de variação de SNR são obtidos através da resposta 

do sistema submetido a um canal sob o efeito do ruído Gaussiano branco aditivo 

(AWGN), onde para cada esquema de codificação/modulação são avaliadas as 

características das curvas de BER versus SNR. Os limites superiores (γγγγsup ) e 

inferiores (γγγγinf ) são expressos por meio de vetores, dados pela eq.(7.4): 

 

 

 

 

 Portanto, cada um dos N esquemas de codificação e modulação são 

designados para operar em uma faixa específica de variação de SNR. Quando a 

relação sinal-ruído estimada do canal estiver compreendida entre os limites 

superiores e inferiores desta faixa (γγγγinf  < SNRdB < γγγγsup ), o correspondente valor do 

parâmetro RateID é enviado para os demais módulos do simulador. 

 A Figura 7.3 apresenta a análise gráfica do BER versus SNR, com dados 

obtidos a partir da simulação do modelo em um canal AWGN. Este gráfico possibilita 

a obtenção dos valores limítrofes das faixas de variação de SNR associadas a todos 

os níveis BER a serem assegurados pelo controle adaptativo (BERALVO), permitindo 

a determinação do parâmetro RateID e, conseqüentemente, do esquema de 

codificação e modulação que será empregado pelo simulador na transmissão do 

próximo frame (Tabela 7.1). 

 

Tabela 7.1 – Esquemas de codificação e modulação associados ao parâmetro RateID [1]. 

Rate ID Modulação Taxa total de Codificação ( Rcr) 

0 BPSK ½ 

1 QPSK ½ 

2 QPSK ¾ 

3 16-QAM ½ 

4 16-QAM ¾ 

5 64-QAM ⅔ 

6 64-QAM ¾ 

[[[[ ]]]]

[[[[ ]]]]6543210inf

6543210sup
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 Para um ponto de operação do sistema com BERALVO de 10-4, nota-se que não 

há um esquema de codificação e modulação que assegure a performance requerida 

para um SNR abaixo de 3 dB, levando à escolha do mais robusto (RateID0). Entre 3 

e 7 dB, apenas o esquema especificado por RateID0 garante que a taxa de erro de 

bit seja menor ou igual a 10-4. Entre 7 e 10 dB, tanto o RateID0 quanto o RateID1 

atendem à especificação de BERALVO, sendo este último o selecionado por 

proporcionar uma melhor eficiência espectral.  

 Assim, de acordo com o aumento da SNR do canal, são utilizados maiores 

valores do parâmetro RateID, conciliando esquemas de codificação e modulação de 

maior sofisticação com a BER almejada. 

 A Tabela 7.2 correlaciona o parâmetro RateID com os valores limítrofes de 

SNR obtidos pela análise gráfica da Figura 7.3, para todas as configurações 

possíveis de BERALVO. 

 

 

Figura 7.3 – Análise gráfica do BER versus SNR em um canal AWGN, para determinação de RateID. 

3 7 
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Tabela 7.2 – Correlação dos limites de SNR com o parâmetro RateID, para todos os valores de BERALVO. 

RateID BERALVO = 10-1 BERALVO = 10-2 BERALVO = 10-3 

0 SNR < -01dB 
-01dB < SNR < 04dB 

SNR < 01dB 
01dB < SNR < 06dB 

SNR < 02dB 
02dB < SNR < 06dB 

1 04dB < SNR < 06dB 06dB < SNR < 08dB 06dB < SNR < 09dB 

2 06dB < SNR < 10dB 08dB < SNR < 12dB 09dB < SNR < 12dB 

3 10dB < SNR < 13dB 12dB < SNR < 15dB 12dB < SNR < 16dB 

4 13dB < SNR < 17dB 15dB < SNR < 19dB 16dB < SNR < 20dB 

5 17dB < SNR < 19dB 19dB < SNR < 21dB 20dB < SNR < 22dB 

6 SNR > 19dB SNR > 21dB SNR > 22dB 

RateID BERALVO = 10-4 BERALVO = 10-5 BERALVO = 10-6 

0 SNR < 03dB 
03dB < SNR < 07dB 

SNR < 04dB 
04dB < SNR < 08dB 

SNR < 05dB 
05dB < SNR < 09dB 

1 07dB < SNR < 11dB 08dB < SNR < 12dB 09dB < SNR < 13dB 

2 11dB < SNR < 13dB 12dB < SNR < 13dB 13dB < SNR < 14dB 

3 13dB < SNR < 17dB 13dB < SNR < 18dB 14dB < SNR < 19dB 

4 17dB < SNR < 21dB 18dB < SNR < 21dB 19dB < SNR < 22dB 

5 21dB < SNR < 22dB 21dB < SNR < 23dB 22dB < SNR < 24dB 

6 SNR > 22dB SNR > 23dB SNR > 24dB 

 

 A resposta da taxa de erro de bit em função da relação sinal-ruído para um 

canal AWGN, assim como os valores obtivos para os limites de SNR associados ao 

parâmetro RateID, foram equivalentes aos de um estudo similar presente na 

literatura [7], fato este que confirma e assegura a metodologia empregada. 

 Adicionalmente, é possível estabelecer uma comparação dos limites de SNR 

medidos (BERALVO de 10-6) com os dados fornecidos pelo padrão IEEE 802.16-2004 

[2], obtendo uma forma alternativa de validação do modelo. A Tabela 7.3 apresenta 

esta checagem entre os dados simulados e os estabelecidos pela norma. As 

pequenas diferenças observadas entre os valores normatizados e simulados estão 

relacionadas às simplificações adotadas para esta simulação. 
 

Tabela 7.3 – Comparação entre os limites de SNR simulados e fornecidos no padrão IEEE 802.16-2004 [2]. 

RateID Valores simulados  
(BERALVO = 10-6) 

IEEE 802.16-2004 [2]  
(BERALVO = 10-6) 

0 SNR < 05dB 
05dB < SNR < 09dB 

SNR < 6,4dB 
6,4dB < SNR < 9,4dB 

1 09dB < SNR < 13dB 9,4dB < SNR < 11,2dB 

2 13dB < SNR < 14dB 11,2dB < SNR < 16,4dB 

3 14dB < SNR < 19dB 16,4dB < SNR < 18,2dB 

4 19dB < SNR < 22dB 18,2dB < SNR < 22,7dB 

5 22dB < SNR < 24dB 22,7dB < SNR < 24,4dB 

6 SNR > 24dB SNR > 24,4dB 
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 Observa-se, portanto, que a performance do modelo em um canal AWGN 

fornece uma valiosa referência (ou benchmarking) para os demais tipos de canal, 

além de prover os valores padrão para os limites de SNR em função dos níveis da 

taxa de erro de bit (BERALVO). 

 Já a resposta do sistema com canais sujeitos a desvanecimentos leva à 

obtenção de valores customizados para os limites (thresholds) da relação sinal-

ruído. O conhecimento destes dados permite a implementação de uma correção dos 

efeitos do canal de propagação, maximizando a eficácia do esquema de codificação 

e modulação adaptativas (AMC) em assegurar os níveis mínimos de qualidade do 

sinal recebido. Este processo será detalhado no Capítulo 9 - item 9.3. 

 Estas informações, obtidas a partir da análise da operação do WiMAX em 

condições distintas de propagação, são armazenadas em vetores específicos (γγγγdet) 

que são utilizados pelo simulador para a determinação dos limites de SNR. 

 As funções associadas ao cálculo dinâmico de RateID são realizadas pelos 

blocos funcionais apresentados na Figura 7.4, com o respectivo diagrama SDL 

ilustrado na Figura 7-A.3 (Apêndice 7-A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em uma primeira etapa, são estabelecidos os limites superiores e inferiores da 

faixa de variação de SNR associada ao esquema de codificação e modulação atual. 

Isto é feito através da seleção instantânea da posição dos vetores γγγγsup  e γγγγinf  que 

contêm estes dados, conforme o valor do parâmetro RateID utilizado na transmissão 

do último frame. 

 Os valores que compõem os vetores com os limites de SNR são determinados 

pelo programa “parametros_iniciais.m”, de acordo com a taxa de erro de bit 

configurada (BERALVO) e com as condições de propagação (quando habilitada a 

função de correção dos efeitos do canal). 

Figura 7.4 – Blocos funcionais que executam a função de cálculo dinâmico de RateID. 
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 Isto é feito com base em vetores específicos (γγγγdet), através dos quais são 

calculados os elementos dos vetores de limites superiores (γγγγsup ) e inferiores (γγγγinf ), 

conforme a eq.(7.5): 

 

 

 

 

 

 

 Então, os blocos de operação relacional comparam estes limiares com a SNR 

estimada do canal, fazendo com que o parâmetro RateID seja incrementado ou 

decrementado sempre que os limites de uma faixa de variação de SNR forem 

ultrapassados. 

 Neste módulo também está implementada a habilitação do controle adaptativo 

e a determinação do esquema de codificação/modulação a ser utilizado quando este 

estiver desabilitado. 

 

7.3.1 Determinação dos vetores-padrão com os limite s de SNR – canal AWGN 
 

 

 De acordo com o exposto no Capítulo 3 - item 3.1.4, um intervalo de confiança 

(y±) de 95% em simulações que utilizam o Método de Monte Carlo equivale a obter 

uma taxa de erro de bit na faixa de 0,5 a 2 vezes do BER estimado através dos 

cálculos computacionais (quando o número de amostras for dez vezes superior ao 

valor estimado), conforme eq.(7.6) [8]: 

 

 

 

 Assim, com a finalidade de assegurar este intervalo de confiança de 95% aos 

resultados apresentados nesta dissertação, os valores da taxa de erro de bit 

simulados foram adequadamente corrigidos, para só então ser efetuada a obtenção 

dos valores limítrofes das faixas de variação de SNR para determinação do 

parâmetro RateID. 

(7.6) 
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 A utilização do limite superior do intervalo de confiança é justificada 

garantir a total aderência ao intervalo de confiança desejado, mesmo na pior 

condição de computação dos dados simulados referentes à taxa de erro de bit.

 A Figura 7.5 ilustra a análise gráfica do BER 

com os valores da taxa de 

um intervalo de confiança de 95%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir do gráfico, é possível definir os limites das faixas de variação de SNR 

correspondentes ao parâmetro 

conforme apresentado na Tabela 7.4

 

 

 

 

 

Figura 7.5 – Análise do BER versus

utilização do limite superior do intervalo de confiança é justificada 

garantir a total aderência ao intervalo de confiança desejado, mesmo na pior 

condição de computação dos dados simulados referentes à taxa de erro de bit.

a a análise gráfica do BER versus SNR em um canal AWGN, 

com os valores da taxa de erro de bit já devidamente readequados para atender a 

um intervalo de confiança de 95%. 

A partir do gráfico, é possível definir os limites das faixas de variação de SNR 

correspondentes ao parâmetro RateID, para todas as configurações de 

Tabela 7.4. 

 SNR para determinação RateID, com intervalo de confiança de 95%.
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utilização do limite superior do intervalo de confiança é justificada de modo a 

garantir a total aderência ao intervalo de confiança desejado, mesmo na pior 

condição de computação dos dados simulados referentes à taxa de erro de bit. 

SNR em um canal AWGN, 

erro de bit já devidamente readequados para atender a 

A partir do gráfico, é possível definir os limites das faixas de variação de SNR 

, para todas as configurações de BERALVO, 

, com intervalo de confiança de 95%. 
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Tabela 7.4 – Limites das faixas de variação de SNR, adequados a um intervalo de confiança de 95%. 

RateID BERALVO = 10-1 BERALVO = 10-2 BERALVO = 10-3 

0 SNR < 00dB 
00dB < SNR < 05dB 

SNR < 01dB 
01dB < SNR < 06dB 

SNR < 02dB 
02dB < SNR < 07dB 

1 05dB < SNR < 07dB 06dB < SNR < 08dB 07dB < SNR < 10dB 

2 07dB < SNR < 11dB 08dB < SNR < 12dB 10dB < SNR < 13dB 

3 11dB < SNR < 14dB 12dB < SNR < 15dB 13dB < SNR < 16dB 

4 14dB < SNR < 18dB 15dB < SNR < 19dB 16dB < SNR < 20dB 

5 18dB < SNR < 19dB 19dB < SNR < 21dB 20dB < SNR < 22dB 

6 SNR > 19dB SNR > 21dB SNR > 22dB 

RateID BERALVO = 10-4 BERALVO = 10-5 BERALVO = 10-6 

0 SNR < 03dB 
03dB < SNR < 07dB 

SNR < 04dB 
04dB < SNR < 08dB 

SNR < 05dB 
05dB < SNR < 09dB 

1 07dB < SNR < 11dB 08dB < SNR < 12dB 09dB < SNR < 13dB 

2 11dB < SNR < 13dB 12dB < SNR < 13dB 13dB < SNR < 14dB 

3 13dB < SNR < 17dB 13dB < SNR < 18dB 14dB < SNR < 19dB 

4 17dB < SNR < 21dB 18dB < SNR < 21dB 19dB < SNR < 22dB 

5 21dB < SNR < 23dB 21dB < SNR < 23dB 22dB < SNR < 24dB 

6 SNR > 23dB SNR > 23dB SNR > 24dB 

 

 Portanto, com base nestes dados e utilizando a eq.(7.5), são determinados os 

vetores-padrão (γγγγdet) associados aos limites superiores (γγγγsup ) e inferiores (γγγγinf ) da 

faixa de variação do SNR, referentes a um canal AWGN, empregados para o cálculo 

dinâmico do parâmetro RateID. 

 Estes vetores-padrão, apresentados na Tabela 7.5, estão codificados no 

programa “parametros_iniciais.m” (Anexo B - item B-I), e são utilizados pelo 

simulador sempre que for configurado um determinado nível de qualidade do 

sistema, associado à taxa de erro de bit (BERALVO) a ser assegurada pelo controle 

adaptativo. 

 

Tabela 7.5 – Vetores-padrão com os limites de SNR (intervalo de confiança de 95%) - determinação de RateID. 

Canal BERALVO
 Vetor-padrão ( γγγγdet) [dB] 

AWGN 

10-1 [5 7 11 14 18 19] 

10-2 [6 8 12 15 19 21] 

10-3 [7 10 13 16 20 22] 

10-4 [7 11 13 17 21 23] 

10-5 [8 12 13 18 21 23] 

10-6 [9 13 14 19 22 24] 
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7.4 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 
 

 

 Este capítulo apresentou as funções executadas pelo Módulo de Controle 

Adaptativo, descrevendo os procedimentos realizados para a predição da relação 

sinal ruído do canal com base no erro de simetria, além do cálculo dinâmico do 

parâmetro RateID. 

 Adicionalmente, a implementação destas funções do simulador foi explicitada 

através de diagramas em blocos e dos correspondentes diagramas SDL. 
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APÊNDICE 7-A – DIAGRAMA SDL - MÓDULO DE CONTROLE 
ADAPTATIVO 
 

 Este apêndice apresenta uma descrição das ações executadas pelo Módulo de 

Controle Adaptativo através de diagramas em blocos, utilizando a linguagem SDL 

(Specification and Description Language). 

 

 

 

 

  

Figura 7-A.1 – Diagrama SDL do bloco Módulo de Controle Adaptativo. 
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Process Predição da Relação Sinal x Ruído

Out_Rx_EVM Vector (Real, Real)

Rx_Magnitude_ 

Vetor_Erro

DCL
Find the RMS value over Charstring    :=    Each column
Sample-based row as column     Boolean       :=    True
function Charstring    :=    reciprocal
Convert to Charstring    :=    dB
Input signal Charstring    :=    Power

SNR_Estimado

Out_Rx_EVM

SNR_Est

Simulink - Bloco “Matrix Square”
Fornece o a matriz transposta Hermitiana da entrada ((u ^ H) * u),

para cálculo do erro quadrático médio (MSE = E ( |u|^2))

Procedure

Matrix Square

Simulink - Bloco “RMS”
Fornece o valor eficaz da entrada, para o cálculo do valor eficaz

da magnitude do erro de simetria (RMS(u) = sqrt (E ( |u|^2))

Procedure

RMS

(Find the RMS value over, 

Sample-based row as column) 

Simulink - Bloco “Math”
Executa funções matemáticas, neste caso reciprocidade (1 / u),

para cálculo do inverso do erro quadrático médio (1 / MSE)

Procedure

Math

(function) 

Simulink - Bloco “dB Conversion”
Converte o valor de entrada (Watts ou Volts) em dB, para cálculo

da predição da relação sinal-ruído (SNR = 10 * log (1 / MSE))

Procedure

dB Conversion

(Convert to, Input signal) 

Figura 7-A.2 – Diagrama SDL do processo Predição da Relação Sinal-Ruído. 
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Figura 7-A.3 – Diagrama SDL do processo Cálculo Dinâmico de RateID. 
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8 MÓDULO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO 
 

 

 Este capítulo apresenta os módulos funcionais que executam as funções 

associadas à avaliação da eficiência do sistema de comunicação implementado no 

simulador, possibilitando a obtenção de uma visão sobre o seu desempenho. 

 

8.1 ESTRUTURA DO MÓDULO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO 
 

 

 O módulo de análise de desempenho realiza dinamicamente uma comparação 

dos dados originalmente transmitidos com aqueles efetivamente recebidos, após a 

ação de todos os processos que minimizaram ou eliminaram a ocorrência de erros 

causados por ruídos na comunicação, fornecendo como resultado a quantidade total 

de dados incorretos e a correspondente taxa de erro de bit (BER). 

 Outro produto deste módulo é a taxa de transferência efetiva de dados 

(throughput) alcançada pelo sistema, consistindo na quantidade máxima de dados 

que pode ser transferida na unidade de tempo. 

 Conforme diagrama em blocos da Figura 8.1, este módulo é composto pelo 

cálculo da taxa de erro de bit e pelo cálculo da taxa de transferência de dados, tendo 

como entrada os sinais provenientes do Módulo de Controle Adaptativo (RateID), do 

Módulo de Transmissão (dados originais), do Módulo de Recepção (dados 

decodificados) e do Módulo de Parâmetros de Simulação (Max_Nspf , Nspf , Tsym ). 

 O Apêndice 8-A (Figura 8-A.1) apresenta uma descrição das ações executadas 

pelos Blocos e Processos que compõem o Módulo de Análise de Desempenho, 

utilizando a linguagem SDL (Specification and Description Language) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8.1 – Estrutura do Módulo de Análise de Desempenho. 
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8.2 CÁLCULO DA TAXA DE ERRO DE BIT (BER) 
 

 

 Nas transmissões de dados em telecomunicações, a taxa de erro de bit (BER) 

é definida como a porcentagem de bits que apresentaram erros em relação ao 

número total de bits recebidos, usualmente expressa como uma potência negativa 

de dez. Esta medida está relacionada com a precisão de um sistema de 

comunicações, podendo indicar a freqüência com que uma informação deve ser 

retransmitida [2]. 

 O cálculo da taxa de erro de bit consiste, portanto, na comparação dos dados 

recebidos com os dados enviados. O valor instantâneo do BER é calculado como 

uma estatística contínua, por meio da divisão do número de bits incorretos pela 

quantidade total de bits recebidos. 

 Esse cálculo é feito por um bloco funcional específico do SIMULINK®, que 

promove a comparação dos bits recebidos, provenientes do bloco de 

desagrupamento dos dados no processo de detecção de erros, com os bits 

transmitidos gerados pelo transmissor no processo de randomização. A Figura 8.2 

apresenta os blocos funcionais que compõem este módulo, com o correspondente 

diagrama SDL indicado na Figura 8-A.2 (Apêndice 8-A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 – Blocos funcionais que executam a função de cálculo do BER. 
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 Segundo o estabelecido pelo padrão WiMAX [3], o tamanho dos blocos de 

recepção (Nspf .) varia de acordo com o esquema de codificação e modulação 

selecionado pelo controle adaptativo. Assim, para que sejam apresentados 

resultados efetivamente significativos no cálculo do BER, a comparação realizada 

por este bloco também deve ser adequada com base nos comandos fornecidos pelo 

controle adaptativo (RateID). 

 Como visto anteriormente, a saída do módulo de recepção fornece Nspf  bits de 

dados (menos um byte nulo de preenchimento), acrescidos de tantos zeros quantos 

forem necessários para atingir o valor máximo de Nspf . Então, para efeito de 

comparação devem ser desprezados todos os valores que não fazem parte do sinal 

originalmente transmitido, inclusive o byte nulo de preenchimento (Tail Byte 0x00 

FEC Padding). 

 Para que esta adaptação seja possível, o modo de operação (computation 

mode) do bloco de cálculo de BER é configurado de forma a receber em uma de 

suas portas um vetor que corresponde ao espaço amostral de comparação, cujo 

comprimento é dinamicamente customizado a partir do parâmetro RateID. 

 

8.3 CÁLCULO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA EFETIVA DE DADOS 
 

 

 Os conceitos de eficiência de um sistema de comunicação estão comumente 

associados à maximização da taxa de transmissão de dados, frente aos limitados 

recursos de largura de banda. A taxa de transferência efetiva de dados corresponde 

à quantidade de bits associados à transmissão de dados de informação (excluindo 

informações de sinalização ou controle) em um determinado intervalo de tempo [4]. 

 Para a avaliação da taxa de transferência efetiva de dados na interface 

Wireless-MAN OFDM do WiMAX [3], é feita a relação do tempo de duração de um 

símbolo OFDM (Tsym ) com a quantidade de bits de informação efetivamente 

transmitidos (Nspf ), conforme eq.(8.1), fornecendo assim o valor instantâneo da taxa 

de transferência efetiva de dados. 
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 De forma a fornecer uma visão global do desempenho do sistema, é 

apresentado também o valor médio da taxa de transferência de dados, que leva em 

consideração o throughput associado a todos os frames recebidos. 

 A Figura 8.3 ilustra os blocos funcionais que compõem este módulo, e o 

Apêndice 8-A (Figura 8-A.3) traz o respectivo diagrama SDL. O valor de Nspf  é 

selecionado dinamicamente de acordo com o esquema de codificação e modulação 

utilizado (parâmetro RateID). 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 
 

 

 Este capítulo descreveu as funções executadas pelo Modulo de Análise de 

Desempenho, englobando o cálculo da taxa de erro de bit e o cálculo da taxa de 

transferência efetiva de dados. 

 Foram apresentados os diagramas em blocos referentes a todas as etapas do 

modelo implementado, bem como, a correspondente especificação dos blocos e 

processos na forma de diagramas SDL. 

Figura 8.3 – Blocos que executam a função de cálculo da taxa de transferência efetiva de dados. 
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APÊNDICE 8-A – DIAGRAMA SDL - MÓDULO DE ANÁLISE DE 
DESEMPENHO 
 

 Este apêndice apresenta uma descrição das ações executadas pelo Módulo de 

Análise de Desempenho através de diagramas em blocos, utilizando a linguagem 

SDL (Specification and Description Language). 

 

 

 

 

 

 

Block Módulo de Análise de Desempenho

Desempenho_Throughput

[Desemp_R]

Tx_Dados_Originais

[Out_Orig]

Rx_Dados_Decodificados

[Out_Rx_Decod] Process

Cálculo da

Taxa de Erro

de Bit (BER)Parametros_Simulacao

[Max_Nspf, Nspf, Tsym]

Process

Cálculo da Taxa

de Transmissão de

Dados (Throughput)

Controle_Adaptativo

[RateID]

[Max_Nspf,

Nspf]

[Tsym]

Desempenho_BER

[Desemp_BER]

[RateID]

[RateID]

Figura 8-A.1 – Diagrama SDL do bloco Módulo de Análise de Desempenho. 
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Process Cálculo da Taxa de Erro de BIT (BER)
Out_Orig, Out_Rx_Decod Vector (Real, Real)

Nspf Vector (Real, Real)

RateID, Max_Nspf Real

Controle_ 

Adaptativo

RateID,

Nspf, Max_Nspf

Desempenho_ 

BER
Desemp_BER

Simulink - Bloco “LookupNDDirect”
Seleção da posição de uma tabela

(valor de Nspf referente ao parâmetro RateID) 

operator :=     <=

Table data := Nspf

Bias := -8

Procedure

Relational Operator

(operator) 

Procedure

LookupND 

Direct

(Table data, 

RateID) 

Simulink - Bloco “Relational Operator”
Aplica o operador relacional às entradas

n_inputs := 2

multiplication := Element-wise (.*)

Simulink - Bloco “Product”
Multiplica ou divide os sinais de entrada

(espaço amostral para análise do desempenho

com comprimento customizado, de acordo com

o valor de Nspf) 

Procedure

Product

(n_inputs, multiplication) 

Procedure

Bias

(Bias) 

Simulink - Bloco “Bias”
Adiciona uma constante à entrada (remoção dos

8 bits, referentes aos dados de preenchimento) 

DCL
operator Charstring
Table data Vector (Real, Real)
Bias Real
n_jnputs Real
multiplication Charstring
Receive delay Real
Comp_delay Real
Comp_mode Charstring

Rx_Dados_ 

Decodificados

Out_Rx_Decod

Tx_Dados_ 

Originais

Out_Orig

Receive delay := 0

Comp_delay := 0

Comp_mode := samples from port

Simulink - Bloco “Error Rate Calculation”
Calcula a taxa de erro de bit dos dados

recebidos ao compará-los com uma versão

defasada dos dados transmitidos, fornecendo

a taxa de erro de bit, os erros detectados e o

total de símbolos comparados.

Procedure

Error Rate Calculation

(n_inputs, multiplication) 

Figura 8-A.2 – Diagrama SDL do processo Cálculo da Taxa de Erro de Bit (BER). 
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Figura 8-A.3 – Diagrama SDL do processo Cálculo da Taxa de Transmissão. 
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9 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 
 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados das simulações em cada um 

dos cenários relatados no Capítulo 3 - item 3.1.3. O objetivo principal é avaliar a 

performance do sistema de comunicação WiMAX-fixo (IEEE 802.16-2004), em 

diferentes configurações e condições de operação. 

 Para isto, são estabelecidas interpretações baseadas nas respostas do sistema 

de acordo as situações propostas, com a finalidade de alcançar uma visão do 

funcionamento e desempenho do modelo utilizado. 

 Assim, são discutidos os efeitos dos esquemas de codificação e modulação 

adotados, a ação do controle adaptativo, o impacto da movimentação parcial dos 

usuários e os fenômenos de desvanecimento que podem ocorrer em situações reais. 

 

9.1 CONFIGURAÇÕES PARA AS SIMULAÇÕES 
 

 De acordo com o exposto no Capítulo 3 - item 3.1, o sistema em estudo 

compõe uma hipotética rede metropolitana sem fio, com dispositivos fixos que 

utilizam apenas uma antena e cujo funcionamento dispensa a autorização para uso 

de radiofreqüência e o licenciamento da estação. 

 As simulações foram realizadas no sentido de transmissão do downlink, com o 

sistema de comunicação operando na faixa de freqüência licenciada de 3,5 GHz 

com uma largura de banda nominal de 3,5 MHz, correspondendo a um caso típico 

de utilização prática. O comprimento do Prefixo Cíclico foi configurado como sendo 

1/8, de forma similar aos exemplos apresentados pela norma [1]. 

 O período de duração de uma simulação foi estipulado para permitir o envio de 

cem mil frames de dados (100.000) compostos individualmente por um símbolo 

OFDM, determinando um tempo total de 7.199,928 ms. Esse processo foi replicado 

para todos os valores de SNR, em níveis de 1 dB, compreendidos no espaço 

amostral de -5 a 40 dB. 

 Efetuando-se os testes computacionais em um micro-computador pessoal (e.g., 

Intel ® CoreTM 2 Duo – 2,40 GHz), a duração típica de uma simulação (i.e., envio de 

cem mil frames) foi de aproximadamente quinze minutos. 
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 Os níveis de sensibilidade do modelo, em termos da taxa de erro de bit 

assegurada pelo sistema, consideraram três limites de BERALVO: 10-3, 10-4 e 10-5. 

Conforme mencionado no Capítulo 3 - item 3.1.4, as taxas de erro de bit mais 

seletivas não foram analisadas, pois o esforço computacional exigido por esta 

condição tornaria proibitiva a execução das simulações. 

 As possíveis situações de mobilidade, ambiente e condições de propagação 

levam à existência de sete tipos diferentes de configuração para o canal (Tabela 

9.1), cujo detalhamento da metodologia de elaboração e implementação foi 

apresentado no Capítulo 5 - item 5.3.2. 

 

Tabela 9.1 – Tipos de configuração para o canal de propagação. 

Canal Características Ambiente de 
propagação 

Mobilidade 
do usuário 

AWGN Ruído Gaussiano branco aditivo N/A N/A 

FLAT-I Desvanecimento não seletivo em 
freqüência (frequency flat fading) 

N/A Sem 
mobilidade 

FLAT-II 
Desvanecimento não seletivo em 
freqüência (frequency flat fading) N/A 

Mobilidade 
parcial 

ITU-B-I Desvanecimento seletivo em freqüência 
(frequency selective fading) 

Interno 
(indoor) 

Sem 
mobilidade 

ITU-B-II Desvanecimento seletivo em freqüência 
(frequency selective fading) 

Interno 
(indoor) 

Mobilidade 
parcial 

ITU-B-III 
Desvanecimento seletivo em freqüência 

(frequency selective fading) 
Externo 

(pedestrian) 
Sem 

mobilidade 

ITU-B-IV 
Desvanecimento seletivo em freqüência 

(frequency selective fading) 
Externo 

(pedestrian) 
Mobilidade 

parcial 
 

 

9.2 AVALIAÇÃO DOS ESQUEMAS DE CODIFICAÇÃO E 
MODULAÇÃO 

 

 Nesta seção efetua-se uma comparação entre os diferentes esquemas de 

codificação e modulação utilizados no simulador. Os resultados foram obtidos em 

um canal de propagação sob o efeito do ruído Gaussiano branco aditivo (AWGN). 

 Conforme especificado no padrão, o WiMAX prevê o uso de sete esquemas de 

codificação e modulação. O gráfico ilustrado na Figura 9.1 apresenta o desempenho 

do sistema para os diferentes valores de RateID. 
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 As curvas mostram a taxa de erro de bit (BER) em função da relação sinal-

ruído, correspondendo à medida de eficiência de um esquema de modulação em 

relação à energia transmitida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com base neste gráfico, nota-se que as curvas são deslocadas para a direita 

com o aumento da taxa de codificação e da eficiência espectral de modulação, 

evidenciando a dependência dos esquemas de codificação/modulação menos 

robustos em relação a altos valores de SNR. 

 Tendo em vista que um esquema de modulação necessita de um elevado valor 

de SNR para a transmissão dos dados, isto implica a demanda de mais energia para 

a transferência de cada bit. Desta forma, esquemas de modulação com baixa 

eficiência espectral, tais como BPSK ou QPSK quando comparados aos esquemas 

16-QAM ou 64-QAM, são mais eficientes e menos vulneráveis a erros de bit. 

 Essas curvas de BER versus SNR em um canal AWGN mostraram-se 

equivalentes a um estudo similar presente na literatura [2]. 

 

 

Figura 9.1 - Análise gráfica do BER versus SNR em um canal AWGN, para todos os valores de RateID. 
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 Para efeitos de exploração do software, inferiu-se também a resposta do 

simulador com relação às máximas taxas de transmissão obtidas, sem que a taxa de 

erro de bit transpusesse o valor limítrofe de 10-2 (valor este utilizado em um estudo 

de referência [3]). 

 Desta forma, a Figura 9.2 exibe a taxa efetiva de transmissão de dados em 

função da relação sinal-ruído, para um canal AWGN. Este resultado é comparável 

ao obtido em outros trabalhos similares, tais como o de um estudo relacionado à 

avaliação de esquemas de codificação e modulação adaptativas para o WiMAX [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O padrão IEEE 802.16-2004 [1] fornece no item B.3.2 informações referentes 

às taxas de transferência efetiva de dados para diferentes valores-padrão da largura 

de banda nominal (BW) em função do comprimento do Prefixo Cíclico (G). A Tabela 

9.2 apresenta estas informações para uma largura de banda nominal de 7 MHz. 

 De acordo com o exposto no item 9.1, empregou-se nesta dissertação uma 

largura de banda de 3,5 MHz, análogo a um caso típico de implementação prática 

descrito pela norma. 

 

 

Figura 9.2 - Análise gráfica da taxa efetiva de transmissão versus SNR, para todos os valores de RateID. 
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Tabela 9.2 – Taxas de transferência efetiva de dados fornecidas pela norma, para um canal de7MHz [1]. 

Taxa de transferência efetiva de dados [Mbps] – Val ores Normatizados [1] 

B
W 

Prefixo 
Cíclico  

½BPSK 
RateID0 

½QPSK 
RateID1 

¾QPSK 
RateID2 

½16-QAM 
RateID3 

¾16-QAM 
RateID4 

⅔64-QAM 
RateID5 

¾64-QAM 
RateID6 

7,
0 

M
H

z 

1/4 2,40 4,80 7,20 9,60 14,40 19,20 21,60 

1/8 2,67 5,33 8,00 10,67 16,00 21,33 24,00 

1/16 2,82 5,65 8,47 11,29 16,94 22,59 25,41 

1/32 2,92 5,82 8,73 11,64 11,75 23,27 26,18 

 

 Assim, tomando-se por base as informações relacionadas a um canal de 7 

MHz com Prefixo Cíclico de 1/8 (destacadas na Tabela 9.2) foi realizada uma 

primeira aproximação para comparar as taxas de transferência efetiva de dados 

(throughput) obtidas nas simulações com os valores normatizados. 

 Ao confrontar os dados padronizados com as medições feitas para um canal de 

3,5 MHz, confirmou-se a hipótese de que elas seriam proporcionais à metade da 

taxa original. Após esta verificação inicial, efetuou-se uma seqüência de simulações 

com a largura de banda configurada para 7 MHz, exclusivamente para validar as 

taxas alcançadas pelo modelo. 

 Logo, o simulador correspondeu às expectativas com um alto grau de precisão, 

conforme pode ser observado na Tabela 9.3, evidenciando que as duas 

metodologias empregadas apresentaram resultados satisfatórios. 

 

Tabela 9.3 – Comparação das taxas de transferência efetiva de dados fornecidas pela norma [1] e simuladas. 

Taxa de transferência efetiva de dados [Mbps] 

RateID Valores Normatizados [1]  
BW = 7,0 MHz 

Valores Simulados  
BW = 3,5 MHz 

Valores Simulados  
BW = 7,0 MHz 

0 2,67 1,33 2,667 

1 5,33 2,67 5,333 

2 8 4 8 

3 10,67 5,33 10,667 

4 16 8 16 

5 21,33 10,67 21,333 

6 24 12 24 
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9.3 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO ESQUEMA DE CODIFICAÇÃO E 
MODULAÇÃO ADAPTATIVAS (AMC) 

 

 Nesta seção é avaliado o funcionamento do esquema de codificação e 

modulação adaptativas (AMC) e de que forma os conceitos inerentes a esta 

metodologia interferem no desempenho do simulador. 

 O controle adaptativo dos esquemas de codificação e modulação é feito 

através da análise comparativa entre os valores instantâneos da relação sinal-ruído 

estimada do canal e os limites-padrão de SNR pré-determinados, possibilitando a 

seleção automática da configuração adequada do parâmetro RateID. 

 Conforme apresentado no Capítulo 7 - item 7.3, os vetores-padrão (γγγγdet) que 

contêm estes limites de SNR são obtidos através da resposta em um canal AWGN. 

Neste processo, para cada esquema de codificação/modulação são avaliados os 

níveis mínimos de SNR que garantem determinada taxa de erro de bit (BERALVO). 

 No entanto, ao se realizar esta mesma análise para canais com 

desvanecimentos caracterizados pela distribuição Rayleigh, sujeitos às condições de 

mobilidade e ambiente de propagação definidas na Tabela 9.1, obtêm-se novos 

valores customizados (não especificados) para os limites da relação sinal-ruído. 

 Os gráficos a seguir indicam o desempenho do sistema em termos da BER 

como função da SNR. A Figura 9.3 relaciona-se a um canal com desvanecimento 

não seletivo em freqüência (a: FLAT-I; b: FLAT-II). Já a Figura 9.4 associa-se a um 

canal com desvanecimento seletivo em freqüência em ambiente interno (a: ITU-B-I;  

b: ITU-B-II). Por outro lado, a Figura 9.5 refere-se a um canal com desvanecimento 

seletivo em freqüência em ambiente externo (a: ITU-B-III; b: ITU-B-IV). 

 Assim, de acordo com estes gráficos, comparando-se a resposta do modelo em 

canais sujeitos a desvanecimentos com o comportamento do simulador em um canal 

AWGN (Figura 9.1), é possível perceber uma grande influência dos efeitos da 

propagação por multi-percursos na ocorrência de erros de recepção, mesmo com 

elevados valores de SNR do canal e, principalmente, quando utilizados esquemas 

de codificação e modulação menos robustos. 

 Por exemplo, em um canal AWGN (Figura 9.1) uma SNR de 23 dB fornecia um 

BER de 10-5 com o emprego de RateID 6 (3/4 64-QAM). Contudo, para o canal ITU-

B-III (Figura 9.5-a), o esquema de codificação e modulação mais sofisticado que 

garante tal BER é RateID 1 (1/2 QPSK), a partir de uma SNR de 27 dB. 
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Figura 9.3 - Gráficos de BER versus SNR em um canal com desvanecimento não seletivo em freqüência, sem (a) e 
com mobilidade (b). 

Figura 9.4 - Gráficos de BER versus SNR em um canal com desvanecimento seletivo em freqüência, ambiente indoor, 
sem (a) e com mobilidade (b). 
 

Figura 9.5 - Gráficos de BER versus SNR em um canal com desvanecimento seletivo em freqüência, ambiente outdoor, 
sem (a) e com mobilidade (b). 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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 Seguindo a mesma metodologia de determinação dos valores limites de SNR, 

apresentada no Capítulo 7 - item 7.3, a análise das informações fornecidas pelos 

gráficos das Figuras 9.3 a 9.5 possibilita a elaboração dos vetores-customizados 

(γγγγdet) que contêm os limites das faixas de variação de SNR associadas ao parâmetro 

RateID, para todas as configurações de BERALVO, referentes às possíveis situações 

de mobilidade, ambiente e condições de propagação. 

 Portanto, o conhecimento destes dados permite a implementação de uma 

correção dos efeitos do canal de propagação, maximizando a eficácia do esquema 

de codificação e modulação adaptativas com o objetivo de assegurar os níveis de 

qualidade adequados para o sinal recebido. 

 Esses vetores-customizados (γγγγdet), apresentados na Tabela 9.4, estão 

codificados no programa “parametros_iniciais.m” (Anexo B - item B-I), e são 

utilizados pelo módulo de controle adaptativo toda vez que a opção de “correção dos 

efeitos do canal de propagação” for configurada, na interface gráfica dos parâmetros 

iniciais do simulador. 

 

Tabela 9.4 – Vetores-customizados com os limites de SNR - determinação de RateID. 

Canal BER 
ALVO

 
Vetor-customizado 

(γγγγdet) [dB] 
 Canal BER 

ALVO
 

Vetor-customizado 
(γγγγdet) [dB] 

FLAT-I 

10-1 [5 7 11 14 18 19]  

FLAT-II 

10-1 [10 12 16 19 23 24] 

10-2 [9 12 16 18 23 24]  10-2 [20 22 26 29 33 35] 

10-3 [11 13 17 20 24 26]  10-3 [28 30 34 37 – –] 

10-4 [12 15 18 21 25 27]  10-4 [33 35 39 – – –] 

10-5 [13 16 19 22 26 28]  10-5 [36 38 – – – –] 

10-6 [13 17 19 23 27 29]  10-6 [38 40 – – – –] 

ITU-B-I 

10-1 [8 11 14 18 23 27]  

ITU-B-II 

10-1 [11 16 17 22 26 30] 

10-2 [12 18 19 24 29 –]  10-2 [18 – 23 31 35 –] 

10-3 [15 – 20 31 35 –]  10-3 [22 – 28 – – –] 

10-4 [17 – 22 – – –]  10-4 [27 – 32 – – –] 

10-5 [19 – 24 – – –]  10-5 [33 – 35 – – –] 

10-6 [20 – 25 – – –]  10-6 [36 – 39 – – –] 

ITU-B-III 

10-1 [11 17 18 39 – –]  

ITU-B-IV 

10-1 [11 16 18 – – –] 

10-2 [16 – 24 – – –]  10-2 [16 34 – – – –] 

10-3 [20 – 34 – – –]  10-3 [21 – – – – –] 

10-4 [24 – – – – –]  10-4 [27 – – – – –] 

10-5 [27 – – – – –]  10-5 [– – – – – –] 

10-6 [32 – – – – –]  10-6 [– – – – – –] 
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 Ainda com base nas curvas de BER versus SNR anteriormente apresentadas, 

realizou-se uma comparação do comportamento do esquema de codificação e 

modulação dado por RateID 0 (½ BPSK) para todas as configurações do canal de 

propagação, como mostrado na Figura 9.6. 

 Essa análise permite confrontar os resultados simulados com as curvas-padrão 

relacionadas à resposta de sistemas de comunicação que utilizam o esquema de 

modulação BPSK e codificação convolucional, disponíveis na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A forma clássica de avaliação da performance de um sistema de comunicação, 

em relação à probabilidade de erro de bit, é realizada por meio da função Q-

Gaussiana Q(x), cuja representação canônica está apresentada na eq.(9.1). Ela é 

definida como o complemento da função de distribuição cumulativa, correspondente 

a uma variável Gaussiana randômica de média nula e variância unitária [4, 5]. 

 

 

 

 A função Q(x) também pode estar associada com a função de erro 

complementar (erfc ), conforme eq.(9.2), permitindo o cálculo da probabilidade de 

erro de bit com o uso de dados tabelados, comumente expostos na literatura [5]. 

Figura 9.6 - Análise gráfica do BER versus SNR quando utilizado o esquema de codificação e modulação 
dado por RateID 0 (½BPSK), para todas as configurações do canal de propagação. 
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 Portanto, considerando a transmissão de sinais não codificados com 

propagação em um canal AWGN, a probabilidade de erro de bit (Pb) pode ser 

calculada em função da SNR por bit (definida como a razão entre a energia de bit e 

a densidade espectral de potência do ruído [6]), através da eq.(9.3) para as 

modulações BPSK e QPSK [4, 5, 6, 7] e, também, pela eq.(9.4) para modulações  

M-QAM [5, 6, 7]. Os valores teóricos dessas probabilidades de erro de bit estão 

indicados nas curvas da Figura 9.7. 
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Figura 9.7 – Probabilidade de erro de bit teórica para modulações M-PSK e M-QAM em canal AWGN [4, 5, 6]. 
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 É importante ressaltar, contudo, que as curvas dos resultados das simulações, 

ilustradas nos gráficos das Figuras 9.1 a 9.6, referem-se a um sinal codificado, 

seguindo as especificações do WiMAX [1] com relação aos esquemas/taxas de 

codificação: codificação multi-nível e taxas distintas. 

 Desta forma, o desempenho apresentado pelo modelo não deve ser 

diretamente comparado com a probabilidade de erro de bit teórica. Para que tal 

análise seja exeqüível é preciso considerar as curvas teóricas dos sinais codificados. 

 Partindo desta premissa, a Figura 9.8 exibe uma análise comparativa do 

desempenho do sistema com a propagação em um canal AWGN, operando com o 

esquema de codificação e modulação parametrizado por RateID 0 (½ BPSK). 

 O valor teórico do BER não codificado foi obtido através da eq.(9.1). Já com 

relação aos sinais codificados, os valores teóricos foram calculados com o uso da 

eq.(9.5)1 [6, 7], que fornece uma aproximação do BER para um código convolucional 

binário decodificado pelo algoritmo de Viterbi, com taxa total de codificação (Rcr) de 

½ e memória do codificador (constraint length) igual a sete. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Na eq.(9.5), dfree é a mínima distância livre do código; N equivale ao comprimento do código; f(d)  refere-se ao 
expoente de N em função de d; e ad é o número de caminhos de distância d em relação ao caminho nulo [6]. 

(9.5) 

Figura 9.8 – Comparação de desempenho de sinais BPSK codificados e não-codificados, em canal AWGN [4, 6]. 
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 Analisando as curvas da Figura 9.8, verifica-se que a resposta BER x SNR de 

sinais não codificados é menos eficiente do que a dos sinais codificados, tanto em 

relação aos valores teóricos calculados quanto em relação aos valores simulados, 

haja vista a diferença aproximada de 7 dB para a obtenção de um BER de 10-6. 

 Isto ocorre porque nos sinais não codificados, um bit de informação equivale a 

um bit de código, levando à igualdade entre a probabilidade de erro de bit codificada 

(Pbc) e a probabilidade de erro de bit (Pb). Entretanto, nos sinais codificados com 

taxa de codificação de ½, a exemplo das curvas apresentadas nas Figuras 9.6 e 9.8, 

existem dois bits de código para cada bit de informação [4]. 

 Ainda com base na Figura 9.8, ao avaliar as curvas do BER codificado nota-se 

que os valores simulados são pouco melhores do que os dados teóricos calculados 

[4] (e.g., 0,7 dB para um BER de 10-6). Esta pequena diferença deve-se ao fato do 

WiMAX prever, para o esquema de codificação e modulação dado por RateID 0, a 

utilização de um codificador Convolucional (taxa de codificação = ½ e memória do 

codificador = 7), acrescido de um processo de entrelaçamento (duas permutações 

para a redução da concentração de erros). Adicionalmente, na simulação há a 

equalização efetuada no receptor, com a compensação de ganho e fase do sinal. 

Em contrapartida, os dados teóricos calculados consideram somente o uso de um 

codificador Convolucional (taxa de codificação = ½ e memória do codificador = 7). 

 Assim, estas transformações no sinal proporcionadas pelo esquema de 

redundância estruturada do WiMAX tornam o simulador marginalmente mais 

eficiente (aproximadamente 1 dB na relação sinal-ruído) quando comparado a um 

codificador Convolucional, resultando em um ganho de 0,7 dB na SNR necessária 

para obter um BER de 10-6. Realizando-se simulações sem estas funcionalidades 

adicionais do WiMAX, os resultados equipararam-se aos valores teóricos calculados. 

 Pode-se, ainda, derivar das curvas de BER versus SNR uma avaliação sobre o 

desempenho do modelo no canal AWGN e, também, no canal com desvanecimento 

Rayleigh (canal FLAT II). Neste contexto, a Figura 9.9 aponta os valores simulados 

empregando-se RateID 1 (½ QPSK), RateID 3 (½ 16QAM) e RateID 5 (2/3 64QAM). 

 A partir da análise gráfica dos resultados obtidos nas simulações, constata-se 

uma degradação no sinal recebido da ordem de 20 dB a 30 dB, causada por 

desvanecimentos não seletivos em freqüência. 
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 Por exemplo, avaliando as curvas referentes a RateID1 (½ QPSK) na Figura 

9.9, nota-se que os canais AWGN e FLAT-II apresentam diferentes valores 

associados à SNR requerida para a obtenção de certa taxa de erro de bit, 

correspondendo a uma degradação de 22 dB para um BER de 10-3, 26 dB para um 

BER de 10-4, 28 dB para um BER de 10-5 e 29 dB para um BER de 10-6, padrão este 

que se repete para os demais esquemas de codificação e modulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendo em vista a comparação dos valores simulados (Figura 9.9) com dados 

teóricos, as probabilidades de erro de bit para sinais não codificados com 

propagação em canais com desvanecimento Rayleigh podem ser calculadas pela 

eq.(9.6) para as modulações M-PSK [5, 7] e, também, pela eq.(9.7) para 

modulações M-QAM [5, 7], cujas respectivas curvas de BER versus SNR estão 

ilustradas na Figura 9.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.9 – Análise gráfica do BER versus SNR em canais AWGN e com desvanecimento Rayleigh (canal 
FLAT-II), para RateID1 (½QPSK), RateID3 (½16-QAM) e RateID5 (2/364-QAM). 
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 Ao avaliar a curva teórica associada à modulação QPSK na Figura 9.10, 

observa-se que o canal com desvanecimento apresenta uma degradação 

relacionada ao canal AWGN de 18 dB para BER = 10-3, 25 dB para BER = 10-4 e 30 

dB para BER = 10-5. Portanto, também na análise de valores teóricos calculados, a 

incidência de desvanecimentos não seletivos em freqüência, caracterizados pela 

distribuição Rayleigh, acarreta uma perda relativa na faixa de 20 dB a 30 dB [8]. 

 Apesar dos dados teóricos indicados na Figura 9.10 não considerarem a 

codificação dos sinais prevista no WiMAX, nota-se que os resultados das simulações 

indicados na Figura 9.9 (sinais codificados) mostraram um comportamento similar 

aos valores teóricos calculados e às informações presentes na literatura [8]. 

 Além da codificação, a diferença pontual entre os gráficos é justificada pelas 

características do canal de propagação, já que nas simulações as condições de 

transmissão são mais severas do que na situação teórica, em função dos 

parâmetros do canal relacionados ao espalhamento e ao tipo de espectro Doppler. 
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Figura 9.10 – Probabilidade de erro de bit teórica para modulações M-PSK e M-QAM, canais AWGN e Rayleigh [8]. 
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 Nesta seção comparou-se, também, os resultados obtidos com a utilização do 

esquema de codificação e modulação adaptativas (AMC) frente às respostas obtidas 

com o emprego de um esquema fixo de codificação e modulação estabelecido por 

RateID 2 (¾ QPSK). 

 A Figura 9.11 evidencia essa análise em um canal AWGN, por meio das curvas 

de BER (Figura 9.11-a) e da taxa efetiva de transmissão (Figura 9.11-b) versus SNR, 

quando o simulador aplica de forma fixa apenas RateID 2 (¾ QPSK), e quando usa 

o esquema de codificação e modulação adaptativas para um BERALVO de 10-3. 

 Com a finalidade de parametrizar a avaliação das condições de operação do 

sistema, considerou-se que os frames de dados recebidos com uma taxa de erro de 

bit superior à especificada seriam desprezados. Com isto, o sistema de 

comunicação modelado somente pode ser considerado operacional quando fornecer 

um BER menor ou igual à sensibilidade configurada (BERALVO). 

 Logo, os resultados da Figura 9.11-b mostram um grande aumento na taxa de 

transferência efetiva de dados com a aplicação do mecanismo AMC, principalmente 

para valores de SNR superiores a 13 dB, quando o simulador passa a fornecer 

maiores taxas de transmissão ao efetuar o controle adaptativo. 

 Ademais, de acordo com a Figura 9.11-a, o AMC proporciona um ganho 

relativo de 8 dB na resposta do sistema com baixos níveis da relação sinal ruído, 

pois garante a taxa de erro de bit alvo já a partir de uma SNR de 2 dB, enquanto na 

condição de um esquema fixo de codificação e modulação (¾ QPSK) isto só é 

possível com uma SNR de 10 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.11 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, para RateID 2 e BERALVO de 10-3. 
(a) (b) 
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 Outra forma de avaliação do controle adaptativo, realizada nesta seção, foi a 

análise gráfica da resposta do sistema frente a determinadas especificações de 

BERALVO, com relação ao BER e à taxa de transferência efetiva de dados. 

 Neste contexto, buscou-se examinar a eficiência do AMC em assegurar os três 

níveis de sensibilidade especificados pelo modelo (BERALVO de 10-3, 10-4 e 10-5), 

operando nas condições originalmente previstas pela norma (WiMAX-fixo) [1], ou 

seja, em canais onde não é considerada a possibilidade dos usuários deslocarem-se 

com o sistema em funcionamento. Essas simulações foram efetuadas nos canais 

AWGN, FLAT-I e ITU-B-I. A Figura 9.12 exibe esta comparação para a transmissão 

em um canal sujeito aos efeitos do ruído Gaussiano branco aditivo (AWGN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pode-se observar que com o aumento da sensibilidade do sistema, em termos 

da garantia de menores taxas de erro de bit, são exigidos também maiores níveis de 

SNR para a utilização de esquemas de maior eficiência espectral. 

 De acordo com as curvas da Figura 9.12-b, para a obtenção uma mesma taxa 

de transmissão são necessários diferentes níveis de SNR, dependendo do BER 

especificado. Por exemplo, para uma taxa de 8 Mbps requere-se uma SNR de 17 dB 

para BERALVO =10-3, de 18 dB para BERALVO =10-4 e de 19 dB para BERALVO =10-5. 

 Além disso, a análise da Figura 9.12-b indica também que para o simulador 

passar a garantir a taxa de erro de bit configurada é demandada uma SNR de 2 dB 

(BERALVO =10-3), 3 dB (BERALVO =10-4) e 4 dB (BERALVO =10-5), caracterizando uma 

degradação da taxa efetiva de transmissão na ordem de 1 dB por década, 

relacionando a SNR do canal e o BERALVO. 

 No entanto, ressalta-se que o AMC não é impactado por problemas na 

predição do canal, uma vez que o canal de propagação em questão não possui 

(a) (b) 
Figura 9.12 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3, 10-4 e 10-5. 
Propagação em um canal AWGN. 
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efeitos associados ao desvanecimento. Isto pode ser visualizado no gráfico de BER 

versus SNR da Figura 9.2-a, já que as curvas de SNR são iguais para os três graus 

de sensibilidade abordados, e aparecem exatamente sobrepostas. 

 Quando as condições de propagação do canal sofrem variações ao longo do 

tempo e apresentam desvanecimentos causados por multi-percursos, o esquema de 

codificação e modulação adaptativas passa a demonstrar sinais de perda de 

eficiência, principalmente para valores mais seletivos de BERALVO. Este fenômeno 

ocorre devido à variação da SNR causada pela rápida oscilação dos coeficientes do 

canal, prejudicando ligeiramente a predição instantânea da SNR pelo sistema. 

 A Figura 9.13 apresenta os resultados obtidos para o BER e para a taxa efetiva 

de transmissão em função da relação sinal-ruído em um canal com desvanecimento 

não seletivo em freqüência (FLAT-I). As curvas da taxa de erro de bit (Figura 9.13-a) 

são levemente deslocadas para a direita, acarretando uma pequena diminuição na 

taxa de transmissão fornecida pelo simulador. Ao avaliar a SNR do canal e os três 

níveis de BERALVO na Figura 9.13-b, nota-se também uma degradação na ordem de 

1 dB por década em relação ao início da operação do sistema, que ocorre a partir de 

uma SNR de 6 dB para 10-3, de 7 dB para 10-4 e de 8 dB para 10-5. 

 Em comparação com um canal sem desvanecimento (Figura 9.12-b), a análise 

da Figura 9.13-b indica que há uma diferença de 4 dB na SNR necessária para a 

garantia das taxas de erro de bit previstas (BERALVO = 10-3, 10-4, e 10-5) e uma 

degradação de aproximadamente 5 dB na SNR requerida para a obtenção da 

máxima taxa de transmissão (12 Mbps). Entretanto, apesar deste pequeno impacto 

na taxa de transferência efetiva de dados, é possível obter o valor especificado de 

BERALVO mesmo com baixos níveis de SNR (≤ 8 dB) para o canal de propagação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) (a) 
Figura 9.13 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3, 10-4 e 10-5. 
Propagação em um canal com desvanecimento não seletivo em freqüência, sem mobilidade (FLAT-I). 
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 Já na situação em que o canal de propagação apresenta desvanecimentos 

seletivos em freqüência (ITU-B-I), os efeitos dos multi-percursos tornam-se 

evidentes, como ilustrado na Figura 9.14. 

 Os gráficos de BER x SNR (Figura 9.13-a) são fortemente deslocados para a 

direita e somente passam a atender aos limites configurados com altos níveis de 

SNR – para o início da operação do sistema é necessária uma SNR de 31 dB para 

BERALVO = 10-3 e de 37 dB para BERALVO = 10-4, caracterizando uma perda de 29 dB 

e de 34 dB, referente a um canal sem desvanecimento (Figura 9.12-b). Todavia, o 

modo de operação para BERALVO = 10-5 não foi possível de ser obtido, pois o modelo 

não proporcionou tal sensibilidade dentro da faixa em estudo. 

 Com relação à taxa de transmissão de dados, a Figura 9.13-b indica que o 

impacto dos desvanecimentos foi menos nocivo. Desde que sejam garantidos 

maiores níveis de SNR para o canal de propagação (31 dB para BERALVO = 10-3 e 37 

dB para BERALVO = 10-3), o sistema ainda fornece elevadas taxas de transferência 

efetiva de dados, superiores a 9 Mbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta condição de propagação mais severa, ou seja, para os canais com 

desvanecimento seletivo em freqüência (ITU-B-I, ITU-B-II, ITU-B-III, ITU-B-IV), nota-

se que a resposta do simulador apresenta certa instabilidade para operação na faixa 

de SNR entre 10 e 30 dB, motivada pela perda de eficiência do controle adaptativo. 

 De acordo com o exposto no Capítulo 7, a camada física WirelessMAN-OFDM 

do WiMAX prevê um controle indireto do BER, através da ação de um esquema 

adaptativo no qual os parâmetros de transmissão são ajustados dinamicamente, a 

partir da comparação do nível de SNR mensurado no receptor com limites de SNR 

normatizados para a propagação em um canal AWGN. 

(b) (a) 
Figura 9.14 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3, 10-4 e 10-5. 
Propagação em um canal com desvanecimento seletivo em freqüência, em ambiente interno, sem mobilidade (ITU-B-I).  



257 
 

 

 Contudo, quando ocorre a propagação em canais com desvanecimentos 

seletivos em freqüência, estes limites normatizados (ótimos para o canal AWGN) 

deixam de ser eficazes. Assim, se para um canal AWGN uma SNR de 15 dB 

proporcionava um BER de 10-4 com o uso de RateID 3 - ½ 16QAM (Figura 9.1), em 

um canal com desvanecimento seletivo em freqüência (ITU-B-I) esta sensibilidade 

somente pode ser garantida com o emprego de RateID 0 - ½ BPSK (Figura 9.4-a). 

 No entanto, o controle adaptativo implementado não possui a capacidade de 

ajustar-se automaticamente para suplantar estas variações do canal, levando a 

decisões não tão eficientes sobre os esquemas de codificação e modulação a serem 

aplicados, o que provoca crescimentos momentâneos da taxa de erro de bit. 

 Além disso, outro fator que contribui para este comportamento instável é a 

predição dinâmica da SNR do canal de propagação efetuada pelo simulador. A 

eficiência do controle adaptativo está diretamente relacionada com a capacidade do 

sistema em prever corretamente os coeficientes que caracterizam a interface aérea, 

processo este que no modelo é feito a partir do cálculo do erro quadrático médio 

(MSE) da estimativa do erro de simetria, que conforme visto no Capítulo 6 – item 6.4 

corresponde à magnitude do vetor de erro (EVM) de cada frame recebido. 

 Logo, em um ambiente de propagação sujeito a desvanecimentos seletivos em 

freqüência observa-se a incidência de variações muito rápidas nas condições do 

canal durante a transmissão de um conjunto de dados codificados, interferindo na 

habilidade do simulador em realizar a correta predição do meio de propagação. 

 Com uma estimativa imprecisa sobre a SNR do canal, o processo de cálculo 

dinâmico do parâmetro RateID também perde sua eficácia, uma vez que o valor a 

ser comparado com os limites de SNR normatizados (ótimos para o canal AWGN) 

não condiz efetivamente com as reais condições de propagação, afetando o 

funcionamento do controle adaptativo. 

 Dentro desta região de instabilidade, observa-se certa oscilação na taxa de 

erro de bit. Tal variação também é justificada pela resposta ineficaz do AMC ao 

buscar ajustar a forma de operação do simulador. Para esta análise, foi considerado 

que a propagação por multi-percursos induz uma variação na SNR instantânea que 

efetivamente incide no canal, durante a transmissão de cada um dos cem mil frames. 

 Então, tomando como exemplo a curva referente a um BERALVO de 10-4 da 

Figura 9.14 (canal ITU-B-I), observa-se que para uma SNR de 10 dB o controle 

adaptativo empregou majoritariamente RateID 0, já que em praticamente todos os 
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frames a SNR estimada (predita) esteve abaixo de 7 dB. Em função disto, o sistema 

forneceu uma taxa de erro de bit na ordem de 10-4, condizendo com o 

comportamento dos esquemas de codificação e modulação para este tipo específico 

de canal, ilustrado na Figura 9.4-a. 

 Com o incremento da SNR configurada para o canal de propagação, há um 

correspondente aumento na SNR estimada (predita) pelo AMC, levando à utilização 

de esquemas de codificação e modulação menos robustos em parte dos frames 

transmitidos e, assim, piorando o BER fornecido. 

 A partir de uma SNR de 16 dB nota-se uma melhoria na taxa de erro de bit, que 

atinge o seu menor valor a uma SNR configurada de 18 dB. Nesta faixa, há uma 

evolução da porcentagem de frames em que a SNR estimada (predita) esteve acima 

de 13 dB e a SNR instantânea foi superior a 18 dB. A soma destes fatores 

proporcionou o emprego de RateID 3 pelo AMC, com a obtenção de um BER 

novamente na ordem de 10-4. 

 Entretanto, quando configurada uma SNR superior a 19 dB, o valor predito da 

SNR do canal fez com que o AMC utilizasse, além de RateID 3, também RateID 4 

para a transmissão de uma parcela dos frames. Nesta condição, mesmo com uma 

SNR instantânea de aproximadamente 22 dB, o BER fornecido durante o envio 

destes frames não passou de 10-2, provocando uma diminuição do BER total. 

 Portanto, pode-se concluir que este comportamento oscilatório ocorre sempre 

que há a alteração da prevalência de um certo esquema de codificação e modulação 

de maior capacidade, ou seja, menos robusto, durante a transmissão dos frames. A 

indicação do AMC para o uso de um maior valor de RateID provoca uma piora no 

BER, que volta a melhorar com o aumento gradativo da SNR do canal, enquanto for 

mantida a utilização majoritária de um mesmo RateID. 

 Tal condição se repete até que seja superada a região de instabilidade do 

modelo, que para os canais com desvanecimento seletivo em freqüência ocorreu, 

nas condições analisadas neste trabalho, a partir de uma SNR de 30 dB. De um 

modo geral, esta oscilação se encerra quando os esquemas de codificação e 

modulação a serem selecionados pelo AMC oferecerem taxas de erro inferiores ao 

alvo fixado. 

 É importante salientar, porém, que as alterações nas características do canal 

de propagação interferem somente na ação do AMC sem, contudo, alterar os níveis 

de SNR associados aos valores de RateID e suas respectivas taxas de transmissão. 
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9.4 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO CANAL DE PROPAGAÇÃO 
 

 Na seção 9.3 foi avaliado o funcionamento do controle adaptativo previsto no 

WiMAX, verificando de que maneira o AMC responde frente à presença de 

desvanecimentos e a determinados valores de BERALVO. Já esta seção apresenta 

uma discussão sobre os efeitos causados pelas características do canal de 

propagação no desempenho do simulador e do sistema de comunicação em estudo. 

 São analisados diferentes níveis de sensibilidade relacionados à taxa de erro 

de bit a ser mantida pelo modelo (BERALVO) com a habilitação do esquema de 

codificação e modulação adaptativas (AMC), fornecendo uma visão apurada de seu 

funcionamento em condições reais de operação, com a incidência de 

desvanecimentos causados pela propagação por multi-percursos. 

 Conforme mencionado anteriormente no Capítulo 5 - item 5.3.2, foram 

implementados três tipos básicos de canais, que somados às configurações de 

mobilidade do usuário e ambiente de propagação permitiram a simulação de sete 

formas distintas de utilização do WiMAX para a transmissão de dados (Tabela 9.1). 

 O canal sem desvanecimento (AWGN) caracteriza uma situação ideal, onde há 

apenas a incidência do ruído branco. Apesar de sua ocorrência não ser comum em 

situações práticas, seu estudo é fundamental para efeitos comparativos. 

 Já no canal com desvanecimento não seletivo em freqüência, as características 

do sinal transmitido são preservadas na recepção, estando presente o efeito 

causado pelo espalhamento Doppler. Nestas condições, o canal FLAT-I representa a 

operação estática do sistema, enquanto o canal FLAT-II simula a possibilidade dos 

usuários deslocarem-se com o sistema em funcionamento. 

 E o canal com desvanecimento seletivo em freqüência remete a condições 

mais severas, em que o sinal recebido encontra-se distorcido em função dos multi-

percursos. Esta categoria de canais segue as recomendações do ITU para 

propagação em ambientes urbanos macrocelulares (tipo B), onde há maior 

incidência do espalhamento de atraso [8, 9]. 

 Assim, para a simulação da operação do sistema em ambientes internos, são 

aplicados os canais ITU-B-I (sem mobilidade) e ITU-B-II (mobilidade moderada). Em 

contrapartida, para ambientes externos indicam-se os canais ITU-B-III (sem 

deslocamento) e ITU-B-IV (com deslocamento). 
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 Nas curvas de BER versus SNR, a obtenção de um valor da taxa de erro de bit 

menor ou igual à sensibilidade configurada (BERALVO = 10-3, 10-4 ou 10-5) caracteriza 

o ponto da mínima relação sinal-ruído necessária para início da operação do 

sistema. Portanto, os frames de dados recebidos com um BER superior ao 

especificado não são considerados, o que se reflete nas curvas da taxa de 

transferência efetiva de dados versus SNR onde a condição em que o sistema não 

está operacional é indicada por uma taxa de transmissão nula. 

 

9.4.1 Operação normal do sistema 
 

 Na etapa inicial, as simulações foram efetuadas com a operação normal do 

módulo de controle adaptativo (AMC) prevista pela norma, cujo funcionamento foi 

embasado em vetores-padrão de SNR para determinação do parâmetro RateID, 

previamente apresentados na Tabela 7.5 (Capítulo 7 - item 7.3.1). 

 Consideraram-se três níveis de sensibilidade relacionados à taxa de erro de bit 

a ser assegurada (BERALVO = 10-3, 10-4 e 10-5), a partir dos quais foi avaliado se o 

sistema atende aos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos, mesmo com a 

presença de desvanecimentos causados por multi-percursos. 

 Esses níveis permitem associar os resultados obtidos a partir das simulações 

com aplicações práticas do WiMAX. Em uma configuração mais básica            

(BERALVO = 10-3), apesar de haver tolerância para um baixo grau de sensibilidade, é 

possível atender aos requisitos de QoS para a transmissão de voz em tempo real. O 

aumento das exigências para uma taxa de erro de bit máxima configurada por 

BERALVO = 10-4 remete à transmissão em tempo real de um fluxo variável de frames 

de vídeo, enquanto maiores níveis de sensibilidade (BERALVO = 10-5) podem ser 

associados ao tráfego de outros tipos de dados, com protocolos específicos [10]. 

 

9.4.1.1 Canais fixos 
 

 Os gráficos ilustrados nas Figuras 9.15 a 9.17 indicam a resposta do sistema 

quando submetido a canais de propagação que operam nas condições originalmente 

previstas pelo padrão IEEE-802.16-4 [1], ou seja, sem considerar o deslocamento 

dos usuários. 
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 As simulações foram executadas com os canais com desvanecimento não 

seletivo em freqüência (FLAT-I), com desvanecimento seletivo em freqüência em 

ambientes internos (ITU-B-I) e externos (ITU-B-III), além do canal AWGN. 

 Para um BERALVO de 10-3 (Figura 9.15), o canal FLAT-I fez com que o sistema 

respondesse a partir de 6 dB, caracterizando uma perda relativa de 4 dB a um canal 

sem desvanecimento (Figura 9.15-a) e denotando um comportamento semelhante 

ao canal AWGN no que se refere às taxas de transmissão obtidas (Figura 9.15-b). 

 Já o canal ITU-B-I apresentou uma degradação de 29 dB referente ao canal 

AWGN, pois passou a atender à sensibilidade especificada somente com uma SNR 

superior a 31 dB (Figura 9.15-a). Apesar disso, este canal proporcionou uma taxa de 

transmissão máxima de aproximadamente 11 Mbps (Figura 9.15-b). O canal        

ITU-B-III, no entanto, não permitiu neste estudo a operação do sistema com a taxa 

de erro de bit configurada, como pode ser observado na Figura 9.15-a. 

 Com um BERALVO de 10-4 (Figura 9.16), o canal FLAT-I comportou-se de forma 

análoga à condição anterior, estando as curvas de BER e da taxa de transmissão 

deslocadas para a direita em apenas 1 dB. Assim, de acordo com a Figura 9.16-a, a 

SNR mínima de operação deste canal foi de 7 dB, mantendo a perda relacionada ao 

canal AWGN de 4 dB. A taxa de transferência de dados também acompanhou o 

perfil apresentado pelo canal sem desvanecimento, como indicado na Figura 9.16-b. 

 O canal ITU-B-I, por sua vez, passou a causar degradação no desempenho do 

sistema. Sua resposta ficou prejudicada com relação à taxa de transmissão de 

dados (Figura 9.16-b), que não passou de 9 Mbps, e com relação ao nível de SNR 

necessário para garantir o BER especificado (Figura 9.16-a), que por ocorrer apenas 

a partir de uma SNR de 37 dB levou a uma perda relativa de 34 dB ao canal AWGN. 

Entretanto, segundo a Figura 9.16-a o canal ITU-B-III não forneceu, dentro da faixa 

de SNR em estudo, uma taxa de erro de bit inferior a 10-4. 

 Na situação de BERALVO igual a 10-5 (Figura 9.17), o canal FLAT-I também 

propiciou um desempenho adequado. Sua resposta iniciou a partir de uma SNR de  

8 dB (Figura 9.17-a), atingindo elevadas taxas de transmissão de dados e 

conservando a semelhança com a operação do canal AWGN (Figura 9.17-b). 

 Contudo, o modelo não obteve sucesso na transmissão em um canal seletivo 

em freqüência, tanto na propagação em ambientes internos (ITU-B-I) quanto 

externos (ITU-B-III), pois conforme a Figura 9.17-a não foi assegurada a taxa de erro 

de bit máxima almejada. 
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(b) (a) 

(b) (a) 

(b) (a) 

Figura 9.15 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Propagação em 
canais fixos (FLAT-I, ITU-B-I, ITU-B-III), com a operação normal do sistema. 

Figura 9.16 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Propagação em 
canais fixos (FLAT-I, ITU-B-I, ITU-B-III), com a operação normal do sistema. 

Figura 9.17 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Propagação em 
canais fixos (FLAT-I, ITU-B-I, ITU-B-III), com a operação normal do sistema. 
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 Portanto, a partir destes dados sobre o comportamento do sistema pode-se 

obter uma síntese sobre o funcionamento do WiMAX em canais de propagação 

fixos, adequados a este sistema de comunicação. Convém lembrar, ainda, que na 

especificação do WiMAX é contemplado apenas o canal AWGN. 

 O canal com desvanecimento não seletivo em freqüência (FLAT-I) 

praticamente não interferiu na operação do modelo, o que é explicado pelo fato da 

largura de banda nominal do sinal transmitido (BW) encontrar-se dentro da banda de 

coerência (BW < B c), levando a uma grande correlação de suas componentes 

espectrais [11]. 

 Já os canais com desvanecimento seletivo em freqüência prejudicaram o 

estabelecimento da transmissão de dados, principalmente quando foram exigidos 

maiores níveis de precisão em termos do BERALVO. A recepção de múltiplas versões 

defasadas e atenuadas do sinal transmitido comprometeu consideravelmente a 

predição do canal, chegando a inviabilizar a ação do controle adaptativo. 

 Ainda assim, para uma propagação por multi-percursos relacionada à condição 

de ambientes internos (canal ITU-B-I), o modelo mostrou-se operacional para 

configurações de baixa sensibilidade. No entanto, a condição de ambientes externos 

(canal ITU-B-III) impossibilitou a operação do sistema, dada a maior incidência do 

espalhamento de atraso. 

 Analisando os gráficos de BER versus SNR (Figuras 9.15-a, 9.16-a, 9.17-a), 

nota-se que os canais ITU-B-I e ITU-B-III apresentam uma instabilidade para 

operação na faixa de SNR entre 10 dB e 30 dB, causada pela perda de eficiência do 

módulo de controle adaptativo. 

 Segundo a análise dos esquemas de codificação e modulação detalhada no 

item 9.3, isto ocorre porque a variação da relação sinal-ruído causada pela rápida 

oscilação dos coeficientes do canal prejudica a predição instantânea da SNR pelo 

sistema, que passa a utilizar uma estimativa imprecisa sobre as condições do canal 

para a execução do cálculo dinâmico do parâmetro RateID. 

 Esse cálculo também é afetado pelo fato do simulador efetuar a comparação 

da SNR predita em um canal com desvanecimentos seletivos em freqüência com 

valores limites de SNR normatizados ótimos para o canal AWGN, mas pouco 

eficazes para as demais configurações de canal. 
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9.4.1.2 Canais com mobilidade 
 

 O comportamento do sistema nos canais de propagação em que é considerada 

a possibilidade de mobilidade parcial dos usuários está ilustrado nos gráficos das 

Figuras 9.18 a 9.20, para os canais com desvanecimento não seletivo em freqüência 

(FLAT-II), com desvanecimento seletivo em freqüência em ambientes internos    

(ITU-B-II) e externos (ITU-B-IV), além do canal AWGN. 

 Com um BERALVO de 10-3 (Figura 9.18), o canal FLAT-II fornece resultados 

somente com uma SNR de 18 dB, como indicado na Figura 9.18-a. Nesta situação, 

apresenta mais de 50% do valor máximo da taxa de transmissão, porém, alcança 

seu valor de pico a partir de 39 dB (Figura 9.18-b). Este comportamento caracteriza 

uma perda de 15 dB para o início da operação e de 17 dB para a obtenção da taxa 

máxima de transferência de dados, quando comparado a um canal AWGN. 

 A operação com o canal ITU-B-II leva a uma SNR mínima de 39 dB para que o 

sistema passe a atender o BER especificado (Figura 9.18-a), com uma taxa de 

transmissão de aproximadamente 10,5 Mbps (Figura 9.18-b), denotando uma perda 

relativa a um canal AWGN de 37 dB. Contudo, segundo a Figura 9.18-a, o 

funcionamento do modelo em um canal ITU-B-IV não proporcionou dentro da faixa 

em estudo uma taxa de erro de bit inferior a 10-3. 

 Para um BERALVO de 10-4 (Figura 9.19), o canal FLAT-II expressa uma 

resposta muito parecida com a situação anterior, com a diferença de que neste caso 

o sistema garante a taxa de erro de bit configurada com uma SNR superior a 24 dB 

(Figura 9.19-a), acarretando uma perda relativa ao canal AWGN de 21 dB. 

 No entanto, a Figura 9.19-a mostra que a propagação por multi-percursos 

afetou a predição instantânea da SNR do canal, fazendo com que o esquema de 

codificação e modulação adaptativas perdesse sua eficiência e, com isso, não foi 

possível a operação com os canais ITU-B-II e ITU-B-IV nas condições analisadas. 

 Finalmente, com um BERALVO de 10-5 (Figura 9.20) este mesmo cenário voltou 

a ocorrer. O aumento na sensibilidade fez com que a resposta do sistema em um 

canal FLAT-II passasse a ocorrer apenas a partir de 29 dB (Figura 9.20-a), mas sem 

nenhum prejuízo em relação à taxa de transmissão de dados (Figura 9.20-b). 

 De forma semelhante ao ocorrido com a configuração anterior de BERALVO, os 

canais ITU-B-II e ITU-B-IV não permitiram que fosse obtido o BER especificado, 

conforme Figura 9.20-a, impossibilitando a operação do sistema nestas condições. 
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(b) (a) 

(b) (a) 

(b) (a) 

Figura 9.18 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Propagação em 
canais com mobilidade (FLAT-II, ITU-B-II, ITU-B-IV), com a operação normal do sistema. 

Figura 9.19 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Propagação em 
canais com mobilidade (FLAT-II, ITU-B-II, ITU-B-IV), com a operação normal do sistema. 

Figura 9.20 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Propagação em 
canais com mobilidade (FLAT-II, ITU-B-II, ITU-B-IV), com a operação normal do sistema. 
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 Assim, estes resultados evidenciam um panorama dos efeitos dos canais de 

propagação com mobilidade parcial sobre o WiMAX. O canal com desvanecimento 

não seletivo em freqüência (FLAT-II) interferiu negativamente na operação do 

modelo. O uso de um maior valor do espalhamento Doppler, associado à condição 

de mobilidade, correspondeu a uma redução no tempo de coerência do canal (Tc). 

Com isto, houve severas alterações espectrais no sinal recebido, mesmo com a 

largura de banda do sinal (BW) sendo menor que a banda de coerência (BW < B c). 

 Já os canais com desvanecimento seletivo em freqüência inviabilizaram o 

estabelecimento da transmissão de dados (taxa de erro de bit superior a BERALVO), 

tanto em ambientes internos (ITU-B-II) quanto em ambientes externos (ITU-B-IV). 

Apesar do simulador apresentar instabilidades em uma menor faixa de SNR (10 dB 

a 20 dB), novamente os efeitos dos desvanecimentos foram potencializados por um 

maior espalhamento Doppler, e por um menor tempo de coerência do canal (Tc), 

comprometendo totalmente a predição do canal e a ação do controle adaptativo. 

 

9.4.2 Correção dos efeitos do canal de propagação 
 

 As respostas gráficas supracitadas do BER e da taxa de transferência efetiva 

de dados em canais sujeitos a desvanecimentos evidenciam a interferência 

prejudicial dos multi-percursos no desempenho do sistema. 

 Conforme apresentado no item 9-3, com a finalidade de mitigar estes efeitos 

negativos e aperfeiçoar o sistema foi implementada uma nova funcionalidade no 

simulador, não prevista na norma, de corrigir os efeitos do canal de propagação com 

o emprego de valores customizados pelo controle adaptativo para os limites de SNR. 

 Esses valores foram obtidos a partir da análise das curvas de BER x SNR 

referentes ao desempenho do AMC em condições de propagação sujeitas a 

desvanecimentos, e estão descritos na Tabela 9.4. Assim, com a seleção da opção 

de “correção dos efeitos do canal de propagação” na interface gráfica do simulador, 

o AMC passa a utilizar os vetores-customizados para o cálculo dinâmico de RateID. 

 Considerando os mesmos níveis de sensibilidade, avaliou-se o comportamento 

do simulador através dos gráficos de BER e da taxa de transmissão versus SNR. 

Entretanto, ao analisar a eficácia da correção dos efeitos do canal de propagação, 

foram comparados os resultados obtidos com este recurso habilitado e desabilitado. 
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9.4.2.1 Canais fixos 
 

 Os gráficos a seguir (Figuras 9.21 a 9.23) ilustram a resposta do sistema 

quando submetido aos canais FLAT-I, ITU-B-I e ITU-B-III, e ao canal AWGN. 

 Na configuração de BERALVO igual a 10-3 (Figura 9.21), a funcionalidade 

implementada não se mostrou eficiente para o canal FLAT-I, em comparação com a 

situação em que ela estava desabilitada (Figura 9.15). A SNR mínima em que o 

sistema passa a atender à sensibilidade especificada manteve-se inalterada em 6 

dB, como indicado nas Figuras 9.21-a e 9.15-a. Mas, de acordo com a Figura 9.21-b, 

as taxas de transmissão fornecidas foram inferiores. Além disso, foi necessária uma 

SNR de 33 dB para atingir a taxa máxima, o que na condição anterior era obtido com 

uma SNR de 29 dB (Figura 9.15-b), acarretando uma perda relativa de 4 dB. 

 Porém, para o canal ITU-B-I a resposta do sistema foi adequada, já que sua 

operação foi possível continuamente a partir de uma SNR de 8 dB (Figura 9.21-a), 

caracterizando um ganho de 21 dB referente à operação especificada pela norma 

(Figura 9.15-a). Todavia, segundo a Figura 9.21-b, a taxa de transferência efetiva de 

dados não passou de 5,1 Mbps, mesmo com altos valores de SNR (≥ 30 dB), 

assinalando uma degradação de 53%. 

 Já o canal ITU-B-III proporcionou o melhor resultado. Se antes a incidência dos 

multi-percusos não admitia a garantia de um BER inferior a 10-3 (Figura 9.15-a), com 

esta funcionalidade habilitada isto passa a ser possível já a partir de uma SNR de 11 

dB (Figura 9.21-a), com uma taxa máxima de 1,33 Mbps (Figura 9.21-b). 

 Aumentando a sensibilidade para um BERALVO de 10-4, o sistema comportou-se 

de forma semelhante à configuração prévia. Conforme ilustrado na Figura 9.22, há 

um leve deslocamento, já esperado, das curvas para a direita. Outra vez, 

comparando-se com a condição em que a funcionalidade de correção não está 

habilitada, a operação do sistema nos três tipos de canal manteve o mesmo padrão. 

 Assim, o canal FLAT-I não permitiu um resultado satisfatório em relação às 

taxas de transmissão, que foram inferiores. Analisando a Figura 9.22-b, nota-se que 

foi requerida uma SNR de 34 dB para o fornecimento da taxa de transmissão 

máxima, o que na simulação com o recurso de correção dos efeitos do canal de 

propagação desabilitado ocorria com uma SNR de 30 dB (Figura 9.16-b), levando a 

uma correspondente perda de 4 dB. Por outro lado, a SNR mínima de operação 

manteve-se a mesma, equivalendo a 7 dB (Figura 9.22-a).  
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Figura 9.21 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Propagação em 
canais fixos (FLAT-I, ITU-B-I, ITU-B-III), com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.22 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Propagação em 
canais fixos (FLAT-I, ITU-B-I, ITU-B-III), com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.23 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Propagação em 
canais fixos (FLAT-I, ITU-B-I, ITU-B-III), com a correção dos efeitos do canal de propagação. 
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Já o canal ITU-B-I continuou fornecendo uma resposta adequada. Apesar do 

sistema assegurar o BER especificado logo a partir de 11 dB (Figura 9.22-a) e 

proporcionar um ganho de 26 dB em comparação à condição anterior              

(Figura 9.16-a), a Figura 9.22-b mostra que a taxa de transferência de dados não 

ultrapassou os 3,2 Mbps, caracterizando uma perda relativa de 65% (Figura 9.16-b). 

E o canal ITU-B-III foi igualmente beneficiado por este recurso do modelo, que 

passou a operar também com um BER de 10-4 (Figura 9.22-a), situação que antes 

era infactível (Figura 9.16-a). Para uma SNR superior a 13 dB, a taxa de transmissão 

manteve-se estável em seu menor valor, igual a 1,33 Mbps (Figura 9.22-b). 

 Configurando-se o sistema para garantir uma taxa de erro de bit mais seletiva 

(BERALVO = 10-5), os resultados obtidos para o BER e para a taxa de transmissão 

seguiram a mesma tendência anteriormente apresentada, segundo a Figura 9.23. 

 Com a habilitação da correção dos efeitos do canal, houve uma degradação na 

resposta do sistema submetido ao canal FLAT-I, em termos da taxa de transferência 

efetiva de dados. De acordo com a curva da Figura 9.23-b, a taxa máxima de 

transmissão apenas foi alcançada com uma SNR maior que 35 dB, correspondendo 

a uma diferença de 5 dB em relação à desabilitação deste recurso (Figura 9.17-b). 

 A operação com este nível de sensibilidade em canais com desvanecimento 

seletivo em freqüência em ambientes internos (ITU-B-I) e externos (ITU-B-III) 

novamente foi plenamente viável, apesar da baixa taxa de transferência de dados 

obtida (Figura 9.23-b). Como indicado na Figura 9.23-a, a SNR mínima de operação 

para o canal ITU-B-I foi de 13 dB, e para o canal ITU-B-III foi de 15 dB. 

 

9.4.2.2 Canais com mobilidade 
 

 Os gráficos das Figuras 9.24 a 9.26 exibem o comportamento do modelo em 

canais que simulam a possibilidade dos usuários deslocarem-se com o sistema em 

funcionamento (FLAT-II, ITU-B-II e ITU-B-IV), além do canal AWGN. 

 Para um BERALVO de 10-3 (Figura 9.24), a função de correção dos efeitos do 

canal não foi eficiente para o canal FLAT-II. Conforme a Figura 9.24-a, a resposta do 

sistema ocorreu somente após um maior valor de SNR (≥ 23 dB), levando a uma 

perda de 5 dB em relação à condição anterior (Figura 9.18-a). Além disso, as taxas 

de transmissão também foram inferiores, atingindo cerca de 6 Mbps (Figura 9.24-b). 
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Figura 9.24 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Propagação em 
canais com mobilidade (FLAT-II, ITU-B-II, ITU-B-IV), com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.25 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Propagação em 
canais com mobilidade (FLAT-II, ITU-B-II, ITU-B-IV), com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.26 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Propagação em 
canais com mobilidade (FLAT-II, ITU-B-II, ITU-B-IV), com a correção dos efeitos do canal de propagação. 
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 Já no canal ITU-B-II esta resposta mostrou-se adequada. Houve um ganho 

relativo de 24 dB em termos da SNR necessária para que o sistema atendesse ao 

BER especificado, que antes era 39 dB (Figura 9.18-a) e passou a ser 15 dB (Figura 

9.24-a). Em contrapartida, a Figura 9.24-b indica que taxa de transmissão ficou 

limitada a 1,8 Mbps - valor 83% menor do que na condição anterior (Figura 9.18-b). 

 No entanto, a operação em um canal ITU-B-IV foi beneficiada por esta função 

do modelo, já que o BER a ser garantido foi alcançado com a SNR de 13 dB (Figura 

9.24-a), atingindo uma taxa de transferência máxima de 1,34 Mbps (Figura 9.24-b). 

 Com um BERALVO de 10-4 (Figura 9.25), a correção dos efeitos do canal de 

propagação continuou prejudicando a operação do modelo em um canal FLAT-II, 

tanto em função da resposta do sistema, quanto em relação às velocidades de 

transmissão. A sensibilidade configurada foi obtida somente após uma SNR de 28 

dB (Figura 9.25-a), necessitando de 4 dB a mais do que a operação com a correção 

desabilitada (Figura 9.19-a). Já a taxa de transmissão provida foi aproximadamente 

4 Mbps (Figura 9.25-b), caracterizando uma perda relativa de 67%. 

 Em compensação, o canal ITU-B-II passou a ser beneficiado por esta função. 

Conforme dados da Figura 9.25-b, foi garantida a taxa de erro de bit de 10-4 com 

uma SNR de 19 dB. E o canal ITU-B-IV foi igualmente favorecido, pois também 

passou a operar com BER = 10-4 a partir da SNR de 16 dB (Figura 9.25-a). Nestas 

duas situações, a taxa de transferência de dados foi de 1,33 Mbps (Figura 9.25-b). 

 Com a habilitação da correção dos efeitos do canal e a caracterização da 

sensibilidade com BERALVO = 10-5 (Figura 9.26), o sistema manteve o mesmo padrão 

de resposta da configuração anterior. 

 Comparando-se os resultados com esta função habilitada (Figura 9.26) e 

desabilitada (Figura 9.20) notou-se uma degradação para o canal FLAT-II, que 

necessitou de 2 dB a mais para atingir o BER especificado e forneceu uma taxa de 

transmissão 75% menor. Além disso, esta funcionalidade continuou auxiliando a 

operação nos canais ITU-B-II e ITU-B-IV, que responderam com a taxa mínima de 

transmissão (Figura 9.26-b) a partir de uma SNR de 22 dB e de 20 dB, 

respectivamente (Figura 9.26-a). 

 A Tabela 9.5 resume o desempenho da funcionalidade de correção dos efeitos 

do canal de propagação, através da comparação dos valores mínimos de SNR 

necessários para início da operação do sistema, além das taxas máximas de 

transmissão de dados com os respectivos valores de SNR associados. 
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Tabela 9.5 – Análise sobre a eficiência da funcionalidade de correção dos efeitos do canal de propagação. 

BER 
ALVO Canal 

Correção desabilitada  Correção habilitada 
Análise de 
eficiência 

Taxa 
máx. 

[Mbps] 

SNR[dB] 
(taxa 
máx.)  

SNR[dB] 
(mín. de 

operação)  

 Taxa 
máx. 

[Mbps] 

SNR[dB] 
(taxa 
máx.) 

SNR[dB] 
(mín. de 

operação)  

10-3 

FLAT-I 12 29 6  12 33 6 ineficiente 

FLAT-II 11,95 39 18  6,4 40 23 ineficiente 

ITU-B-I 10,87 40 31  5,13 40 8 eficiente 

ITU-B-II 10,73 40 39  1,79 40 15 eficiente 

ITU-B-III – – –  1,33 11 11 muito eficiente 

ITU-B-IV – – –  1,34 28 13 muito eficiente 

10-4 

FLAT-I 12 30 7  12 34 7 ineficiente 

FLAT-II 11,93 40 24  3,98 40 28 ineficiente 

ITU-B-I 9,18 40 37  3,18 40 11 eficiente 

ITU-B-II –  –  1,33 40 19 muito eficiente 

ITU-B-III –  –  1,33 13 13 muito eficiente 

ITU-B-IV –  –  1,33 16 16 muito eficiente 

10-5 

FLAT-I 12 30 8  12 35 8 ineficiente 

FLAT-II 11,92 40 29  2,93 40 31 ineficiente 

ITU-B-I – – –  2,65 40 13 muito eficiente 

ITU-B-II – – –  1,33 22 22 muito eficiente 

ITU-B-III – – –  1,33 15 15 muito eficiente 

ITU-B-IV – – –  1,33 20 20 muito eficiente 

 

 Desta análise, verifica-se que a resposta do sistema em canais com 

desvanecimento não seletivo em freqüência (FLAT-I, FLAT-II) apresentou uma maior 

eficiência com o uso dos valores-padrão dos limites de SNR pelo módulo de controle 

adaptativo (Tabela 7.5), ou seja, com o recurso de correção desabilitado. Nesta 

condição, apesar da pequena incidência de desvanecimentos, o AMC manteve-se 

operacional e garantiu taxas de transmissão próximas às especificadas pela norma. 

 Todavia, a resposta para canais sujeitos a desvanecimentos seletivos em 

freqüência (ITU-B-I, ITU-B-II, ITU-B-III, ITU-B-IV) mostrou padrão de eficiência 

superior com a utilização de valores customizados dos limiares de SNR (Tabela 9.4), 

denotando a maximização da eficácia do esquema de codificação e modulação 

adaptativas (AMC) em assegurar os níveis mínimos de qualidade do sinal recebido. 

 Portanto, fica evidente que o recurso de correção dos efeitos do canal de 

propagação implementado apresentou desempenho satisfatório, permitindo a 

operação deste sistema de comunicação em condições adversas, sujeitas à 

ocorrência de reflexões e difrações que levam ao aparecimento de multi-percursos. 
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9.5 AVALIAÇÃO EM CONDIÇÕES DE MOBILIDADE 
 

 De acordo com o exposto no Capítulo 2, o padrão 802.16-2004 [1] é 

caracterizado como um sistema de comunicação para acesso à banda larga sem fio, 

sendo as soluções baseadas nesta norma voltadas para aplicações fixas. 

 No entanto, com a finalidade de proporcionar uma visão complementar para a 

performance do WiMAX-fixo, assumiu-se nesta dissertação a condição dos usuários 

utilizarem o sistema também com um certo grau de mobilidade (sem a ocorrência de 

handover entre células), podendo esta movimentação ocorrer com uma velocidade 

máxima de aproximadamente um metro por segundo (3 km/h). 

 Cabe ressaltar que esta condição de deslocamento está diretamente 

relacionada com o espalhamento de atraso, com o tipo de espectro Doppler e com o 

espalhamento Doppler. Para aplicações fixas, admitiu-se arbitrariamente para o 

espalhamento Doppler o valor de 0,25 Hz (dentro da faixa especificada de 0,1 a 2 Hz 

[12]), e para aplicações móveis este parâmetro foi calculado em 9,7 Hz [8]. 

 Assim, esta seção estabelece uma análise do comportamento do modelo com 

relação à possibilidade dos usuários deslocarem-se com o sistema em operação, 

destacando as implicações decorrentes no desempenho em termos do BER e da 

taxa de transferência efetiva de dados. Foram efetuadas simulações com a 

configuração de diferentes níveis de sensibilidade relacionados à taxa de erro de bit 

a ser mantida pelo sistema (BERALVO de 10-3, 10-4 e 10-5), contemplando a operação 

normal do modelo e a função de correção dos efeitos do canal de propagação. 

 

9.5.1 Canais FLAT-I e FLAT-II 
 

 O comportamento do modelo em condições normais de operação, com a 

propagação em canais com desvanecimento não seletivo em freqüência sem 

mobilidade (FLAT-I) e com mobilidade parcial (FLAT-II), está indicado na Figura 9.27 

para um BERALVO de 10-3, na Figura 9.28 para um BERALVO de 10-4 e na Figura 9.29 

para um BERALVO de 10-5. Já a resposta do simulador frente a estes mesmos canais, 

porém, utilizando a funcionalidade de correção dos efeitos do canal de propagação, 

está ilustrada nos gráficos das Figuras 9.30 a 9.32 (BERALVO de 10-3, 10-4 e 10-5, 

respectivamente).  
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Figura 9.27 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Comparação da 
propagação nos canais FLAT-I e FLAT-II, com a operação normal do sistema. 

Figura 9.28 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Comparação da 
propagação nos canais FLAT-I e FLAT-II, com a operação normal do sistema. 

Figura 9.29 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Comparação da 
propagação nos canais FLAT-I e FLAT-II, com a operação normal do sistema. 
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Figura 9.30 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Comparação da 
propagação nos canais FLAT-I e FLAT-II, com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.31 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Comparação da 
propagação nos canais FLAT-I e FLAT-II, com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.32 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Comparação da 
propagação nos canais FLAT-I e FLAT-II, com a correção dos efeitos do canal de propagação. 
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 Confirmando as expectativas, a propagação em um canal com desvanecimento 

não seletivo em freqüência e aplicação fixa (FLAT-I) apresentou uma resposta 

superior à condição de mobilidade parcial (FLAT-II), tanto em relação à taxa de 

transferência de dados obtida, quanto ao nível de SNR para início de operação, 

quando considerado o uso de valores-padrão dos limites de SNR pelo AMC. 

 De acordo com as Figuras 9.27-a, 9.28-a e 9.29-a, para o canal FLAT-II o 

simulador garantiu as taxas de erro de bit configuradas somente a partir de uma 

SNR de 18 dB para um BERALVO de 10-3, de 24 dB para um BERALVO de 10-4 e de 29 

dB para um BERALVO  de 10-5, caracterizando uma degradação relativa ao canal 

FLAT-I, respectivamente, de 12 dB, 17 dB e 21 dB. As taxas de transmissão também 

foram menores no canal FLAT-II, como indicado nas Figuras 9.27-b, 9.28-b e 9.29-b, 

sendo necessária uma SNR adicional de 10 dB para a obtenção da taxa máxima. 

 Mesmo com a correção dos efeitos do canal de propagação, através da 

utilização de valores customizados dos limites de SNR pelo AMC, manteve-se a 

prevalência do canal fixo em detrimento da propagação com aplicações móveis.

 Nesta condição, o canal FLAT-II apresentou uma SNR mínima de operação de 

23 dB para um BERALVO de 10-3 (Figura 9.30-a), de 28 dB para um BERALVO de 10-4 

(Figura 9.31-a) e de 32 dB para um BERALVO de 10-5 (Figura 9.32-a), proporcionando 

uma perda referente ao canal FLAT-I de 14 dB (10-3), 21 dB (10-4) e 23 dB (10-5). As 

taxas de transmissão, ilustradas nas Figuras 9.30-b, 9.31-b e 9.32-b, foram bem 

menores para o canal FLAT-II em função da ineficiência da correção dos efeitos de 

propagação para este tipo de canal, conforme análise apresentada na seção 9.4.2. 

 Apesar do canal com desvanecimento não seletivo em freqüência possuir uma 

grande correlação de suas componentes espectrais (BW < B c) [11], o aumento do 

espalhamento Doppler para 9,7 Hz e a conseqüente diminuição do tempo de 

coerência do canal (Tc), além da utilização do espectro Doppler do tipo clássico 

(Jakes) no canal FLAT-II, provocaram uma maior dispersão em freqüência no canal.

 Esse fenômeno interferiu negativamente no funcionamento do simulador, que 

passou a apresentar maior dificuldade em efetuar a predição dos coeficientes do 

canal de propagação e, portanto, na ação do controle adaptativo. 

 Todavia, não obstante à degradação na resposta do modelo, estas simulações 

comprovaram que o WiMAX-fixo pode fornecer altas taxas de transmissão em um 

canal com desvanecimento não seletivo em freqüência operando com os usuários 

em deslocamento, desde que sejam garantidos os níveis de SNR supracitados. 
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9.5.2 Canais ITU-B-I e ITU-B-II 
 

 Para canais com desvanecimento seletivo em freqüência, com propagação em 

ambientes internos com aplicações fixas (ITU-B-I) e parcialmente móveis (ITU-B-II), 

as curvas referentes à operação normal do sistema estão ilustradas nas Figuras 

9.33 a 9.35, e a resposta com a função de correção dos efeitos do canal de 

propagação é indicada nas Figuras 9.36 a 9.38. 

 Nestas novas condições do meio de transmissão, a propagação em um canal 

ITU-B-I também forneceu melhores resultados do que na propagação em um canal 

ITU-B-II, tendo em vista a taxa de transferência de dados alcançada e o nível de 

SNR mínimo de operação para garantir o BERALVO especificado. 

 De acordo com os gráficos, a incidência dos multi-percursos perturbou o 

estabelecimento da comunicação no canal ITU-B-I para a condição normal de 

operação do modelo, principalmente quando foi exigida uma maior sensibilidade. 

Entretanto, a propagação no canal ITU-B-II, neste mesmo cenário, tornou a 

comunicação praticamente inexeqüível. 

 Assim, conforme a Figura 9.33-a, para um BERALVO = 10-3 o canal ITU-B-I 

proporcionou um ganho de 8 dB frente ao canal ITU-B-II para o início da operação 

do sistema, que ocorreu com os níveis de SNR de 31 dB e 39 dB, respectivamente. 

A taxa de transmissão fornecida para os dois canais foi semelhante, variando entre 

10 Mbps e 10,5 Mbps (Figura 9.33-b). 

 Já para um BERALVO de 10-4 o canal ITU-B-I fez com que o modelo 

respondesse somente a partir de 37 dB, e o canal ITU-B-II não forneceu o BER 

especificado (Figura 9.34-a). Isto fica evidenciado no gráfico da taxa de transferência 

de dados x SNR (Figura 9.34-b), onde se observa que o canal ITU-B-I proveu uma 

taxa de transmissão de 9,2 Mbps, enquanto a taxa do canal ITU-B-II é nula pelo fato 

do BER obtido ter sido superior ao limite configurado. 

 Todavia, para um BERALVO = 10-5, a Figura 9.35-a mostra que os dois canais 

não obtiveram sucesso na transmissão de dados dentro da faixa de SNR em estudo, 

já que a taxa de erro resultante não atendeu à precisão requerida. Em função disto, 

o gráfico da taxa de transferência de dados versus SNR não foi apresentado, pois 

não continham valores a serem plotados. 
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Figura 9.33 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Comparação da 
propagação nos canais ITU-B-I e ITU-B-II, com a operação normal do sistema. 

Figura 9.34 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Comparação da 
propagação nos canais ITU-B-I e ITU-B-II, com a operação normal do sistema. 

Figura 9.35 – Curvas de BER (a) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Comparação da propagação nos canais ITU-B-I 
e ITU-B-II, com a operação normal do sistema. 
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Figura 9.36 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Comparação da 
propagação nos canais ITU-B-I e ITU-B-II, com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.37 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Comparação da 
propagação nos canais ITU-B-I e ITU-B-II, com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.38 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Comparação da 
propagação nos canais ITU-B-I e ITU-B-II, com a correção dos efeitos do canal de propagação. 
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 Um ponto importante a ser ponderado na análise sobre a influência da 

mobilidade dos usuários no canal com desvanecimento seletivo em freqüência é a 

sua característica inerente de possuir o espalhamento de atraso maior do que o 

período do símbolo transmitido (BW > B c) [4, 13], o que naturalmente já prejudica a 

resposta do modelo. 

 Assim, esta condição hostil é potencializada pelos efeitos de um maior 

espalhamento Doppler e de um menor tempo de coerência do canal (Tc) associados 

à condição de mobilidade, mesmo com o uso do espectro Doppler do tipo plano (flat) 

especificado para ambientes internos [12]. Então, a soma destes fatores interveio de 

forma nociva na predição dos coeficientes do canal de propagação e na ação do 

controle adaptativo, justificando os resultados apresentados para um canal móvel. 

 Com a habilitação da função de correção dos efeitos do canal de propagação, 

o simulador passou a fornecer resultados excelentes para o canal fixo (ITU-B-I), a 

despeito da menor taxa de transmissão, cujo valor máximo ficou em 5,1 Mbps para 

BERALVO = 10-3, 3,2 Mbps para BERALVO = 10-4 e 2,7 Mbps para BERALVO = 10-5. 

 Para o canal com mobilidade moderada (ITU-B-II) os resultados conservaram-

se inferiores. As Figuras 9.36-a, 9.37-a e 9.38-a mostram que para o canal ITU-B-II o 

simulador proporcionou as taxas de erro de bit especificadas somente a partir de 

uma SNR de 15 dB para um BERALVO de 10-3, de 19 dB para um BERALVO de 10-4 e 

de 22 dB para um BERALVO de 10-5, caracterizando uma degradação relativa ao 

canal ITU-B-I, respectivamente, de 7 dB, 8 dB e 9 dB. Já as taxas de transmissão 

foram baixas, oscilando em torno do valor mínimo (Figuras 9.36-b, 9.37-b e 9.38-b). 

 No entanto, estas respostas do simulador para o canal ITU-B-II podem ser 

consideradas aceitáveis já que a utilização de valores customizados dos limites de 

SNR pelo AMC tornou possível a operação do WiMAX-fixo, ainda que na presença 

de desvanecimentos e na condição de deslocamento dos usuários. 

 

9.5.3 Canais ITU-B-III e ITU-B-IV 
 

 Os gráficos das Figuras 9.39 a 9.41 (BERALVO = 10-3, 10-4 e 10-5) expõem os 

resultados das simulações para a operação normal do sistema em um canal com 

desvanecimento seletivo em freqüência, com propagação em ambientes externos e 

contemplando aplicações fixas (ITU-B-III) e parcialmente móveis (ITU-B-IV). 
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 As curvas de BER x SNR presentes nas Figuras 9.39-a, 9.40-a e 9.41-a 

evidenciam que as condições de propagação impostas ao modelo impossibilitaram o 

seu correto funcionamento, já que nas configurações estudadas não foi obtido o 

valor máximo estipulado para o BER. Os gráficos referentes à taxa de transferência 

de dados x SNR foram suprimidos, pois não continham dados a serem plotados. 

 Mesmo com um alto tempo de coerência (Tc) para o canal ITU-B-III, 

proporcionado pelo espalhamento Doppler pequeno (fd = 0,25 Hz) e pelo tipo de 

espectro Doppler arredondado [12], a incidência de um elevado espalhamento de 

atraso (BW > B c) fez com que os sinais recebidos apresentassem grandes 

distorções e interferências inter-simbólicas em função das atenuações e defasagens 

causadas pelos multi-percursos [4, 13], inviabilizando a predição instantânea dos 

coeficientes do canal de propagação e tornando a ação do AMC infactível. 

 Assim, partindo da constatação de que o simulador não pôde operar 

adequadamente em um canal de propagação fixo (ITU-B-III), próprio para este 

sistema de comunicação, justifica-se o desempenho igualmente insuficiente para a 

propagação em um canal com mobilidade parcial (ITU-B-IV). 

 No entanto, esta situação é totalmente revertida quando ocorre o emprego da 

correção dos efeitos do canal de propagação, como mostrado nos gráficos da Figura 

9.42 (BERALVO 10-3), da Figura 9.43 (BERALVO 10-4) e da Figura 9.44 (BERALVO 10-5). 

A habilitação deste recurso permite que o simulador passe a responder de forma 

apropriada, tanto para o canal fixo (ITU-B-III) quanto para o móvel (ITU-B-IV). 

 Logo, neste novo cenário é possível estabelecer uma análise comparativa 

sobre as condições de mobilidade do canal de propagação. Como esperado, os 

gráficos apresentam uma resposta menos eficiente para o canal com mobilidade 

parcial com relação à SNR mínima de operação, apesar das taxas de transmissão 

terem sido exatamente iguais às do canal ITU-B-III (Figuras 9.42-b, 9.43-b e 9.44-b). 

 De acordo com as figuras 9.42-a, 9.43-a e 9.44-a, o canal ITU-B-IV fez com 

que o simulador atendesse às taxas de erro de bit especificadas somente com uma 

SNR de 13 dB para BERALVO = 10-3, de 16 dB para BERALVO = 10-4 e de 20 dB para 

BERALVO = 10-5, caracterizando uma degradação relativa ao canal ITU-B-III de 2 dB, 

3 dB e 5 dB, respectivamente. 

 Isto ocorreu em função de um menor tempo de coerência do canal (Tc) 

motivado pelo maior espalhamento Doppler (fd = 9,7 Hz) e, ainda, pela utilização do 

espectro Doppler do tipo clássico (Jakes) especificado para ambientes externos [12]. 
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Figura 9.39 – Curvas de BER (a) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Comparação da propagação nos canais ITU-B-
III e ITU-B-IV, com a operação normal do sistema. 

Figura 9.40 – Curvas de BER (a) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Comparação da propagação nos canais ITU-B-
III e ITU-B-IV, com a operação normal do sistema. 

Figura 9.41 – Curvas de BER (a) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Comparação da propagação nos canais ITU-B-
III e ITU-B-IV, com a operação normal do sistema. 
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Figura 9.42 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-3. Comparação da 
propagação nos canais ITU-B-III e ITU-B-IV, com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.43 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-4. Comparação da 
propagação nos canais ITU-B-III e ITU-B-IV, com a correção dos efeitos do canal de propagação. 

Figura 9.44 – Curvas de BER (a) e taxa efetiva de transmissão (b) versus SNR, com BERALVO de 10-5. Comparação da 
propagação nos canais ITU-B-III e ITU-B-IV, com a correção dos efeitos do canal de propagação. 
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 Também neste caso os resultados da propagação em canais com mobilidade 

podem ser considerados efetivos, já que o uso de valores customizados dos limites 

de SNR pelo controle adaptativo permitiu a operação do WiMAX-fixo, mesmo com 

desvanecimentos no canal e com a condição de deslocamento dos usuários. 

 

9.6 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 
 

 Este capítulo apresentou os resultados das simulações para os cenários de 

testes propostos, fornecendo uma avaliação do desempenho do sistema de 

comunicação WiMAX-fixo por meio da análise comparativa da taxa de erro de bit e 

da taxa de transferência efetiva de dados. 

 Foram verificados os efeitos dos esquemas de codificação e modulação 

adotados, a ação do controle adaptativo com a determinação de valores 

customizados para os níveis de SNR empregados no cálculo do parâmetro RateID, 

os efeitos causados pelas características do canal com a operação normal do 

sistema e com a funcionalidade de correção dos efeitos do canal de propagação, e o 

comportamento do modelo com relação à possibilidade dos usuários deslocarem-se 

com o sistema em operação. 
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10 CONCLUSÕES 
 

 

 O objetivo desta dissertação foi avaliar os aspectos relacionados à 

operacionalidade e ao desempenho do WiMAX-fixo, em diferentes configurações e 

condições de operação. Empregou-se uma metodologia detalhada para avaliação 

deste sistema de comunicação, utilizando técnicas de modelagem e simulação. A 

performance do modelo foi inferida por meio de testes controlados, permitindo 

análises sobre seu funcionamento nos diversos cenários de testes, tendo sido 

explorada inclusive a mobilidade parcial dos usuários. 

 

10.1 PROJETO DE ESTUDO DESENVOLVIDO NA DISSERTAÇÃO 
 

 

 O desenvolvimento do projeto realizado nesta dissertação iniciou-se com o 

estudo detalhado das características do padrão WiMAX, com enfoque em sua 

versão fixa (IEEE 802.16-2004) [1]. 

 A partir dos conhecimentos teóricos, foi elaborado um modelo computacional 

com a finalidade de simular a camada física WirelessMAN-OFDM do WiMAX, 

implementado com o uso da plataforma MATLAB® (versão R2008b) e de sua 

extensão SIMULINK®. 

 Esse simulador foi fundamentado em um modelo de aplicações fornecido pelos 

aplicativos MATLAB® e SIMULINK® [2], sobre o qual foram aplicadas customizações 

e aprimoramentos que permitiram a execução de testes e verificações específicos 

para este projeto, tais como: 

 

• Possibilidade de desabilitar o controle adaptativo previsto pela norma; 

• Correlação do nível de qualidade do sinal recebido a ser assegurado pelo 

sistema com os valores limites de SNR utilizados pelo controle adaptativo; 

• Configuração do canal de propagação com base na incidência de 

desvanecimentos e, também, no tipo de ambiente e na possibilidade de 

deslocamento dos usuários, variações essas não previstas na especificação 

original; 
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• Correção dos efeitos do canal de propagação através da inserção de valores 

customizados para os limites de SNR utilizados pelo controle adaptativo; 

• Seleção da direção de transmissão (uplink / downlink); 

• Cálculo automático da taxa de transferência efetiva de dados 

 

 Durante o processo de modelagem do simulador, foram consideradas as 

condições iniciais e simplificações a serem adotadas, as métricas de desempenho e 

os cenários de testes empregados para a avaliação da performance do WiMAX. 

Então, desenvolveu-se uma interface gráfica que propiciou a seleção de uma série 

de parâmetros, cujas diferentes configurações permitiram a modificação do 

comportamento do sistema e conferiram ao modelo um alto nível de versatilidade. 

 Em relação aos cenários de testes, procurou-se avaliar os esquemas de 

codificação e modulação estabelecidos no padrão, os efeitos do esquema de 

codificação e modulação adaptativas (AMC) e a influência das condições do canal 

de propagação, em condições de operação fixa e com mobilidade parcial dos 

usuários (sem a ocorrência de handover entre células). 

 Estes testes foram realizados de forma a simular sete maneiras distintas de 

utilização do WiMAX para a transmissão de dados, associando as configurações de 

mobilidade do usuário e ambiente de propagação com três tipos básicos de canais: 

sem desvanecimento (AWGN), com desvanecimento seletivo e não seletivo em 

freqüência. 

 A fim de proporcionar a comparação com outros sistemas de comunicação sem 

fio e, simultaneamente, obter uma representação adequada para ambientes urbanos 

macro-celulares, a modelagem da propagação por multi-percursos empregou as 

especificações apresentadas pelo ITU (International Telecommunications Union) [3]. 

 Portanto, o simulador implementado nesta dissertação possibilitou o estudo do 

comportamento do WiMAX-fixo quando submetido a canais de rádio, mesmo sob a 

influência de perdas de propagação causadas pelas múltiplas trajetórias do sinal 

recebido. 

 Os resultados obtidos com as diversas simulações computacionais, efetuadas 

pelo Método de Monte Carlo, foram compilados e dispostos graficamente, permitindo 

assim uma avaliação do padrão IEEE 802.16-2004 por meio da análise comparativa 

da taxa de erro de bit e da taxa de transferência efetiva de dados alcançada. 



289 
 

 

10.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

 

 Uma primeira contribuição advinda desta dissertação foi a elaboração de um 

programa computacional, baseado nos aplicativos MATLAB® e SIMULINK®, que 

simula uma aplicação executável para o WiMAX-fixo. 

 A partir dos resultados das simulações, foram obtidos dados estatísticos sobre 

o comportamento deste sistema de comunicação e sua resposta frente a diversas 

condições de operação. 

 Em se tratando dos esquemas de codificação e modulação previstos pela 

norma, a operação em um canal AWGN indicou uma forte dependência das 

modulações menos robustas em relação a altos valores de SNR, evidenciando que 

os esquemas de modulação com baixa eficiência espectral possuem maior eficiência 

energética e menor vulnerabilidade a erros de bit. 

 Já a resposta dos esquemas de codificação e modulação observada em canais 

sujeitos a desvanecimentos caracterizados pela distribuição Rayleigh ofereceu uma 

fonte de referência adicional sobre a influência dos efeitos da propagação por multi-

percursos na ocorrência de erros de recepção, situação esta não indicada na norma. 

 Os gráficos com o desempenho do sistema em termos da BER como função da 

SNR permitem que sejam confrontados os resultados simulados com as curvas-

padrão relacionadas à resposta de sistemas de comunicação que utilizam tais 

esquemas de codificação e modulação, disponíveis na literatura [3]. 

 A partir destas curvas foi possível, ainda, a obtenção de valores customizados 

para os limites de SNR. Esses dados apresentaram fundamental importância para a 

implementação do recurso de correção dos efeitos do canal de propagação, uma 

vez que passaram a ser utilizados pelo AMC no processo de cálculo dinâmico do 

parâmetro RateID, de forma a maximizar a eficácia do esquema de codificação e 

modulação adaptativas em garantir uma determinada taxa de erro de bit (BERALVO). 

 Outra contribuição desta dissertação foi a análise da performance do esquema 

de codificação e modulação adaptativas (AMC). O emprego do controle adaptativo 

na codificação e modulação dos sinais demonstrou melhorias significativas quando 

comparado a esquemas fixos, tanto na resposta do sistema com relação a baixos 

níveis de SNR, quanto no que se refere à taxa de transferência efetiva de dados. 
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 Com a inclusão da variável de sensibilidade do modelo, que equivale à máxima 

taxa de erro de bit aceitável, este estudo propiciou uma outra forma de avaliação de 

desempenho do AMC. Em um canal sem desvanecimentos, relacionando a SNR do 

canal ao BERALVO, conclui-se que há uma degradação da taxa efetiva de 

transmissão na ordem de 1 dB por década, pois para o simulador atender ao BER 

configurado é necessária uma SNR de 2 dB (BERALVO = 10-3), 3 dB (BERALVO = 10-4) 

e 4 dB (BERALVO = 10-5). 

 Entretanto, quando as condições de propagação do canal sofrem variações ao 

longo do tempo e apresentam desvanecimentos causados por multi-percursos, o 

esquema de codificação e modulação adaptativas reduz a sua eficiência, devido à 

grande variação da SNR provocada pela rápida oscilação dos coeficientes do canal. 

Ocorre uma interferência na capacidade do sistema em realizar a predição 

instantânea da relação sinal-ruído do canal, prejudicando, com isto, o correto 

funcionamento do controle adaptativo. 

 Assim, o esquema de codificação e modulação adaptativas exibiu um 

desempenho mediano para canais de propagação sob influência de 

desvanecimentos, principalmente nos modos de operação de baixa tolerância a 

erros, evidenciando a necessidade do emprego de métodos de otimização ao 

módulo de controle adaptativo. 

 Além disso, a discussão sobre os efeitos causados pelas características do 

canal de propagação na performance do modelo também permitiu a obtenção de 

novas informações. A realização de testes em sete diferentes configurações do 

canal, associando especificações expressas pelo ITU com as condições de 

mobilidade do usuário, possibilitou a contribuição com a literatura técnica existente 

sobre o padrão WiMAX-fixo. 

 O aumento gradativo da sensibilidade do modelo, em termos de limites 

aceitáveis da taxa de erro de bit, propiciou a correlação de resultados puramente 

teóricos com aplicações práticas para a utilização do WiMAX, ou seja, um BERALVO  

de 10-3 que relaciona-se à QoS de uma transmissão de voz. Já uma taxa de erro de 

bit máxima de 10-4 corresponde à transmissão em tempo real de um fluxo variável de 

frames de vídeo. E um maior nível de sensibilidade (BERALVO de 10-5) pode ser 

associado à efetiva transmissão de outros tipos de dados, com o uso de protocolos 

específicos [4]. 
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 Levando-se em consideração a operação normal do sistema em canais de 

propagação fixos (FLAT-I, ITU-B-I e ITU-B-III), esta avaliação indicou que a 

recepção de múltiplas versões defasadas e atenuadas do sinal transmitido 

comprometeu parcialmente a ação do controle adaptativo. 

 O canal com desvanecimento não seletivo em freqüência (FLAT-I) não impediu 

o estabelecimento da comunicação de dados, mesmo com baixos níveis de SNR    

(≤ 8 dB). Já para o canal com desvanecimento seletivo em freqüência e ambiente 

interno (ITU-B-I), o modelo obteve um desempenho relativamente satisfatório para 

configurações de baixa sensibilidade. No entanto, quando exigido um maior nível de 

precisão em termos da taxa de erro de bit, a resposta não foi adequada. 

 Contudo, o sistema de comunicação não apresentou resultados positivos na 

operação em um canal com desvanecimento seletivo em freqüência e propagação 

em ambiente externo (ITU-B-III), visto que não foi fornecida uma taxa de erro de bit 

inferior a 10-3, dada a maior incidência do espalhamento de atraso. 

 Ainda com relação à operação normal do sistema, o seu comportamento 

quando submetido a canais de propagação em que é considerada a possibilidade de 

mobilidade parcial dos usuários (FLAT-II, ITU-B-II e ITU-B-IV) mostrou que os efeitos 

do espalhamento Doppler provocaram severas alterações espectrais no sinal 

recebido, afetando a predição do canal e a ação do AMC. 

 O canal com desvanecimento não seletivo em freqüência (FLAT-II) interferiu 

negativamente na operação do modelo, que respondeu somente com altos valores 

de SNR (≥ 18 dB para 10-3, ≥ 24 dB para 10-4 e ≥ 29 dB para 10-5). Já os canais com 

desvanecimento seletivo em freqüência inviabilizaram o estabelecimento da 

transmissão de dados, tanto em ambientes internos (ITU-B-II) quanto em ambientes 

externos (ITU-B-IV), pois não foi garantido um BERALVO menor ou igual a 10-3. 

 A partir dos resultados destes testes, referentes à resposta dos esquemas de 

codificação e modulação para canais sujeitos a desvanecimentos caracterizados 

pela distribuição Rayleigh, esta dissertação também contribuiu com a literatura 

através da determinação de valores customizados (não especificados) para os 

limites de SNR a serem utilizados pelo controle adaptativo, possibilitando ainda a 

implementação da funcionalidade de corrigir os efeitos do canal de propagação. 
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 Assim, os canais com desvanecimento seletivo em freqüência foram os mais 

beneficiados por este recurso, tanto para a propagação em ambientes internos  

(ITU-B-I, ITU-B-II), quanto para ambientes externos (ITU-B-III, ITU-B-IV). Nestes 

casos, a operação do sistema passou a ocorrer com níveis intermediários de SNR, 

ou seja, para um BERALVO de 10-4 foi requerida uma SNR superior a 11 dB para o 

canal ITU-B-I, 19 dB para o canal ITU-B-II, 16 dB para o canal ITU-B-III e 13 dB para 

o canal ITU-B-IV. Em contrapartida, a taxa de transferência de dados não atingiu 

grandes valores, permanecendo em torno de seu padrão mínimo (valor médio de 

1,95 Mbps, considerando todos os canais e níveis de sensibilidade). 

 Já os canais com desvanecimento não seletivo em freqüência (FLAT-I, FLAT-II) 

responderam melhor à condição em que a correção dos efeitos do canal de 

propagação não estava habilitada. O uso deste recurso causou degradações na 

resposta do sistema, associadas à diminuição na taxa de transferência efetiva de 

dados. Então, para estes canais, indica-se o emprego dos valores-padrão dos limites 

de SNR pelo módulo de controle adaptativo. 

 Desta forma, em situações de transmissão sujeitas a desvanecimentos por 

multi-percursos, a habilitação do recurso de correção dos efeitos do canal de 

propagação apresentou ótimo desempenho, em função da máxima eficácia do 

esquema de codificação e modulação adaptativas em assegurar os níveis de 

qualidade adequados (BERALVO) para o sinal recebido. 

 Finalmente, outro aspecto a ser destacado é a visão complementar sobre a 

performance do WiMAX-fixo proporcionada por esta dissertação, através da análise 

do comportamento do modelo e das capacidades obteníveis na condição em que há 

a possibilidade dos usuários deslocarem-se com o sistema em operação. 

 Essa condição de deslocamento está diretamente relacionada com o 

espalhamento de atraso, com o tipo de espectro Doppler (Doppler Spectrum) e com 

o espalhamento Doppler (MaxDopplerShift) [3, 5]. 

 Para aplicações fixas, foi admitido de forma arbitrária que o espalhamento 

Doppler apresentou o valor de 0,25 Hz, compreendido na faixa especificada de 0,1 a 

2 Hz [5] (alto tempo de coerência do canal), com o espectro Doppler aproximado 

para uma forma de onda arredondada [5]. Já nas aplicações móveis, o 

espalhamento Doppler foi calculado em 9,7 Hz (baixo tempo de coerência do canal), 

com espectro Doppler seguindo as especificações indicadas pelo ITU [6]. 
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 Entretanto, seja nos canais fixos ou nos móveis, consideraram-se as 

recomendações do ITU para propagação em ambientes urbanos macrocelulares 

(tipo B) [6] para a determinação dos ganhos e defasagens dos multi-percursos 

associados ao espalhamento de atraso. 

 Então, para os canais não seletivos em freqüência, a aplicação fixa (FLAT-I) 

forneceu uma resposta mais efetiva que a situação de mobilidade (FLAT-II), em 

função da maior taxa de transferência efetiva de dados e dos menores níveis de 

SNR necessários para a garantida do BERALVO especificado. Esse cenário foi 

observado tanto na condição de operação normal do modelo, quanto com a correção 

dos efeitos do canal de propagação. 

 Apesar da forte correlação das componentes espectrais (BW < B c) [7], o 

aumento do espalhamento Doppler, a conseqüente diminuição do tempo de 

coerência (Tc) e a utilização do espectro do tipo clássico (Jakes) acarretaram uma 

maior dispersão em freqüência no canal, levando a resultados inferiores do canal 

FLAT-II comparativamente ao canal FLAT-I com relação à taxa transmissão e à SNR 

mínima de funcionamento. 

 Contudo, as simulações demonstraram que o WiMAX-fixo é capaz de prover 

altas taxas de transmissão em um canal com desvanecimento não seletivo em 

freqüência operando com os usuários em deslocamento, desde que sejam 

assegurados valores adequados para a relação sinal-ruído do canal. 

 Para os canais com desvanecimento seletivo em freqüência e propagação em 

ambientes internos (indoor), a resposta do sistema para uma aplicação fixa (ITU-B-I) 

também mostrou-se superior à condição de mobilidade (ITU-B-II). 

 Quando avaliada a condição normal de operação do modelo, prevista na 

especificação, nota-se que os efeitos do desvanecimento por multi-percursos 

inviabilizaram a comunicação com um canal ITU-B-II. Já no caso do canal ITU-B-I 

houve certo prejuízo na predição dos coeficientes do canal e na ação do controle 

adaptativo, sobretudo quando exigida uma maior sensibilidade (ou seja, BERALVO 

crescente), promovendo resultados menos satisfatórios. Isto ocorreu devido à 

associação entre o alto espalhamento de atraso, característico dos canais com 

desvanecimento seletivo em freqüência (BW > B c) [8], com a utilização de um maior 

valor para o parâmetro de espalhamento Doppler. 
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 Porém, a habilitação da correção dos efeitos do canal de propagação alterou 

positivamente este contexto, pois admitiu a operação do WiMAX-fixo em canais 

sujeitos a desvanecimentos e ao deslocamento dos usuários. Neste caso, a resposta 

para uma aplicação fixa (ITU-B-I) novamente revelou-se superior à condição de 

mobilidade (ITU-B-II). 

 Em se tratando de canais com desvanecimento seletivo em freqüência e 

propagação em ambientes externos (outdoor - pedestrian), a operação normal do 

sistema não foi possível nos canais fixos (ITU-B-III) e móveis (ITU-B-IV). As 

distorções e interferências inter-simbólicas impostas ao sinal recebido, em função da 

propagação por multi-percursos com um alto espalhamento de atraso [3], 

inviabilizaram a predição dos coeficientes do canal e a ação do controle adaptativo. 

 Já a resposta do modelo com a correção dos efeitos do canal de propagação 

indicou que o canal móvel (ITU-B-IV) também apresentou um desempenho inferior à 

aplicação fixa (ITU-B-III), ou seja, menores taxas e maiores valores de SNR para 

início de operação. Tal efeito foi causado por um menor tempo de coerência do 

canal (Tc) motivado pelo maior espalhamento Doppler e, ainda, pela utilização do 

espectro Doppler do tipo clássico (Jakes). 

 Todavia, ainda que inferiores, estes resultados mostraram-se efetivos, visto 

que a utilização de valores customizados dos limites de SNR pelo AMC possibilitou o 

funcionamento do WiMAX-fixo, apesar da presença de desvanecimentos no canal e 

da condição de mobilidade parcial dos usuários. 

 

10.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 O processo de elaboração do simulador, bem como a análise dos resultados e 

conclusões obtidas nesta dissertação, permitiu a identificação de diversos temas a 

serem explorados em futuros projetos de pesquisa. 

 Um item a ser estudado é o sincronismo entre o transmissor e o receptor. 

Apesar deste modelo ter assumido um perfeito sincronismo entre esses módulos, 

existe a possibilidade disto não ocorrer em grande parte das aplicações práticas. 

Assim, pode-se desenvolver um modelo que utilize também o preâmbulo longo 

(PLONG) como seqüência de treinamento. 
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 Outro ponto interessante é a metodologia de predição dos coeficientes do canal 

para fins de equalização, que pode proporcionar melhorias do desempenho do 

sistema, quando submetido a canais com desvanecimentos. Nesta simulação, a 

predição do canal foi fundamentada nas seqüências de treinamento (PSHORT) 

presentes no frame OFDM, empregando a técnica dos mínimos quadrados. Sugere-

se, então, investigar outros algoritmos para a predição do canal, tais como a 

avaliação das sub-portadoras pilotos. 

 Com a finalidade de otimizar a ação do módulo de controle adaptativo, uma 

área de pesquisa a ser aprofundada é a metodologia utilizada para estimar as 

condições do canal de propagação, para fornecer os subsídios necessários à 

predição instantânea da relação sinal-ruído (SNR) do canal. Para tanto, é preciso 

buscar a maximização da capacidade de soma dos coeficientes e a minimização do 

erro quadrático médio [3]. 

 Ainda com a intenção de melhorar a resposta do sistema em condições 

severas de propagação, pode-se pesquisar o uso de múltiplas antenas (MIMO – 

Multiple Input - Multiple Output) no transmissor e no receptor, além da codificação no 

espaço-tempo (STC – Space Time Coding) com base no esquema de Alamouti [3]. 

 Esta dissertação foi essencialmente embasada nas especificações fornecidas 

pelo padrão IEEE 802.16-2004 [1], o que levou ao emprego de uma largura de 

banda específica, um número fixo de sub-portadoras (comprimento da FFT) e uma 

determinada freqüência de portadora. Outros trabalhos que utilizem diferentes 

configurações podem trazer novas contribuições para a literatura existente sobre o 

WiMAX. Além disto, todos os pontos anteriormente citados podem ser aplicados 

para o WIMAX-móvel, descrito pela norma IEEE 802.16e [10]. 

 Dado o exposto, o WiMAX representa uma alternativa inovadora de prover o 

acesso à banda larga sem fio, com baixos investimentos, sem limitações de 

distância, possibilitando a conexão com os clientes e o transporte para redes já 

existentes. Fica claro, portanto, a importância de novos estudos sobre este 

promissor sistema de comunicação, haja vista o crescente interesse do mercado 

nesta tecnologia a fim de atender aos anseios de portabilidade, mobilidade, 

conveniência e convergência. 
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ANEXO A – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O WiMAX 
 

 

A-I SUB-CANALIZAÇÃO: TÉCNICAS OFDMA e SOFDMA 
 

 

 A sub-canalização é uma técnica que se baseia no princípio de estabelecer 

uma divisão das sub-portadoras OFDM em sub-grupos, chamados de sub-canais [1]. 

Isto permite o balanceamento do link de transmissão através da concentração da 

potência de transmissão em um número menor de sub-portadoras, aumentando o 

ganho total do sistema [2]. 

 O WiMAX-fixo (WirelessMAN-OFDM) permite a sub-canalização apenas no 

uplink, onde as sub-portadoras são divididas em 16 grupos de sub-canais. As 

estações clientes podem realizar a transmissão de dados utilizando 1, 2, 4, 8 ou 

todos os sub-canais, sendo que o aumento no desempenho do sistema está 

relacionado com a possibilidade de transmitir em apenas uma fração da banda 

disponibilizada pela estação-base [3]. Todavia, o WiMAX-móvel (WirelessMAN-

OFDMA) permite a sub-canalização tanto no uplink quanto no downlink, e neste 

caso os sub-canais constituem os recursos mínimos de freqüência alocados pelas 

estações-base [4]. 

 A sub-canalização torna possível a disponibilização de diferentes sub-canais a 

diferentes usuários, da mesma forma que em um esquema de acesso múltiplo. 

Desta forma, a técnica OFDMA é um método de acesso múltiplo baseado na 

multiplexação ortogonal por divisão de freqüência (OFDM), que provê a 

multiplexação dos fluxos de informação de múltiplos usuários de uma forma flexível 

e modular [1, 5]. 

 Diferentemente dos sistemas OFDM, em que todas as sub-portadoras eram 

transmitidas em paralelo com a mesma amplitude, no OFDMA as sub-portadoras 

são divididas em sub-canais, e cada sub-canal tem a sua amplitude, codificação e 

modulação ajustadas de acordo com as condições do canal e com a demanda dos 

usuários, permitindo otimizar a utilização dos recursos de rede [6]. A Figura A.1 

ilustra o princípio da sub-canalização empregado nos sistemas OFDMA. 
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 No downlink, um sub-canal pode conter informações destinadas a diferentes 

estações clientes. Já no uplink, uma transmissão pode ser atribuída a um ou mais 

sub-canais, simultaneamente às transmissões de outros usuários [3]. A situação 

inversa também se aplica, pois um usuário tem a possibilidade de manter ativa a 

transmissão somente nos sub-canais a ele designados, não sendo necessário 

utilizar toda a sub-portadora como nos sistemas OFDM (Figura A.2). Isto permite um 

aumento significativo no desempenho do sistema, dadas as limitações na potência 

de transmissão dos dispositivos [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para o processo de composição dos sub-canais, existem duas formas de 

agrupar as sub-portadoras, denominadas permutação distribuída e adjacente [1, 6, 

7], cujas principais características são apresentadas na Figura A.3. 

 

 

Figura A.1 – Princípio de sub-canalização nos sistemas OFDMA [3]. 

Figura A.2 – Transmissão de dados (uplink) nos sistemas OFDM e OFDMA [6]. 
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Figura A.3 – Alocação de sub-portadoras: permutação distribuída e adjacente [7]. 
 

 Na permutação distribuída, um sub-canal utiliza diferentes sub-portadoras 

alocadas pseudo-randomicamente através do espectro de freqüência. Esta técnica 

de sub-canalização inclui os esquemas FUSC (Full Usage of the Sub Channels) e 

PUSC (Partial Usage of the Sub Channels), OPUSC (Optional PUSC), OFUSC 

(Optional FUSC) e TUSC (Tile Usage of Sub Channels) [8]. A permutação distribuída 

maximiza a diversidade de freqüência e diminui a interferência entre células, e é 

considerada a melhor técnica para aplicações móveis [3, 4, 7]. 

 Já na permutação adjacente, um sub-canal utiliza sub-portadoras contíguas 

que podem ser selecionadas adaptativamente, e inclui o esquema de codificação e 

modulação adaptativas (AMC). A ausência da diversidade em freqüência é 

compensada pela possibilidade de explorar a diversidade de multiusuários, com a 

alocação dos sub-canais baseada na resposta em freqüência dos usuários. Pelo fato 

desta técnica apresentar limitações a variações rápidas das características do canal, 

ela é indicada para aplicações fixas [3, 4, 7]. 

 Uma das principais características de um sistema de acesso múltiplo OFDMA é 

que cada usuário acessa um determinado sub-conjunto do total de sub-portadoras 

[9]. Uma outra técnica, conhecida como OFDMA escalável ou SOFDMA, define o 

número de sub-portadoras do canal associada a cada usuário de forma adaptativa, 

de acordo com a demanda [10]. 
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 A multiplexação SOFDMA estabelece um espaçamento constante e otimizado 

das sub-portadoras, mesmo com a largura de banda variando de 1,25 MHz a 20 

MHz [8]. Além disto, a quantidade de sub-portadoras que compõem um sub-canal 

também é independente da alteração desse parâmetro [7]. Isto é obtido através da 

variação do tamanho da transformada de Fourier (FFT) de acordo com a largura de 

banda, e proporciona uma maior eficiência espectral em canais de banda larga e 

menores custos relacionados a canais de banda estreita [6, 11]. 

 

A-II ESTRUTURA DE QUADROS DA CAMADA FÍSICA 
 

 

 A camada física do WiMAX também é responsável pela alocação de recursos 

no domínio do tempo, cujo menor segmento (slot) caracteriza um sub-canal. Um 

conjunto de slots consecutivos forma uma região de dados, que podem ser 

designados a diferentes usuários de acordo com a demanda, condições de canal ou 

parâmetros de QoS [4]. 

 Outra característica desta camada é a operação em um formato de quadros, ou 

frames, conforme apresentado na Figura A.4 [12]. Cada quadro é composto por dois 

sub-quadros, um de downlink (DL) e outro de uplink (UL), cuja duração é controlada 

pela estação-base [4, 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.4 – Estrutura de um quadro TDD [12]. 
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 Durante o sub-quadro de downlink, a estação-base (BS – Base Station) 

transmite pacotes de dados para todas as estações clientes (SS – Subscriber 

Station) em sua área de cobertura, que identificam seus respectivos pacotes por 

meio de informações contidas no cabeçalho MAC. Este sub-quadro é composto por 

duas partes, sendo a primeira um preâmbulo de início de quadro, que é utilizado 

pela camada PHY para sincronização e equalização [4, 14]. 

 Adicionalmente, há um quadro de controle de seção que contém um conjunto 

de aplicações do móvel (MAP – Mobile Application Part) para o uplink (UL-MAP) e 

para o downlink (DL-MAP). As mensagens UL-MAP provêem o acesso ao canal de 

uplink do próximo quadro e definem as condições de transmissão e largura de banda 

para cada estação cliente, enquanto que as mensagens DL-MAP descrevem a 

posição de início e as características de transmissão das rajadas (burst) de 

informações [12]. 

 Após esta seção de controle, a BS inicia a transmissão de uma seqüência de 

rajadas de dados para as estações clientes, utilizando para isto a multiplexação por 

divisão no tempo (TDM – Time Division Multiplex), onde as informações individuais 

para cada uma das SS são alocadas serialmente em cada segmento de tempo 

(time-slot) e enviadas em um fluxo de dados [15]. 

 Essa porção TDM carrega as informações e as organiza em diferentes perfis 

de rajadas (burst profile), priorizando a transmissão daquelas que possuírem um 

menor nível de robustez. A identificação do tipo de perfil que deve ser utilizado no 

downlink é feita pelo código DIUC – Downlink Interval Usage Code, que é 

estabelecido em função da qualidade do sinal e o nível de complexidade de 

demodulação que cada estação cliente pode suportar [16]. Desta forma, uma SS 

somente irá receber uma rajada que ela estiver apta a demodular. A Figura A.5 

apresenta a estrutura do sub-quadro de downlink para um sistema que utiliza a 

duplexação por divisão de tempo [15]. 

 Como pode ser observado na Figura A.6 [17], no caso de um sistema com 

duplexação por divisão de freqüência, a porção TDM do sub-quadro downlink pode 

ser seguida por uma porção TDMA (Time Division Multiple Access), que é utilizada 

para transmitir dados para qualquer estação cliente half-duplex. Na porção TDMA, 

cada rajada deverá iniciar com um preâmbulo adicional para a fase de re-

sincronização, e neste caso não há a ordenação pelo nível de robustez do perfil de 

rajada [15]. 
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 Desta forma, pode-se concluir que o sistema WiMAX é muito flexível com 

relação ao número de múltiplos usuários e pacotes que podem ser multiplexados em 

um sub-quadro, já que um sub-quadro de downlink tem a capacidade de conter 

diversas rajadas com tamanho e modulação variáveis para cada usuário. 

 Na direção do uplink, as estações cliente utilizam-se de sinais TDMA para o 

acesso ao canal, que é dividido em segmentos de tempo que podem ser destinados 

a funcionalidades de registro, controle, contenção ou tráfego de usuário [6]. 

Figura A.5 – Estrutura do sub-quadro downlink em um sistema TDD [15]. 

Figura A.6 – Estrutura do sub-quadro downlink em um sistema FDD [17]. 
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 O sub-quadro de uplink é composto por inúmeras rajadas de dados 

provenientes de diferentes usuários, e uma parte desta estrutura é reservada para 

acessos baseados em contenção, que são utilizados para o ajuste de alcance inicial 

ao sistema ou para atender a requisições de banda. Existe a possibilidade de 

ocorrerem colisões entre estas rajadas, fato este que é resolvido por meio da 

liberação de acessos baseados em contenção [15]. 

 O restante do sub-quadro é disponibilizado para a transmissão de dados dos 

clientes. A estação-base controla a alocação de largura de banda aos usuários com 

base nas mensagens UL-MAP do quadro de controle de seção. Ao terem uma 

banda designada para a transmissão, as SS enviam as informações utilizando um 

perfil de rajada de uplink especificado pela BS, denominado UIUC – Uplink Interval 

Usage Code [4, 16]. 

 A separação do envio dos dados de diferentes SS no sub-quadro uplink e a 

sincronização da BS com um novo usuário é realizada através da combinação de 

um preâmbulo com o SSTG – Subscriber Station Transmission Gap. A Figura A.7 

ilustra a estrutura de um sub-quadro de uplink [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na camada PHY do WiMAX são possíveis dois métodos de alocação de banda, 

o TDD (Time Division Duplexing) e o FDD (Frequency Division Duplexing), que por 

sua vez podem operar em modos em que haja transmissão e recepção simultânea 

(full-duplex) ou individual (half-duplex) [4]. 

Figura A.7– Estrutura do sub-quadro uplink [15]. 
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No modo TDD, o sub-quadro de downlink é enviado antes do sub-quadro de 

uplink. Estas rajadas são separadas por um intervalo de transição, que confere o 

tempo necessário para a estação-base alternar entre os modos de transmissão e 

recepção. Há dois tipos de intervalos, sendo um referente à transição dos fluxos de 

uplink para downlink (RTG – Receive/Transmit Transition Gap) e outro relacionado 

com a alteração inversa (TTG – Transmit/Receive Transition Gap) [13]. 

 Já no modo FDD, a rajada de dados no uplink pode ocorrer de forma 

concomitante com o sub-quadro de downlink, porém, em freqüências diferentes. As 

transmissões nos dois sentidos são realizadas com um quadro de duração fixa, 

possibilitando o emprego de métodos de alocação de banda mais simplificados e 

conferindo uma grande adoção desta técnica de alocação de banda pelo padrão 

WiMAX [12]. 

 

A-III CAMADA DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO – MAC 
 

 

 A camada MAC é responsável pela interface entre a camada física e as 

diversas camadas superiores, gerenciando de forma eficiente a interface aérea [18]. 

Ela permite o acesso ao sistema e a alocação de banda, além de prover o 

estabelecimento, manutenção e segurança da conexão em redes do tipo ponto-

multiponto e em malha (mesh) [19]. Em função disto, os recursos disponibilizados a 

uma estação cliente podem variar desde um simples time-slot a um quadro inteiro, 

possibilitando uma variação ampla e dinâmica da largura de banda destinada a um 

determinado usuário, de acordo com a demanda e a natureza do tráfego [1]. 

 A camada MAC é composta por três subcamadas, responsáveis por atribuições 

específicas. A Subcamada de Convergência de Serviços Específicos (SS-CS – 

Service-Specific Convergence Sub-layer) realiza a interface com as camadas 

superiores, permitindo conexões ATM e por pacotes [20]. Abaixo, há a Subcamada 

de Serviço Comum (MAC-CPS – MAC Common Part Sub-layer) que executa 

funções de acesso ao sistema e gerenciamento da conexão e do fluxo de dados. Por 

fim, segue a Subcamada de Segurança (SS – Security Sub-layer), que estabelece 

transmissões seguras entre as estações clientes, através da camada física [21]. 
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A-III.i Subcamada de Convergência de Serviços Espec íficos (SS-CS) 
 

 

 O padrão WiMAX caracteriza duas subcamadas de convergência de serviços 

específicos para mapear serviços relacionados às conexões MAC: a subcamada de 

convergência ATM, definida para serviços ATM, e a subcamada de convergência de 

pacotes, empregada para mapear serviços de pacotes como o IPv4 (Internet 

Protocol version 4), IPv6 (Internet Protocol version 6), Ethernet e redes virtuais locais 

(VLAN – Virtual LAN) [22]. 

 As principais funções da SS-CS são classificar as unidades de dados de 

serviços (SDU – Service Data Unit) para uma conexão MAC apropriada, permitir 

atribuições de QoS e habilitar alocação de banda. Além dessas funções básicas, 

também são realizadas tarefas mais sofisticadas, tais como supressão do cabeçalho 

(PHS – Packet Header Suppression), fragmentação e empacotamento [18, 22]. 

 

A-III.ii Subcamada de Serviço Comum (MAC CPS) 
 

 A subcamada MAC é orientada à conexão, ou seja, qualquer tipo de 

transmissão (dados, voz ou áudio) acontece através de conexões suportando tanto 

tráfego contínuo quanto tráfego em rajada. Todos os serviços são mapeados para 

uma conexão, o que fornece subsídios para requisição de largura de banda, 

associação a um nível de qualidade de serviço, transporte e roteamento para a 

subcamada de convergência adequada [4, 16]. 

 Os pacotes SDU que chegam a esta camada, provenientes de camadas 

superiores, são organizados em unidades de dados do protocolo MAC (MAC PDU – 

MAC Protocol Data Unit) para a transmissão na interface aérea, sendo que o 

processo inverso ocorre na recepção de dados. De acordo com a quantidade de 

dados a serem transmitidos, há a possibilidade de alocar diversos SDUs em um 

único MAC-PDU, ou então fragmentar um SDU para poder ser transportado por 

múltiplos MAC-PDUs [4, 18]. 

 Os MAC-PDUs representam a unidade básica de troca de dados com a 

camada física. Eles possuem tamanho variável e são divididos em três porções: um 

cabeçalho genérico MAC de tamanho fixo; um payload de tamanho variável e um 



306 
 

 

código de redundância cíclica (CRC – Cyclic Redundancy Check) opcional. O 

tamanho máximo de um MAC PDU é 2.048 bytes, sendo que o payload pode estar 

vazio ou preenchido com sub-cabeçalhos, SDUs ou fragmentos de SDUs [22]. 

 As conexões WiMAX são referenciadas por identificadores específicos (CID – 

Connection ID) de 16 bits. Cada assinante tem um endereço MAC padrão de 48 bits, 

utilizado principalmente para individualizar um equipamento [16, 22]. 

 Quando uma estação cliente acessa a rede, são designadas três conexões de 

gerenciamento no uplink e no downlink (básica, gerenciamento principal e 

secundário), associadas às três condições de QoS aplicadas a diferentes entidades 

ou níveis de gerenciamento, conforme Figura A.8 [4, 12]. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A conexão básica é utilizada para a transferência de mensagens curtas de 

controle do enlace de rádio (RLC – Radio Link Control) e mensagens MAC urgentes. 

A conexão principal de gerenciamento é aplicada para a transferência de 

mensagens longas com maior tolerância ao atraso, normalmente associadas à 

autenticação e configuração do acesso. Já a conexão secundária de gerenciamento 

tem a finalidade de enviar mensagens de gerenciamento tolerantes ao atraso, 

baseadas em protocolos padronizados como DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) ou SNMP (Simple Network Management Protocol) [3, 4]. 

Camada Física (PHY)  

Subcamada de Segurança 
(SS) 

Subcamada de Serviço  Comum  
(MAC–CPS) 

Subcamada de Convergência de 
Serviços Específicos (SS–CS) 

MAC SAP 

PHY SAP 

CS SAP 

WMAN 
  SC 

WMAN 
  SCa 

WMAN 
OFDMA 

WMAN 
HUMAN 

WMAN 
OFDM 

Plano de Controle de dados  

Entidade de Gerenciamento da 
subcamada MAC –CPS 

Entidade de Gerenciamento da 
subcamada SS–CS 

Plano de Gerenciamento  

Entidade de Gerenciamento da 
camada PHY  

Sub-nível de Segurança  
Autenticação e Privacidade 

Figura A.8 – Modelo de referência – camadas PHY e MAC do WiMAX [17, 12]. 
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 Além destes tipos de acesso, a camada MAC permite o estabelecimento de 

conexões adicionais, a exemplo das voltadas ao acesso inicial baseado em 

contenção ou transmissões em difusão (broadcast) para alocação de banda [16, 22]. 

 

 

A-III.iiiSubcamada de Segurança 
 

 A subcamada de segurança do WiMAX foi desenvolvida a partir das técnicas 

mais avançadas de segurança, privacidade e prevenção a acessos não autorizados, 

com otimizações adicionais para a mobilidade. Os principais aspectos relacionados 

a estes recursos englobam protocolos de gerenciamento de troca de certificados 

digitais e chaves de segurança (PKMv2), proteção de mensagens de controle 

(CMAC ou HMAC), encriptação de tráfego e suporte a fast handover com 

autenticação de três vias, além de autenticação e autorização de usuários [1, 4]. 

 Uma estação-cliente possui um certificado digital X.509 (instalado na 

montagem do aparelho) e um certificado do fabricante, que estabelecem uma 

correlação entre o endereço MAC de 48 bits e a sua chave RSA pública. Estes 

certificados são enviados para a estação-base em uma mensagem de requisição de 

autenticação, que são utilizados para a verificação da identidade da SS e dos seus 

níveis de autorização. 

 Havendo sucesso nesta análise, a BS envia uma mensagem de autorização 

encriptada com a chave pública da SS que, após concluir o processo de autorização, 

registra-se na rede. Isto irá estabelecer a conexão secundária de gerenciamento da 

SS e determinar capacidades relativas à configuração da conexão e operação na 

camada MAC [16, 18]. 

 

A-III.iv Alocação de Recursos de Transmissão 
 

 

 No WiMAX, a camada MAC da estação-base é responsável pela alocação de 

banda para todos os usuários. No uplink isto é feito com base nas requisições das 

estações-cliente, enquanto que no downlink estas concessões são realizadas em 

função da demanda de tráfego [3, 4]. 
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 Periodicamente a estação-base provê para as estações cliente recursos que 

podem ser utilizados para a requisição de banda, em um processo denominado 

polling. Isto pode ser feito de forma individualizada (unicast) ou em grupos 

(multicast), quando há limitações na banda disponível [4]. 

 A requisição de banda consiste na sinalização realizada por uma SS a uma BS 

sobre a necessidade de disponibilização de recursos de transmissão, e pode ocorrer 

como um pedido isolado (MAC-PDU com cabeçalho de requisição de banda) ou 

durante a transferência de dados (in band). Este processo pode ser incremental ou 

agregado, e exige que as estações clientes o executem periodicamente em função 

de sua natureza de auto-correção [4, 22]. 

 As concessões de banda são realizadas pela estação-base em resposta às 

requisições, que são sempre feitas individualmente (pelo CID). Há duas maneiras de 

elas ocorrerem: por conexão (GPC – Grant Per Connection) ou por estação cliente 

(GPSS – Grant Per SS). No GPC, a banda é concedida explicitamente para uma 

conexão específica. Já no GPSS, a largura de banda é disponibilizada para a SS, 

que decide como melhor utilizá-la [4, 16]. 

 

A-III.v Qualidade de Serviço 
 

 

 O suporte a QoS é uma propriedade fundamental da camada MAC do padrão 

WiMAX, que permite a definição de prioridade de transmissão dos MAC-PDUs 

através das conexões ativas, em função de indicadores de performance. Isto é 

possível pelo fato da arquitetura ser orientada à conexão, onde todo o fluxo de 

informações é controlado pela estação-base [4]. 

 Com base nas características do fluxo de dados e dos diferentes requisitos de 

QoS, as conexões são classificadas individualmente e uma das cinco classes de 

serviço pré-definidas, que determinam os mecanismos de controle de requisição e 

alocação de recursos para transmissões no uplink e no downlink. As classes de 

serviço definidas pelo WiMAX, elaboradas a partir do padrão DOCSIS, são [4, 16, 

18]: 
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• Unsolicited Grant Services (UGS) – serviço voltado para tráfego em tempo 

real com taxa de bits constante (pacotes de tamanho fixo), tais como 

emulação de circuitos E1/T1 e serviços VoIP (Voice over IP) sem supressão 

de silêncio. A estação-base concede regularmente uma quantidade fixa de 

largura de banda, que é negociada no momento do estabelecimento da 

conexão sem que haja necessidade de uma requisição por parte da SS. 

Neste caso, não é possível a utilização de oportunidades de transmissão de 

acesso aleatório. 

• Real-Time Polling Services (rtPS) – serviço destinado a tráfego em tempo real 

com fluxo de dados variando periodicamente, a exemplo do padrão de vídeo 

MPEG (Motion Pictures Experts Group) ou dos serviços VoIP com supressão 

de silêncio. As estações cliente precisam enviar requisições periódicas de 

largura de banda de acordo com as suas necessidades, e a estação-base 

concede estes recursos por um determinado tempo. Não é possível a 

utilização de oportunidades de transmissão de acesso aleatório. 

• Non-real-time polling service (nrtPS) – serviço utilizado para suportar fluxos 

de dados de tamanho variável e tolerantes ao atraso, como o FTP (File 

Transfer Protocol), que necessitam de uma banda de tamanho variável com 

um mínimo de taxa garantida. É possível a utilização de oportunidades de 

transmissão de acesso aleatório para o envio de requisições de banda. 

• Best-effort (BE) service – serviço destinado a aplicações com taxa variável de 

dados e que não possuem requisições relevantes de QoS, tal como a 

navegação na Internet. A estação cliente envia requisições de largura de 

banda em segmentos de acesso aleatório ou em oportunidades de 

transmissão dedicada. 

• Extended real-time variable rate (ERT-VR) service – serviço introduzido com a 

especificação IEEE 802.16e [23], voltado a aplicações com taxas variáveis 

que necessitam de garantias relacionadas ao atraso e à largura de banda, 

que pode variar. Neste serviço, também chamado de ErtPS – Extended real-

time Polling Service, as alocações periódicas no uplink podem ser utilizadas 

para a transmissão de dados ou para a requisição de banda adicional. 
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A-III.vi Suporte à Mobilidade 
 

 

 Ao proporcionar melhorias no suporte à comunicação de estações móveis 

deslocando-se em velocidade veicular, o sistema especificado pelo padrão IEEE 

802.16e [23] eliminou a dicotomia anteriormente existente entre redes sem fio com 

altas taxas e sistemas celulares com alta mobilidade [21]. Além do acesso fixo à 

banda larga, o WiMAX-móvel estabeleceu quatro cenários adicionais relacionados à 

sua aplicação [4]: 

• Nomádico – permite ao usuário mover uma estação cliente desconectada e 

conectá-la em outro local. 

• Portátil – acesso nomádico propiciado por um dispositivo portátil (cartão para 

notebook, por exemplo), com o handover baseado na classe de serviço BE. 

• Mobilidade Simples – a estação cliente pode mover-se com velocidades 

limitadas a 60 km/h, com breves interrupções (em torno de 1s) durante o 

processo de handoff. 

• Mobilidade Total – garante suporte a deslocamentos com velocidades 

limitadas a 120 km/h, com processo de handoff praticamente transparente 

(perdas de pacote inferiores a 1% e latência menor do que 50ms). 

 

 A mobilidade é garantida a este sistema através do processo de handoff, que 

permite às estações móveis (MS – Mobile SS) deslocarem-se entre as áreas de 

cobertura de estações-base adjacentes sem que haja interrupção da comunicação 

[21]. Existem três métodos de handoff contemplados no padrão IEEE 802.16e: HHO 

(Hard Handoff), FBSS (Fast Base Station Switching) e MDHO (Macro Diversity 

Handover), sendo o HHO mandatório e os demais opcionais [1]. 

 O handoff é iniciado com o reconhecimento da topologia da rede, quando uma 

estação-base consolida informações sobre as BS vizinhas, e envia estes dados para 

as estações móveis a ela filiadas. Além disso, as MS também podem escanear o 

espectro de freqüências e medir a qualidade do sinal com outras BS, a fim de 

identificar aquelas que estejam em situação propícia para a realização do handoff. 

 Essas duas metodologias proporcionam uma visão detalhada sobre a topologia 

da rede e sobre as condições de QoS em que se encontram as estações-base 

adjacentes. Isto fornece os subsídios necessários para a execução dos 
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procedimentos relacionados ao processo de handoff, que em geral incluem a 

sincronização com a transmissão no downlink da nova BS e o efetivo 

estabelecimento da comunicação de dados [21]. 

 No Hard Handoff há uma interrupção abrupta, porém praticamente 

imperceptível, na conexão com a estação móvel durante a transferência entre uma 

estação-base e outra. Em contrapartida, para os métodos opcionais de handoff a MS 

mantém conexões válidas simultaneamente com mais de uma estação-base. 

 No caso do FBSS, a MS mantém uma lista (active set) das BS envolvidas e 

estabelece um CID válido com cada uma delas, apesar da comunicação 

(gerenciamento e tráfego) ocorrer somente com uma única estação-base, 

denominada âncora. 

 Já para o MDHO, a MS comunica-se no uplink e no downlink com todas as 

estações-base envolvidas (diversity set), empregando para isto recursos de 

combinação e diversidade. Tanto o FBSS quanto o MDHO apresentam performance 

superior ao HHO, porém, sua aplicação em redes WiMAX encontra-se em 

desenvolvimento [4]. 

 

A-III.vii Gerenciamento de Energia 
 

 

 A fim de maximizar a autonomia da bateria dos dispositivos portáteis e móveis, 

o WiMAX possui dois modos de operação voltados ao uso eficiente da energia, que 

permitem a desenergização de certas partes da estação móvel quando esta estiver 

inativa [1, 4, 24]. 

• Sleep mode – estado em que a estação móvel desliga-se e fica inacessível 

pela estação-base por um período previamente determinado. O WiMAX 

define três classes de economia de energia (pontual, fixa e incremento 

exponencial), baseadas na maneira pela qual a MS irá executar este modo de 

operação. Este processo é extremamente útil, pois minimiza o consumo de 

bateria e evita a retenção desnecessária de recursos na interface aérea. Além 

disto, a estação móvel também pode escanear outras estações-base a fim de 

coletar dados necessários para a garantia da mobilidade (handoff). 
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• Idle mode – modo de operação que permite à estação móvel receber 

periodicamente mensagens de tráfego broadcast no downlink, apesar de 

estar desligada e de não estar registrada com nenhuma estação-base. Este 

estado proporciona uma economia maior do que o sleep mode, pois a 

estação móvel não precisa registrar-se ou realizar handoff em um ambiente 

com múltiplas BS. São obtidos, também, benefícios pela estação-base e pela 

rede, em função da eliminação do tráfego de handoff para estações inativas. 
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ANEXO B – LINHAS DE CÓDIGOS DO MATLAB 
 

B-I PROGRAMA “parametros_iniciais.m” 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%     Escola Politécnica da Universidade de São Paulo     %%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%  Dissertação de Mestrado - Carlos Eduardo R. de Araujo  %%%%%%%%%%%%% 
%%% Análise e Simulação do sistema de comunicações WiMAX (802.16-2004) em diferentes    %%%%% 
%%% configurações e condições de operação, com o uso do  aplicativo MATLAB-SIMULINK     %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Seleção de parâmetros iniciais da modulação - IEEE 802.16-2004 - WirelessMAN-OFDM 
function p = parametros_iniciais (BW, Nofdm, G, dir_tx, Equaliza, AMC, tipo_modulacao, BER_Alvo, correcao_efeitos_canal, 
ambiente_propagacao, condicoes_canal, mobilidade_usuario); 
% Variáveis utilizadas para ocultar/mostrar campos na tela de parametros iniciais. 
Habilitado = get_param('WIMAX_802_16_2004/Parametros', 'MaskEnables'); 
Visivel = get_param('WIMAX_802_16_2004/Parametros', 'MaskVisibilities'); 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%  Parâmetros PRIMITIVOS de determinação dos símbolos OFDM  %%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% BW: largura de banda do canal 
% Seleção da largura de banda do canal 
p.BW_tmp = get_param('WIMAX_802_16_2004/Parametros','BW');  
switch p.BW_tmp 
    case '1.75' p.BW = 1750000; 
    case '3.5' p.BW = 3500000; 
    case '5.25' p.BW = 5250000; 
    case '7.0' p.BW = 7000000; 
end; 
% Nused: número total de sub-portadoras não nulas 
p.Nused = 200; 
% nf = Fator de amostragem 
% Seleção do fator de amostragem com base na largura de banda do canal 
if mod(p.BW, 1750000) == 0  p.nf = 8/7; 
elseif mod(p.BW, 1500000) == 0 p.nf = 86/75; 
elseif mod(p.BW, 1250000) == 0 p.nf = 144/125; 
elseif mod(p.BW, 2750000) == 0 p.nf = 316/275; 
elseif mod(p.BW, 2000000) == 0 p.nf = 57/50; 
else    p.nf = 8/7; 
end 
% G: relação entre a duração do prefixo cíclico (CP) e a duração do tempo útil do símbolo 
% Seleção do comprimento do Cyclic Prefix (G) 
p.G_tmp= get_param('WIMAX_802_16_2004/Parametros','G'); 
switch p.G_tmp 
    case '1/4' p.G = 1/4; 
    case '1/8' p.G = 1/8; 
    case '1/16' p.G = 1/16; 
    case '1/32' p.G = 1/32; 
end; 
 
% dir_tx: direção da transmissão dos dados (Downlink / Uplink) 
% Parâmetro diretamente relacionado com a geração das sub-portadoras pilotos (sequência de inicialização do gerador PRBS) 
p.dir_tx= get_param('WIMAX_802_16_2004/Parametros','dir_tx'); 
switch p.dir_tx 
    case 'Uplink' 
        p.dir_tx = 1; 
    case 'Downlink' 
        p.dir_tx = 2; 
end; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%  Parâmetros DERIVADOS de determinação dos símbolos OFDM  %%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Ndata: Número de símbolos de dados por cada símbolo OFDM, que é igual ao número de sub-portadoras de dados 
p.Ndata = 192;  
% Npilot: Número de sub-portadoras piloto 
p.Npilot = 8;  
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% Nfft: Comprimento da Transformada de Fourier FFT/IFFT 
p.Nfft = 256; 
% Fs: Freqüência de amostragem 
p.Fs = ((p.nf*p.BW)/8000)*8000;  
% delta_f: espaçamento das sub-portadoras 
p.delta_f = (p.Fs/p.Nfft); % espaçamento das sub-portadoras 
% Tb: Tempo útil do símbolo 
p.Tb = (1/p.delta_f); 
% Tg: tempo do prefixo cíclico (CP) 
p.Tg = (p.G*p.Tb); 
% Tsym: tempo de um símbolo OFDM 
p.Tsym = (p.Tb+p.Tg); 
% Ts: tempo de amostragem do sistema 
p.Ts = (p.Tb / p.Nfft); % Observação: Ts = (1/Fs) 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%           Parâmetros Adicionais        %%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Ntrain: número de símbolos OFDM de preâmbulo (treinamento) em um frame 
p.Ntrain = 1; 
% Tframe: tempo de duração do frame (não utilizado) 
% NOFDM: número de símbolos OFDM transmitidos em um frame 
% Seleção do número de símbolos OFDM 
p.Nofdm_tmp = get_param('WIMAX_802_16_2004/Parametros','Nofdm'); 
switch p.Nofdm_tmp 
    case '1' p.Nofdm = 1; 
    case '2' p.Nofdm = 2; 
    case '3' p.Nofdm = 3; 
end; 
% NTsym: número total de símbolos OFDM transmitidos em um frame 
p.NTsym = p.Nofdm + p.Ntrain;    
% Ntx_data: número de símbolos de dados transmitidos (symbols_per_frame) 
p.Ntx_data = p.Ndata*p.Nofdm; 
% Ntx_sym: número total de símbolos transmitidos; 
p.Ntx_sym = p.Nused*p.Nofdm; 
% Nguard_left: quantidade de sub-portadoras de banda de guarda, referentes a freqüências baixas; 
p.Nguard_left = 28; 
% Nguard_right: quantidade de sub-portadoras de banda de guarda, referentes a freqüências altas; 
p.Nguard_right = 27; 
% Rcc: taxa total de codificação convolucional(CC_coding_rate), para as modulações especificadas ('1/2 BPSK' / '1/2 QPSK' / 
'3/4 QPSK' / '1/2 16-QAM' / '3/4 16-QAM' / '2/3 64-QAM' / '3/4 64-QAM') 
p.Rcc = [1/2 2/3 5/6 2/3 5/6 3/4 5/6]; 
% Rcr: taxa total de codificação (coding_rate), para as modulações especificadas ('1/2 BPSK' / '1/2 QPSK' / '3/4 QPSK' / '1/2 
16-QAM' / '3/4 16-QAM' / '2/3 64-QAM' / '3/4 64-QAM') 
p.Rcr = [1/2 1/2 3/4 1/2 3/4 2/3 3/4]; 
% Ncpc: número de bits codificados através de cada símbolo de modulação (coded_bits), para as modulações especificadas 
('1/2 BPSK' / '1/2 QPSK' / '3/4 QPSK' / '1/2 16-QAM' / '3/4 16-QAM' / '2/3 64-QAM' / '3/4 64-QAM') 
p.Ncpc = [1 2 2 4 4 6 6]; 
% Nspf: quantidade de amostras em cada frame (samples per frame), que varia de acordo com a modulação utilizada 
%p.Nspf = p.Ndata*p.Ncpc(p.x)*p.Rcr(p.x)*p.Nofdm; 
p.Nspf = [p.Ncpc(1) p.Ncpc(2) p.Ncpc(3) p.Ncpc(4) p.Ncpc(5) p.Ncpc(6) p.Ncpc(7)]*[p.Ndata*p.Nofdm].*[p.Rcr(1) p.Rcr(2) 
p.Rcr(3) p.Rcr(4) p.Rcr(5) p.Rcr(6) p.Rcr(7)]; 
% Max_Nspf: quantidade máxima de amostras em cada frame, utilizado no processo de randomização 
p.Max_Nspf = max (p.Nspf); 
% Tbit: tempo de duração de um bit que compõe um frame, que varia de acordo com a modulação utilizada; 
%p.Tbit = p.Tsym/p.Nspf(p.x); 
p.Tbit = [p.Tsym]./[p.Nspf(1) p.Nspf(2) p.Nspf(3) p.Nspf(4) p.Nspf(5) p.Nspf(6) p.Nspf(7)]; 
% Min_Tbit: tempo mínimo de duração de um bit que compõe um frame, utilizado no processo de randomização 
p.Min_Tbit = min (p.Tbit); 
% RS_N: parâmetro N do Codificador Reed-Solomon, referente ao número de símbolos após a codificação (bytes codificados), 
definido pelo padrão WiMAX IEEE 802.16-2004; 
p.RS_N= 255;  
% RS_K: parâmetro K do Codificador Reed-Solomon, referente ao número de símbolos antes da codificação (bytes não 
codificados), definido pelo padrão WiMAX IEEE 802.16-2004; 
p.RS_K= 239; 
% RS_T: parâmetro T do Codificador Reed-Solomon, referente ao número de bytes que podem ser corrigidos, definido pelo 
padrão WiMAX IEEE 802.16-2004; 
p.RS_T= 8; 
% GF_L: grau do corpo finito (Galois Field) - GF(2^L), referente ao número de bits que compõe um bloco de símbolos, definido 
pelo padrão WiMAX IEEE 802.16-2004; 
p.GF_L= 8; 
% RS_n: parâmetro n do Codificador Reed-Solomon otimizado (encurtado e puncionado), referente ao número de símbolos 
após a codificação (bytes codificados), definido em função do tipo de modulação; 
p.RS_n= [12 32 40 64 80 108 120];  
% RS_k: parâmetro k do Codificador Reed-Solomon otimizado (encurtado e puncionado), referente ao número de símbolos 
antes da codificação (bytes não codificados), definido em função do tipo de modulação; 
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p.RS_k= [12 24 36 48 72 96 108]; 
% RS_t: parâmetro t do Codificador Reed-Solomon otimizado (encurtado e puncionado), referente ao número de bytes que 
podem ser corrigidos, definido pelo padrão WiMAX IEEE 802.16-2004; 
p.RS_t= [0 4 2 8 4 6 6]; 
% Ncbps: número total de bits codificados em cada sub-canal alocado em um símbolo OFDM (packet_size). Especifica o 
número de bits codificados pelo bloco Interleaving 
%p.Ncbps = [p.Ndata*p.Ncpc(p.x)]; 
p.Ncbps = [p.Ncpc(1) p.Ncpc(2) p.Ncpc(3) p.Ncpc(4) p.Ncpc(5) p.Ncpc(6) p.Ncpc(7)]*[p.Ndata]; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%     Parâmetros para Transmissão OFDM   %%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Preâmbulos - Seqüências de Treinamento (Conforme seção 8.3.3.6) 
% P_ALL - seqüência geradora de todos os preâmbulos 
p.Pall = [1-j; 1-j; -1-j; 1+j; 1-j; 1-j; -1+j; 1-j; 1-j; 1-j; 1+j; -1-j; 1+j; 1+j; -1-j; 1+j; -1-j; -1-j; 1-j; -1+j; 1-j; 1-j; -1-j; 1+j; 1-j; 1-j; -1+j; 1-j; 
1-j; 1-j; 1+j; -1-j; 1+j; 1+j; -1-j; 1+j; -1-j; -1-j; 1-j; -1+j; 1-j; 1-j; -1-j; 1+j; 1-j;1-j; -1+j; 1-j; 1-j; 1-j; 1+j;  -1-j; 1+j; 1+j; -1-j; 1+j; -1-j; -1-j; 
1-j; -1+j; 1+j; 1+j; 1-j; -1+j; 1+j; 1+j; -1-j; 1+j; 1+j; 1+j; -1+j; 1-j; -1+j; -1+j; 1-j; -1+j; 1-j; 1-j; 1+j; -1-j; -1-j; -1-j; -1+j; 1-j; -1-j; -1-j; 1+j; 
-1-j; -1-j; -1-j; 1-j; -1+j; 1-j; 1-j; -1+j; 1-j; -1+j; -1+j; -1-j; 1+j; 0; -1-j; 1+j; -1+j; -1+j; -1-j; 1+j; 1+j; 1+j; -1-j; 1+j; 1-j; 1-j; 1-j; -1+j; -1+j;  
-1+j; -1+j; 1-j; -1-j; -1-j; -1+j; 1-j; 1+j; 1+j; -1+j; 1-j; 1-j; 1-j; -1+j; 1-j; -1-j; -1-j; -1-j; 1+j; 1+j; 1+j; 1+j; -1-j; -1+j; -1+j; 1+j; -1-j; 1-j; 1-j; 
1+j; -1-j; -1-j; -1-j; 1+j; -1-j; -1+j; -1+j; -1+j; 1-j; 1-j; 1-j; 1-j; -1+j; 1+j; 1+j; -1-j; 1+j; -1+j; -1+j; -1-j; 1+j; 1+j; 1+j; -1-j; 1+j; 1-j; 1-j; 1-j; 
-1+j; -1+j; -1+j; -1+j; 1-j; -1-j; -1-j; 1-j; -1+j; -1-j; -1-j; 1-j; -1+j; -1+j; -1+j; 1-j; -1+j; 1+j; 1+j; 1+j; -1-j; -1-j; -1-j; -1-j; 1+j; 1-j; 1-j ]; 
indice = -100:100; 
p.Peven = zeros(201,1); p.Podd = p.Peven; p.P4x64 = p.Peven; % preenche todas as sub-portadoras com valores nulos 
p.Peven(mod(indice,2)==0) = sqrt(2)*p.Pall(mod(indice,2)==0); 
p.Podd(mod(indice,2)~=0)  = sqrt(2)*p.Pall(mod(indice,2)~=0); 
p.P4x64(mod(indice,4)==0) = 2*conj(p.Pall(mod(indice,4)==0)); 
p.Pshort = p.Peven; 
% Especificação do Preâmbulo Longo (Plong) 
% p.Plong = [p.P4x64 p.Peven]; 
% O Preâmbulo Longo não está sendo utilizado nesta simulação, conforme simplificações assumidas (item 4.4.1.2)  
% Indices do Prefixo Cíclico (CP) 
%p.Ncp: comprimento do Prefixo Cíclico (CP) a ser inserido no símbolo OFDM 
p.Ncp = p.Nfft * p.G; 
% p.Nsym: comprimento total de um simbolo, após a adição do Prefixo Cíclico 
p.Nsym = p.Tsym / p.Ts; % Observação: Nsym = Nfft*(1+G) 
%Vetor utilizado para adição do Prefixo Cíclico na transmissão 
p.seq_adicao_CP_Tx = [p.Nfft+1-p.Ncp:p.Nfft  1:p.Nfft]; 
%Vetor utilizado para remoção do Prefixo Cíclico na recepção 
p.seq_remocao_CP_Rx = [p.Ncp+1:p.Nfft+p.Ncp]; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%       Parâmetros para Equalização      %%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
%Habilitação da Equalização 
%Esta escolha define se haverá a equalização do sinal recebido, com base na predição do canal (LSE - Least Square 
Equalization)) 
p.Equaliza = get_param ('WIMAX_802_16_2004/Parametros','Equaliza'); 
switch p.Equaliza 
    case 'Habilitado (com equalização)'  p.Equaliza = 1; 
    case 'Desabilitado (sem equalização)' p.Equaliza = 2; 
end; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%% Parâmetros para Codificação e Modulação %%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Habilitação do Controle Adaptativo (AMC) 
%Esta escolha define se haverá modulação/codificação adaptativas ou se estes processos serão selecionados manualmente 
p.AMC = get_param ('WIMAX_802_16_2004/Parametros','AMC'); 
switch p.AMC 
    case 'Desabilitado (seleção manual da modulação/codificação)' p.AMC = 1; 
         Habilitado{1} = 'on'; Visivel{1} = 'on';      % BW 
         Habilitado{2} = 'on'; Visivel{2} = 'on';      % G 
         Habilitado{3} = 'on'; Visivel{3} = 'on';      % dir_tx 
         Habilitado{4} = 'on'; Visivel{4} = 'on';      % Nofdm 
         Habilitado{5} = 'on'; Visivel{5} = 'on';      % Equaliza 
         Habilitado{6} = 'on'; Visivel{6} = 'on';      % AMC 
         Habilitado{7} = 'on'; Visivel{7} = 'on';      % tipo_modulacao   
         Habilitado{8} = 'off'; Visivel{8} = 'off';    % BER_Alvo 
         Habilitado{9} = 'off'; Visivel{9} = 'off';    % correção_efeitos_canal 
         Habilitado{10} = 'on'; Visivel{10} = 'on';    % ambiente_propagacao 
         Habilitado{11} = 'on'; Visivel{11} = 'on';    % condicoes_canal 
         Habilitado{12} = 'on'; Visivel{12} = 'on';    % mobilidade_usuario 
 
    case 'Habilitado (modulação e codificação adaptativas)'  p.AMC = 2; 
         Habilitado{1} = 'on'; Visivel{1} = 'on';      % BW 
         Habilitado{2} = 'on'; Visivel{2} = 'on';      % G 
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         Habilitado{3} = 'on'; Visivel{3} = 'on';      % dir_tx 
         Habilitado{4} = 'on'; Visivel{4} = 'on';      % Nofdm 
         Habilitado{5} = 'on'; Visivel{5} = 'on';      % Equaliza 
         Habilitado{6} = 'on'; Visivel{6} = 'on';      % AMC 
         Habilitado{7} = 'off'; Visivel{7} = 'off';    % tipo_modulacao   
         Habilitado{8} = 'on'; Visivel{8} = 'on';      % BER_Alvo 
         Habilitado{9} = 'on'; Visivel{9} = 'on';      % correcao_efeitos_canal 
         Habilitado{10} = 'on'; Visivel{10} = 'on';    % ambiente_propagacao 
         Habilitado{11} = 'on'; Visivel{11} = 'on';    % condicoes_canal 
         Habilitado{12} = 'on'; Visivel{12} = 'on';    % mobilidade_usuario 
end; 
%Seleção do tipo de modulação, para condição de AMC desabilitado 
%Esta escolha condiciona o número de bits codificados por cada símbolo, além da taxa de codificação 
p.tipo_modulacao = get_param ('WIMAX_802_16_2004/Parametros','tipo_modulacao'); 
switch p.tipo_modulacao 
    case '1/2 BPSK'  p.x = 1; 
    case '1/2 QPSK'  p.x = 2; 
    case '3/4 QPSK'  p.x = 3; 
    case '1/2 16-QAM' p.x = 4; 
    case '3/4 16-QAM' p.x = 5; 
    case '2/3 64-QAM' p.x = 6; 
    case '3/4 64-QAM' p.x = 7; 
end; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%   Parâmetros para o Canal de Propagação   %%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Seleção do ambiente de propagação, ou seja, o cenário de teste em que será feita a simulação (indoor ou outdoor), para 
condição de AMC habilitado. Esta escolha condiciona os valores associados aos atrasos de propagação e ao ganho relativo de 
cada multi-percurso, para canais seletivos em freq. 
p.ambiente_propagacao_tmp = get_param ('WIMAX_802_16_2004/Parametros','ambiente_propagacao'); 
switch p.ambiente_propagacao_tmp 
    case 'Ambiente indoor' 
         p.ambiente_propagacao = 1; 
         p.DelayVector = [0 0.0000001 0.0000002 0.0000003 0.0000005 0.0000007]; 
         p.GainVector = [0 -3.6 -7.2 -10.8 -18 -25.2]; 
    case 'Ambiente outdoor (pedestre)' 
         p.ambiente_propagacao = 2; 
         p.DelayVector = [0 0.0000002 0.0000008 0.0000012 0.0000023 0.0000037]; 
         p.GainVector = [0 -0.9 -4.9 -8 -7.8 -23.9]; 
end; 
%Seleção das Condições do canal de propagação, para condição de AMC habilitado 
%Esta escolha condiciona as características do canal de propagação com relação à incidência de desvanecimentos (fast 
fading)  
p.condicoes_canal_tmp = get_param ('WIMAX_802_16_2004/Parametros','condicoes_canal'); 
switch p.condicoes_canal_tmp 
    case 'Canal sem desvanecimento - sob efeito do ruído branco (AWGN)' p.condicoes_canal = 1; 
    case 'Canal com desvanecimento não seletivo em freqüência'  p.condicoes_canal = 2; 
    case 'Canal com desvanecimento seletivo em freqüência'   p.condicoes_canal = 3;          
end; 
%Seleção da possibilidade de mobilidade do usuário, para condição de AMC habilitado. Esta escolha condiciona o máximo 
espalhamento Doppler, para canais seletivos ou não-seletivos em freq. Este parâmetro pode estar relacionado à movimentação 
dos obstáculos (sem mobilidade) ou à movimentação relativa entre o transmissor e o receptor (com mobilidade) 
p.mobilidade_usuario = get_param ('WIMAX_802_16_2004/Parametros','mobilidade_usuario'); 
switch p.mobilidade_usuario 
    case 'Sem mobilidade (aplicação fixa)' 
        p.mobilidade_usuario = 1; 
        p.MaxDopplerShift = 0.25; 
    case 'Mobilidade moderada (até 3 Km/h)' 
        p.mobilidade_usuario = 2; 
        p.MaxDopplerShift = 9.7;          
end; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%% Cenários de Simulação - Valores limite de SNR (thresholds) %%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Canal AWGN 
% Tipo de Canal: Canal do tipo B (ITU); Mobilidade: Não relevante; Ambiente de propagação: Não relevante; Condições de 
Propagação: Canal sem desvanecimento, sob efeito do Ruído Branco (AWGN); Efeito Doppler: MaxDopplerShift: não aplicável; 
Multi-percursos: Não aplicável; Delay Vector (ns): Não aplicável; Gain Vector (dB): Não aplicável 
    thresholds_A_BER_1 = [5 7 11 14 18 19]; 
    thresholds_A_BER_2 = [6 8 12 15 19 21]; 
    thresholds_A_BER_3 = [7 10 13 16 20 22]; 
    thresholds_A_BER_4 = [7 11 13 17 21 23]; 
    thresholds_A_BER_5 = [8 12 13 18 21 23]; 
    thresholds_A_BER_6 = [9 13 14 19 22 24]; 
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% Canal FLAT-I     
% Tipo de Canal: Canal do tipo B (ITU); Mobilidade: Sem mobilidade (aplicação fixa); Ambiente de propagação: Não relevante; 
Condições de Propagação: Desvanecimento Não Seletivo em Freqüência (Frequency Flat Fading); Efeito Doppler: 
MaxDopplerShift: 0.25 Hz; Multi-percursos: Não aplicável; Delay Vector (ns): Não aplicável; Gain Vector (dB): Não aplicável 
    thresholds_B1_BER_1 = [5 7 11 14 18 19]; 
    thresholds_B1_BER_2 = [9 12 16 18 23 24]; 
    thresholds_B1_BER_3 = [11 13 17 20 24 26]; 
    thresholds_B1_BER_4 = [12 15 18 21 25 27]; 
    thresholds_B1_BER_5 = [13 16 19 22 26 28]; 
    thresholds_B1_BER_6 = [13 17 19 23 27 29]; 
% Canal FLAT-II 
% Tipo de Canal: Canal do tipo B (ITU); Mobilidade: Mobilidade moderada (até 3 Km/h); Ambiente de propagação: Não 
relevante; Condições de Propagação: Desvanecimento Não Seletivo em Freqüência (Frequency Flat Fading); Efeito Doppler: 
MaxDopplerShift: 9.7 Hz; Multi-percursos: Não aplicável; Delay Vector (ns): Não aplicável; Gain Vector (dB): Não aplicável 
    thresholds_B2_BER_1 = [10 12 16 19 23 24]; 
    thresholds_B2_BER_2 = [20 22 26 29 33 35]; 
    thresholds_B2_BER_3 = [28 30 34 37 inf inf]; 
    thresholds_B2_BER_4 = [33 35 39 inf inf inf]; 
    thresholds_B2_BER_5 = [36 38 inf inf inf inf]; 
    thresholds_B2_BER_6 = [38 40 inf inf inf inf]; 
% Canal ITU-B-I 
% Tipo de Canal: Canal do tipo B (ITU); Mobilidade: Sem mobilidade (aplicação fixa); Ambiente de propagação: Indoor; 
Condições de Propagação: Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading); Efeito Doppler: 
MaxDopplerShift: 0.25 Hz; Multi-percursos: 6; Delay Vector (ns): [0 100 200 300 500 700]; Gain Vector (dB): [0 -3.6 -7.2 -10.8 -
18 -25.2] 
    thresholds_C1_BER_1 = [8 11 14 18 23 27]; 
    thresholds_C1_BER_2 = [12 18 19 24 29 inf]; 
    thresholds_C1_BER_3 = [15 20 20 31 35 inf]; 
    thresholds_C1_BER_4 = [17 22 22 inf inf inf]; 
    thresholds_C1_BER_5 = [19 24 24 inf inf inf];    
    thresholds_C1_BER_6 = [20 25 25 inf inf inf]; 
% Canal ITU-B-II 
% Tipo de Canal: Canal do tipo B (ITU); Mobilidade: Mobilidade moderada (até 3 Km/h); Ambiente de propagação: Indoor; 
Condições de Propagação: Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading); Efeito Doppler: 
MaxDopplerShift: 9.7 Hz; Multi-percursos: 6; Delay Vector (ns): [0 100 200 300 500 700]; Gain Vector (dB): [0 -3.6 -7.2 -10.8 -
18 -25.2] 
    thresholds_C2_BER_1 = [11 16 17 22 26 30]; 
    thresholds_C2_BER_2 = [18 23 23 31 35 inf]; 
    thresholds_C2_BER_3 = [22 28 28 inf inf inf]; 
    thresholds_C2_BER_4 = [27 32 32 inf inf inf]; 
    thresholds_C2_BER_5 = [33 35 35 inf inf inf]; 
    thresholds_C2_BER_6 = [36 39 39 inf inf inf]; 
% Canal ITU-B-III 
%   Tipo de Canal: Canal do tipo B (ITU); Mobilidade: Sem mobilidade (aplicação fixa); Ambiente de propagação: Outdoor 
(pedestre); Condições de Propagação: Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading); Efeito Doppler: 
MaxDopplerShift: 0.25 Hz; Multi-percursos: 6; Delay Vector (ns): [0 200 800 1200 2300 3700]; Gain Vector (dB): [0 -0.9 -4.9 -8 -
7.8 -23.9] 
    thresholds_D1_BER_1 = [11 17 18 39 inf inf]; 
    thresholds_D1_BER_2 = [16 24 24 inf inf inf]; 
    thresholds_D1_BER_3 = [20 34 34 inf inf inf]; 
    thresholds_D1_BER_4 = [24 inf inf inf inf inf]; 
    thresholds_D1_BER_5 = [27 inf inf inf inf inf]; 
    thresholds_D1_BER_6 = [32 inf inf inf inf inf];     
% Canal ITU-B-IV 
%   Tipo de Canal: Canal do tipo B (ITU); Mobilidade: Mobilidade moderada (até 3 Km/h); Ambiente de propagação: Outdoor 
(pedestre); Condições de Propagação: Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading); Efeito Doppler: 
MaxDopplerShift: 9.7 Hz; Multi-percursos: 6; Delay Vector (ns): [0 200 800 1200 2300 3700]; Gain Vector (dB): [0 -0.9 -4.9 -8 -
7.8 -23.9] 
    thresholds_D2_BER_1 = [11 16 18 inf inf inf]; 
    thresholds_D2_BER_2 = [16 34 inf inf inf inf]; 
    thresholds_D2_BER_3 = [21 inf inf inf inf inf]; 
    thresholds_D2_BER_4 = [27 inf inf inf inf inf]; 
    thresholds_D2_BER_5 = [inf inf inf inf inf inf]; 
    thresholds_D2_BER_6 = [inf inf inf inf inf inf];  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%% Parâmetros para o Controle Adaptativo (RateID) %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Correção dos efeitos do canal de propagação 
%Esta escolha define se serão utilizados os valores padrão para os limites de SNR (obtidos com o canal AWGN) ou se serão 
utilizados os valores customizados (obtidos para cada um dos cenários de simulação). 
p.correcao_efeitos_canal = get_param ('WIMAX_802_16_2004/Parametros','correcao_efeitos_canal'); 
switch p.correcao_efeitos_canal 
    case 'Desabilitado (valores padrão para os limites de SNR)'  p.correcao_efeitos_canal = 1; 
    case 'Habilitado (valores customizados para os limites de SNR)'  p.correcao_efeitos_canal = 2; 
end; 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%% Variáveis para o Controle Adaptativo (RateID)  %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
%Taxa de Erro de Bit Desejada (BER Alvo) 
%Esta escolha define os limites (thresholds) dos valores de SNR, a fim de garantir o nível de precisão requerido pelo sistema 
(BER_ALVO). Os testes lógicos presentes em cada seleção condicionam os limites(thresholds) dos valores de SNR com base 
nas condições do canal de propagação e nos cenários de simulação. 
p.BER_Alvo = get_param ('WIMAX_802_16_2004/Parametros','BER_Alvo'); 
switch p.BER_Alvo 
% BER_Alvo = 10^(-1) 
    case 'BER = 1 exp -1'   
        if p.correcao_efeitos_canal == 1 %Correção dos efeitos do canal Desabilitada 
            p.thresholds = thresholds_A_BER_1; 
        elseif p.correcao_efeitos_canal == 2 %Correção dos efeitos do canal Habilitada 
            % AWGN - Cenário A 
            if p.condicoes_canal == 1 %Canal sem desvanecimento, sob efeito do Ruído Branco (AWGN) 
                p.thresholds = thresholds_A_BER_1; 
            elseif p.condicoes_canal == 2 %Desvanecimento Não Seletivo em Freqüência (Frequency Flat Fading) 
            % FLAT-I - Cenário B1 
                if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                p.thresholds = thresholds_B1_BER_1; 
            % FLAT-II - Cenário B2 
                elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                p.thresholds = thresholds_B2_BER_1; 
                end 
            elseif p.condicoes_canal == 3 %Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading) 
                if p.ambiente_propagacao == 1 %Ambiente de propagação indoor 
            % ITU-B-I - Cenário C1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_C1_BER_1; 
            % ITU-B-II - Cenário C2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_C2_BER_1; 
                    end 
                elseif p.ambiente_propagacao == 2 %Ambiente de propagação Outdoor (pedestre) 
            % ITU-B-III - Cenário D1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_D1_BER_1; 
            % ITU-B-IV - Cenário D2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_D2_BER_1; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
% BER_Alvo = 10^(-2) 
    case 'BER = 1 exp -2' 
        if p.correcao_efeitos_canal == 1 %Correção dos efeitos do canal Desabilitada 
            p.thresholds = thresholds_A_BER_2; 
        elseif p.correcao_efeitos_canal == 2 %Correção dos efeitos do canal Habilitada 
            % AWGN - Cenário A 
            if p.condicoes_canal == 1 %Canal sem desvanecimento, sob efeito do Ruído Branco (AWGN) 
                p.thresholds = thresholds_A_BER_2; 
            elseif p.condicoes_canal == 2 %Desvanecimento Não Seletivo em Freqüência (Frequency Flat Fading) 
            % FLAT-I - Cenário B1 
                if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                p.thresholds = thresholds_B1_BER_2; 
            % FLAT-II - Cenário B2 
                elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                p.thresholds = thresholds_B2_BER_2; 
                end 
            elseif p.condicoes_canal == 3 %Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading) 
                if p.ambiente_propagacao == 1 %Ambiente de propagação indoor 
            % ITU-B-I - Cenário C1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_C1_BER_2; 
            % ITU-B-II - Cenário C2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_C2_BER_2; 
                    end 
                elseif p.ambiente_propagacao == 2 %Ambiente de propagação Outdoor (pedestre) 
            % ITU-B-III - Cenário D1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_D1_BER_2; 
            % ITU-B-IV - Cenário D2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
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                        p.thresholds = thresholds_D2_BER_2; 
                    end 
                end 
            end 
        end     
% BER_Alvo = 10^(-3) 
    case 'BER = 1 exp -3' 
        if p.correcao_efeitos_canal == 1 %Correção dos efeitos do canal Desabilitada 
            p.thresholds = thresholds_A_BER_3; 
        elseif p.correcao_efeitos_canal == 2 %Correção dos efeitos do canal Habilitada 
            % AWGN - Cenário A 
            if p.condicoes_canal == 1 %Canal sem desvanecimento, sob efeito do Ruído Branco (AWGN) 
                p.thresholds = thresholds_A_BER_3; 
            elseif p.condicoes_canal == 2 %Desvanecimento Não Seletivo em Freqüência (Frequency Flat Fading) 
            % FLAT-I - Cenário B1 
                if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                p.thresholds = thresholds_B1_BER_3; 
            % FLAT-II - Cenário B2 
                elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                p.thresholds = thresholds_B2_BER_3; 
                end 
            elseif p.condicoes_canal == 3 %Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading) 
                if p.ambiente_propagacao == 1 %Ambiente de propagação indoor 
            % ITU-B-I - Cenário C1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_C1_BER_3; 
            % ITU-B-II - Cenário C2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_C2_BER_3; 
                    end 
                elseif p.ambiente_propagacao == 2 %Ambiente de propagação Outdoor (pedestre) 
            % ITU-B-III - Cenário D1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_D1_BER_3; 
            % ITU-B-IV - Cenário D2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_D2_BER_3; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
% BER_Alvo = 10^(-4) 
    case 'BER = 1 exp -4' 
        if p.correcao_efeitos_canal == 1 %Correção dos efeitos do canal Desabilitada 
            p.thresholds = thresholds_A_BER_4; 
        elseif p.correcao_efeitos_canal == 2 %Correção dos efeitos do canal Habilitada 
            % AWGN - Cenário A 
            if p.condicoes_canal == 1 %Canal sem desvanecimento, sob efeito do Ruído Branco (AWGN) 
                p.thresholds = thresholds_A_BER_4; 
            elseif p.condicoes_canal == 2 %Desvanecimento Não Seletivo em Freqüência (Frequency Flat Fading) 
            % FLAT-I - Cenário B1 
                if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                p.thresholds = thresholds_B1_BER_4; 
            % FLAT-II - Cenário B2 
                elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                p.thresholds = thresholds_B2_BER_4; 
                end 
            elseif p.condicoes_canal == 3 %Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading) 
                if p.ambiente_propagacao == 1 %Ambiente de propagação indoor 
            % ITU-B-I - Cenário C1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_C1_BER_4; 
            % ITU-B-II - Cenário C2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_C2_BER_4; 
                    end 
                elseif p.ambiente_propagacao == 2 %Ambiente de propagação Outdoor (pedestre) 
            % ITU-B-III - Cenário D1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_D1_BER_4; 
            % ITU-B-IV - Cenário D2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_D2_BER_4; 
                    end 
                end 
            end 
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        end   
% BER_Alvo = 10^(-5) 
    case 'BER = 1 exp -5' 
        if p.correcao_efeitos_canal == 1 %Correção dos efeitos do canal Desabilitada 
            p.thresholds = thresholds_A_BER_5; 
        elseif p.correcao_efeitos_canal == 2 %Correção dos efeitos do canal Habilitada 
            % AWGN - Cenário A 
            if p.condicoes_canal == 1 %Canal sem desvanecimento, sob efeito do Ruído Branco (AWGN) 
                p.thresholds = thresholds_A_BER_5; 
            elseif p.condicoes_canal == 2 %Desvanecimento Não Seletivo em Freqüência (Frequency Flat Fading) 
            % FLAT-I - Cenário B1 
                if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                p.thresholds = thresholds_B1_BER_5; 
            % FLAT-II - Cenário B2 
                elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                p.thresholds = thresholds_B2_BER_5; 
                end 
            elseif p.condicoes_canal == 3 %Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading) 
                if p.ambiente_propagacao == 1 %Ambiente de propagação indoor 
            % ITU-B-I - Cenário C1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_C1_BER_5; 
            % ITU-B-II - Cenário C2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_C2_BER_5; 
                    end 
                elseif p.ambiente_propagacao == 2 %Ambiente de propagação Outdoor (pedestre) 
            % ITU-B-III - Cenário D1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_D1_BER_5; 
            % ITU-B-IV - Cenário D2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_D2_BER_5; 
                    end 
                end 
            end 
        end   
% BER_Alvo = 10^(-6) 
    case 'BER = 1 exp -6' 
        if p.correcao_efeitos_canal == 1 %Correção dos efeitos do canal Desabilitada 
            p.thresholds = thresholds_A_BER_6; 
        elseif p.correcao_efeitos_canal == 2 %Correção dos efeitos do canal Habilitada 
            % AWGN - Cenário A 
            if p.condicoes_canal == 1 %Canal sem desvanecimento, sob efeito do Ruído Branco (AWGN) 
                p.thresholds = thresholds_A_BER_6; 
            elseif p.condicoes_canal == 2 %Desvanecimento Não Seletivo em Freqüência (Frequency Flat Fading) 
            % FLAT-I - Cenário B1 
                if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                p.thresholds = thresholds_B1_BER_6; 
            % FLAT-II - Cenário B2 
                elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                p.thresholds = thresholds_B2_BER_6; 
                end 
            elseif p.condicoes_canal == 3 %Desvanecimento Seletivo em Freqüência (Frequency Selective Fading) 
                if p.ambiente_propagacao == 1 %Ambiente de propagação indoor 
            % ITU-B-I - Cenário C1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_C1_BER_6; 
            % ITU-B-II - Cenário C2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_C2_BER_6; 
                    end 
                elseif p.ambiente_propagacao == 2 %Ambiente de propagação Outdoor (pedestre) 
            % ITU-B-III - Cenário D1 
                    if p.mobilidade_usuario == 1 %Sem mobilidade (aplicação fixa) 
                        p.thresholds = thresholds_D1_BER_6; 
            % ITU-B-IV - Cenário D2 
                    elseif p.mobilidade_usuario == 2 %Mobilidade moderada (até 3 Km/h) 
                        p.thresholds = thresholds_D2_BER_6; 
                    end 
                end 
            end 
        end   
end   
 
set_param('WIMAX_802_16_2004/Parametros', 'MaskVisibilities', Visivel, 'MaskEnables', Habilitado); 
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B-II INICIALIZAÇÃO DE MÁSCARA DO BLOCO “Parâmetros Iniciais” 
 
p = parametros_iniciais (BW, Nofdm, G, dir_tx, Equaliza, AMC, tipo_modulacao, BER_Alvo, correcao_efeitos_canal, 
ambiente_propagacao, condicoes_canal, mobilidade_usuario); 
assignin('base', 'parametros', p); 

 

B-III INICIALIZAÇÃO DE MÁSCARA DOS BLOCOS “Codificador Reed-
Solomon” E “Decodificador Reed-Solomon” 

 
% p(x): polinômio gerador de corpo finito(Galois Field); p(x) = {x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1} 
PrimPoly = [1 0 0 0 1 1 1 0 1];  intPrimPoly = bi2de(PrimPoly, 'left-msb'); 
% g(x): polinômio gerador de código (Galois Field), que determina o cálculo dos símbolos de paridade; 
GenPoly = rsgenpoly(RS_N, RS_K, intPrimPoly, 0); GenPoly = [1 59 13 104 189 68 209 30 8 163 65 41 229 98 50 36 59]; 

 

B-IV INICIALIZAÇÃO DE MÁSCARA DOS BLOCOS “Codificador 
Convolucional” E “Decodificador Viterbi” 

 
% 1/2 BPSK RateID = 0 puncture_vector = [1]';   Vetor utilizado no processo Puncture 
% 1/2 QPSK RateID = 1 puncture_vector = [1 1 0 1]';   Vetor utilizado no processo Puncture 
% 3/4 QPSK RateID = 2 puncture_vector = [1 1 0 1 1 0 0 1 1 0]'; Vetor utilizado no processo Puncture 
% 1/2 16-QAM Rate ID = 3 puncture_vector = [1 1 0 1]';  Vetor utilizado no processo Puncture 
% 3/4 16-QAM RateID = 4 puncture_vector = [1 1 0 1 1 0 0 1 1 0]'; Vetor utilizado no processo Puncture 
% 2/3 64-QAM RateID = 5 puncture_vector = [1 1 0 1 1 0]'; Vetor utilizado no processo Puncture 
% 3/4 64-QAM RateID = 6 puncture_vector = [1 1 0 1 1 0 0 1 1 0]'; Vetor utilizado no processo Puncture 

 

B-V INICIALIZAÇÃO DE MÁSCARA DOS BLOCOS “Processo de 
Entrelaçamento” E “Processo Reverso de Entrelaçamento” 

 
% Cálculo da Primeira Permutação 
k = 0:Ncbps-1; k: indice de um bit antes da primeira permutação 
mk = (Ncbps/12)*mod(k,12)+floor(k/12); %mk: indice de um bit após a primeira permutação (Equação 4.5) 
% Cálculo da Segunda Permutação 
s = ceil(Ncpc/2); 
jk = s*floor(mk/s)+mod(mk+Ncbps-floor(12*mk/Ncbps),s); %jk: indice de um bit após a segunda permutação (Equação 4.6) 
 [x, Tab_Int_tmp] = sort(jk); % distribuição por símbolos 
Tab_Int = Tab_Int_tmp; 
    for idx = 2:Nofdm 
        Tab_Int = [Tab_Int Tab_Int_tmp + (idx-1)*Ncbps]; 
    end 

 

B-VI INICIALIZAÇÃO DE MÁSCARA DO BLOCO “Processo de Geração 
e Modulação de Pilotos” 

 
% Definição da sequência de inicialização do gerador PRBS  
    if dir_tx == 1 %(uplink) 
        seq_inicializacao = [1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1]; 
    else % (downlink) 
        seq_inicializacao = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]; 
    end 


