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Resumo

O gerenciamento dinâmico de espectro (DSM) engloba um conjunto de metodologias de otimiza-

ção baseada na adaptação dos sinais de transmissão às variações de estado da rede de acesso DSL,

cujos objetivos resumem-se em mitigar os efeitos de crosstalk e melhorar a estabilidade da rede, au-

mentando a taxa de transmissão de dados e a qualidade dos serviços DSL. Este fato motivou a se

propor, na elaboração da tese, novas soluções e análises de diferentes aspectos relacionados à apli-

cação prática do gerenciamento dinâmico de espectro em redes DSL. Dessa forma é proposto, em

primeiro lugar, um método de estimação de canal de crosstalk, onde a implementação de um es-

timador baseado na funcionalidade Loop Diagnostic (LD) é avaliada em testes de laboratório com

cenários de rede de acesso formados por cabos de par-trançado reais. Estes testes são comparados

com medidas de referência e indicam que o desvio médio do estimador é menor que 3 dB para a maior

parte das frequências consideradas. Em segundo lugar é apresentada uma análise de sensibilidade es-

tatística para avaliar o impacto da estimação dos canais de crosstalk no desempenho de DSM, cuja

verificação baseia-se em taxas de dados teóricas simuladas, assim como em estimações e medidas de

referência dos canais de crosstalk, obtidas através de experimentos com equipamentos DSL reais. Os

resultados indicaram que o erro introduzido pelo procedimento de estimação adotado não comprom-

ete o desempenho de técnicas DSM. Finalmente é proposto um método de redução de complexidade

para DSM nível 2, o qual tem como base um algoritmo de pré-processamento que reduz a complexi-

dade da aplicação de algoritmos de otimização DSM para cenários com um grande número de linhas.

O método determina um conjunto de linhas interferentes relevantes para cada usuário na rede com

base nos dados de canal direto e de crosstalk, de modo que a complexidade DSM é desacoplada do

número total de linhas contidas no cabo, reduzindo assim a complexidade do problema de otimização.



Abstract

The dynamic spectrum management (DSM) consists of a set of optimization methodologies based

on the transmit signals adaptation to the varying state of DSL access networks. Therefore, DSM aims

to mitigate the crosstalk effects and improve the network stability, increasing the data rate transmis-

sion and the DSL quality of service. This fact motivated, during the development of this thesis, the

proposal of new solutions and analysis of different aspects related to the practical application of dy-

namic spectrum management on DSL channels. Thus, it is proposed firstly, a method of crosstalk

channel estimation, where the implementation of an estimator based of the Loop Diagnostic function-

ality is evaluated according to laboratory tests with network scenarios composed by real twisted-pair

cables. These tests, compared with reference cable measurements indicated that the average deviation

of the crosstalk channel estimator is less than 3 dB for the majority of the frequency band considered.

Secondly, a statistical sensitivity analysis to evaluated the impact of crosstalk channel estimation on

the DSM performance is presented, which the verification is based on theorectical data rates, as well

as on estimated and measured crosstalk channels, obtained with experiments using real DSL hard-

ware. Finally, a new method for complexity reduction on DSM nível 2 is proposed. This method is

based on a pre-processing algorithm wich reduces the application complexity of DSM optimization

algorithms for scenarios with high number of users. A set of relevant interference lines is determined

for each user in the cable binder considering the information of direct and crosstalk channels. In this

way, the DSM complexity is decoupled from the total number of lines within the cable, reducing then

the complexity of the optimization problem.
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Capítulo 1

Introdução

O crescimento acelerado do número de usuários de microcomputadores e as facilidades dos serviços

de Internet têm estimulado o mercado de assinaturas de acesso banda-larga em âmbito mundial. Além

do acesso à Internet, há outros serviços que tendem a se tornar mais populares, como a telefonia

baseada em VoIP, IPTV e Triple Play, sendo o último a combinação dos serviços de video, voz e

Internet de acesso.

Os sistemas de acesso de banda-larga Digital Subscriber Loop – DSL fazem uso da infra-estrutura

existente dos cabos de par-trançado, originalmente instalados para uso exclusivo dos serviços telefôni-

cos, também denominados Plain Old Telephone Service – POTS, o que resulta em benefícios como o

baixo custo de acessibilidade e manutenção. Nos últimos anos, o número de assinantes para serviços

DSL tem crescido significativamente quando comparado aos índices das technologias concorrentes,

como o serviço à cabo ou fibra ótica. De acordo com estatíticas de mercado dos países membros

da OECD (Organização para a Co-operação e Desenvolvimento Econômico), cerca de 59 % dos 266

milhões de assinantes de serviços banda-larga fazem uso de de conexões DSL, como mostra o gráfico

na Fig. 1.1 [21].

Especificamente para o mercado de banda-larga no Brasil, a TeleBrasil (Associação Brasileira

de Telecomunicações) registrou cerca de 10, 8 milhões de assinantes até o segundo trimestre de

2009 [76]. O gráfico e a tabela mostrados na Fig. 1.2 indicam os dados de assinaturas banda-larga

no Brasil nos últimos 10 anos, sendo que a tecnologia ADSL (Assymetric DSL) é predominante no

mercado.

As tecnologias DSL atualmente disponíveis no mercado mundial estão listadas na Tab. 1, assim

como informações relacionadas aos padrões de referência da ITU-T (União Internacional de Teleco-

municações), a data de lançamento e a velocidade de transmissão por tecnologia. Deve-se destacar

serviço de VDSL2 (Very high-speed DSL 2), padronizado em 2006, o qual permite taxas de transmis-

1
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DSL
59%

Cable Modem
29%

OECD assinaturas de banda-larga,  por tecnologia, Dezembro 2008.

59%

Fibra Ótica + 
LAN
10%

Outros
2%Total de assinantes: 266 milhões

Fonte : OECD

A OECD inclui os países europeus, Japão, Coréia, Canadá, EUA, entre outros.

Figura 1.1: Resultados estatísticos da OECD em relação às assinaturas de banda-larga para dezembro
de 2008.

são em torno de 100 Mbps e utilizando um espectro de banda de até 30 MHz [18].

Tabela 1.1: Tecnologias DSL.

Tecnologias DSL
Padrão
ITU-T

Data

Velocidade

Dowstream Upstream

ADSL

(Assymetric DSL)
G.992.1 1999 7 Mbps 800 kbps

ADSL2+ G.992.5 2003 8 Mbps 1 MbpsADSL2+ G.992.5 2003 8 Mbps 1 Mbps

VDSL

(Very high-speed DSL)
G.993.1 2005 55  Mbps 15 Mbps

VDSL2 G.993.2 2006 Até100 Mbps
Até100 

Mbps

Um modelo generalizado da rede de acesso DSL é indicada na Fig. 1.3, sendo composta pela rede

de cabos de pares trançados que interligam a residência do usuário (Costumer Premises – CPEs) às

instalações da provedora de serviços (Central Office – CO).

Como mostrado na Fig. 1.3, objetivando reduzir a atenuação dos enlaces, as provedoras podem

optar por incluir um enlace de fibra ótica entre a CO e um terminal remoto (Remote Terminal - RT),

aumentando assim o potencial de distribuição em relação à área efetiva de conbertura. O número

de assinantes que utilizam parte do enlace de fibra ótica (Fiber-to-the-home – FTTH e Fiber-to-the-

building – FTTB) totalizam aproximadamente 10 % de todas as conexões de banda-larga dos países
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Figura 1.2: Dados de assinaturas banda-larga no Brasil [76].

membros da OECD [12]. Por exemplo, o serviço ADSL normalmente opera com distâncias de 2 −

3 kilômetros em média, enquanto que fazendo uso de fibra ótica para substituir parte do enlace,

é possível utilizar o ADSL com apenas algumas centenas de metros de distância entre usuário e

provedora.

1.1 Motivação e Objetivos

Os canais de comunicação DSL são limitados pela atenuação dos cabos para longas distâncias e ruídos

ambientes. No entanto, a principal limitação para a transmissão em alta velocidade é a interferência

originada pelo acoplamento eletromagnético entre os agrupamentos de fios de par-trançado (binders),

denominada diafonia ou crosstalk.

As técnicas de gerenciamento dinâmico de espectro, ou Dynamic Spectrum Management – DSM,

apresentam-se como um promissora abordagem de otimização baseada na adaptação dos sinais de

transmissão às variações de estado do canal, na tentativa de mitigar os efeitos de crosstalk e aumentar
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Figura 1.3: Modelo generalizado da rede de acesso DSL.

o desempenho de taxa de transmissão e alcançe dos serviços DSL.

Vários aspectos relacionados a implementação do DSM em sistemas DSL exigem mudanças de

hardware (alto custo), não possuem soluções bem estabelecidas até o momento ou mesmo envolvem

problemas de compatibilidade com sistemas DSL legados (e.g. ADSL). Este fato motivou a se propor

contribuições relacionadas à aquisição de informação do canal de transmissão, ao uso desta infor-

mação no processo de otimização DSM, e à análise de impacto no desempenho de técnicas DSM.

1.2 Estrutura da Tese

Capítulo 2: Gerenciamento Dinâmico de Espectro – DSM

Este capítulo tem o objetivo de fazer uma introdução ao contexto da tecnologia DSM, destacando-

se algumas metodologias adotadas na busca da otimização da utilização de canal usando DSM. Dentre

estas metodologias destacam-se a minimização de potência, a maximização de margem, o estudo

de canais de Crosstalk em sistemas DSL (identificação ou estimação) e a análise de complexidade

computacional em DSM.
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Capítulo 3: Estimação de Canal de Crosstalk Através de Medições Padronizadas de Duas-

Portas

Neste capítulo, uma solução para a estimação de canais de Crosstalk é apresentada na forma de um

estimador para o quadrado da magnitude de canais de crosstalk dependentes na frequência, sendo este

estimador faz uso apenas de funcionalidades existentes e compatíveis com padrões DSL. O estimador

proposto é avaliado em testes de laboratório com modems DSL padronizados e com cabos de par-

trançado reais. Os resultados da estimaçao são comparados tanto com medidas de referência quanto

com um conhecido modelo de crosstalk.

Capítulo 4: O Impacto da Estimação dos Canais de Crosstalk no Desempenho de DSM em

Redes DSL

O impacto de imprecisões na estimação de crosstalk no desempenho de algoritmos de DSM é

investigado neste capítulo. O estimador de canal de crosstalk proposto no Capítulo 3 é considerado e

uma análise de sensibilidade estatística é conduzida para investigar os efeitos de erros na estimação de

crosstalk sobre a alocação de bits e taxa de dados teórica de uma linha de transmissão. O desempenho

do DSM é, portanto, avaliado com base nas taxas de dados teóricas obtidas através de experimentos

com equipamentos DSL reais e simulações em computador. Uma vez que esses experimentos supõem

cenários de rede consistindo de cabos reais de pares trançados, ambas as estimações e medições (como

referência de comparação) dos canais de crosstalk foram consideradas.

Capítulo 5: Um Método de Redução de Complexidade para DSM O método descrito neste

capítulo refere-se ao problema de complexidade de algoritmos DSM, principalmente com relação ao

número de linhas presentes na rede de acesso DSL. A solução proposta consiste em fazer uso da

matriz de informação do canal, que contém as funções de transferências diretas e de acoplamento das

linhas de transmissão, para reduzir a complexidade de técnicas DSM nível 2.

Ao considerar que uma linha é efetivamente perturbada somente pela linhas vizinhas, pode-se

assumir que uma linha particular é somente afetada pelo sinais de crosstalk proveniente de um número

limitado de linhas. No entanto, as soluções DSM existentes atualmente assumem sempre o número
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total de linhas contidas no binder durante processo de otimização.

Para solucionar este problema, um algoritmo de pré-processamento é proposto de modo a identi-

ficar os elementos da matriz do canal que são realmente necessários para o processo de otimização,

e consequentemente determinar o conjunto de linhas relevantes para a otimização de cada usuário

especificamente, o qual pode variar ao longo da banda de frequência.

1.3 Contribuições da Tese

As contribuições da tese estão descritas ao longo dos capítulos e são:

1. Um método de estimação de canal de crosstalk [54] (Capítulo 3).

2. Uma análise do impacto da estimação dos canais de crosstalk no desempenho de DSM em redes

DSL [56] (Capítulo 4).

3. Um método de redução de complexidade para DSM (Capítulo 5).

Ressalta-se que a contribuição contida no Capítulo 5 foi aceita como proposta de patente e encontra-

se em processo de avaliação. Deve-se notar ainda que as contribuições que foram publicadas ou sub-

metidas em forma de artigos de conferência [20, 55, 58, 60, 61] são apenas explicadas brevemente no

decorrer do Capítulo 2.



Capítulo 2

Gerenciamento Dinâmico de Espectro – DSM

O gerenciamento dinâmico de espectro (dynamic spectrum management - DSM) é uma abordagem

promissora de gerenciamento de recursos que otimiza a transmissão e melhora a vazão de dados em

redes DSL. De modo geral, o DSM objetiva a melhoria da utilização do canal de transmissão, adap-

tando continuamente o espectro dos sinais transmitidos de acordo com as condições ou características

da rede de acesso. Além disso, os algoritmos DSM exploram a cooperação entre os usuários de

maneira a minimizar ou até mesmo cancelar completamente a interferência mútua (crosstalk) entre

esses usuários [5, 17, 27, 70, 72, 79].

Este capítulo tem o objetivo de fazer uma introdução ao contexto da tecnologia DSM, destacando-

se algumas metodologias adotadas na busca da otimização da utilização de canal usando DSM. Dentre

estas metodologias destacam-se a minimização de potência, a maximização de margem, o estudo

de canais de Crosstalk em sistemas DSL (identificação ou estimação) e soluções para a redução de

complexidade computacional em DSM.

2.1 Introdução

A comunicação em alta velocidade que utiliza a tecnologia DSL pode ser severamente limitada pela

interferência entre pares trançados de fios de cobre adjacentes em uma rede de acesso. Essa inter-

ferência destrutiva, comumente denominada de crosstalk, é considerada a interferência dominante na

degradação dos serviços DSL e se constitui em um fator limitante para o desempenho desses sis-

temas [26, 71].

O DSM pode ser associado a um conjunto de técnicas de coordenação de espectro ou proces-

samento conjunto dos sinais de transmissão, cujo objetivo é basicamente minimizar ou eliminar o

crosstalk existente em redes de acesso DSL. A coordenação aplicada é semelhante a um controle

7
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adaptativo do espectro de transmissão dos modems de cada usuário, de modo que esta ação de con-

trole só será efetiva se um equilíbrio entre taxa de transmissão e nível de crosstalk for alcançado entre

os múltiplos usuários na rede.

Atualmente, os sistemas DSL em operação são baseados nas técnicas de gerenciamento estático

de espectro, padronizadas pela ANSI T1.417 [2]. Até o presente momento, os esforços para tornar

as técnicas DSM parte do padrão DSL estão compilados no relatório técnico ATIS-PP-0600007 [17],

que é um documento informativo que oferece indicações de aplicação das técnicas de gerenciamento

de espectro. Estes procedimentos devem estar em conformidade com os sistemas DSL atuais, e não

oferecer problemas de incompatibilidade nas redes de acesso.

A Fig. 2.1 mostra um diagrama de referência simplificado do sistema DSL de acesso existente e

exemplifica como esta rede poderia ser modificada com a implantação da tecnologia DSM, ou seja,

com a inclusão de uma central de gerenciamento ou Spectrum Management Center – SMC . Um cabo

de rede consiste de um ou mais agrupamentos de pares e cada agrupamento é denominado binder. O

termo DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer refere-se ao multiplexador das unidades

de modem (transmissor-receptor DSL) localizados no lado da operadora CO, indicados pela sigla TU-

C (transceiver unit – TU). Similarmente, os modems localizados no lado do usuário são indicados por

TU-R (TU-Residencial).

DSLAM

TU-1 RU-1

RU-2TU-2

CPEs
CO

SMC
DSM - C

Rede de acesso DSL 
com suporte DSM

RU-2

RU-3

TU-2

TU-3

..
.

TU-X RU-X

..
.

. 
. 
.

SMC

DSM - D

Figura 2.1: Diagrama de um sistema DSL utilizando as tecnologia DSM.

Para os sistemas que adotam a tecnologia DSM, a inclusão de uma SMC é normalmente esperada
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para o processo de controle de parâmetros das unidades TU-C e TU-R. A SMC pode ser considerada

como um componente de gerenciamento pertencente ao sistema da provedora de rede, i.e., que possui

total acesso à operações de serviços e procedimentos aplicados na rede DSL. A Fig. 2.1 faz referên-

cia a esse processo de gerenciamento monstrando as interfaces DSM-D e DSM-C entre a SMC e o

DSLAM para dados e controle de parâmetros, respectivamente.

Além da descrição da operação de redes DSL operando com DSM e exemplos práticos de uso, o

relatório técnico [17] contém métodos informativos para a coordenação de espectro (DSM Level 1

and 2) e de sinais (Vectoring) nos modems DSL, para a operação da interface da SMC, identificação

dos canais de crosstalk, manutenção e monitoramento de linha.

Classificação das Técnicas DSM

A classificação das técnicas DSM de acordo com o grau de coordenação entre os seus múltiplos

usuários DSL é descrita a seguir.

• DSM nível 0: Corresponde ao Gerenciamento Estático do Espectro – SSM (Static Spectral

Management). Na verdade, o nível 0 indica que as técnicas de controle dinâmico de potência

utilizadas pelo DSM não são aplicadas, e o gerenciamento de espectro é realizado de forma

estática, através de máscaras limitadoras de potência. A coordenação estática do espectro é de-

talhada no padrão T1.417 [2], documento atualmente utilizado como referência para estabelecer

a compatibilidade espectral dos sistemas DSL.

• DSM nível 1: Os algoritmos pertencentes a este nível são caracterizados por permitir autonomia

aos modems no processo de adaptação do espectro de transmissão, portanto não há coordenação

entre usuários no processo de gerenciamento dinâmico neste nível.

• DSM nível 2: A coordenação multi-usuário ocorre efetivamente neste nível através de uma

central de gerenciamento de espectro – SMC (spectrum management center) responsável por

processar as informações referentes às densidades espectrais de potência de transmissão. A

SMC contém informações de linha e da dinâmica de cada usuário na rede, que são utilizadas

pelos algoritmos para melhor aplicar as técnicas de coordenação de múltiplos usuários. Tal
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fato caracteriza uma perda de autonomia dos modems, embora o desempenho do sistema seja

significativamente maior.

• DSM nível 3: O nível 3 corresponde a uma evolução do nível 2, na qual a transmissão dos sinais

é feita de forma vetorizada (ou sincronizada). Tal vetorização pode ser unilateral, ocorrendo

apenas no CO / RT, por exemplo, ou bilateral. A verotização bilateral também pode ser chamada

de MIMO-DSL ou Bonded-DSL [10].

A pesquisa na área de DSM normalmente engloba dois diferentes grupos de algoritmos. O grupo

envolvendo cancelamento de crosstalk, também chamado de Vectoring DSM (DSM vetorizado) [25],

objetiva prover o cancelamento (quase total) de crosstalk nas transmissões dos sistemas DSL. Estas

técnicas possuem uma complexidade computacional relativamente alta e estão fora do escopo desta

tese. O grupo de balanceamento de espectro (spectrum balancing – SB) consiste de algoritmos basea-

dos em cooperação multi-usuário que adaptam dinamicamente os sinais transmitidos às condições do

canal que são variantes no tempo [8, 9, 11, 40, 62, 67, 73, 84].

Para o propósito de balanceamento de espectro, três modos de operação para modems DSL são de

interesse: rate adaptive (RA), power adaptive (PA) e margin adaptive [16]. Estes modos de adaptação

estão associados com as diferentes abordagens usadas para formular os problemas de otimização de

balanceamento de espectro.

• Modo Adaptativo em Taxa (Rate Adaptive – RA): toda a potência disponível é utilizada para

maximizar a taxa de bits, enquanto a margem de ruído é mantida fixa.

• Modo Adaptativo em Margem (Margin Adaptive – MA): toda a potência disponível é utilizada

para maximizar a margem de ruído, enquanto a taxa de bits é mantida fixa.

• Modo Adaptativo em Potência (Power Adaptive – PA): o modem tenta minimizar o consumo de

potência, enquanto a taxa de bits e a margem de ruído são mantidas fixas.

Atualmente, a maioria dos modems das redes DSL operam em modo MA (adaptativo em margem),

i.e., parte da potência é desperdiçada em enlaces curtos, gerando níveis de crosstalk em enlaces longos

contido no mesmo binder, desnecessariamente. Pode-se considerar, por exemplo, que os algoritmos
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DSM de nível 1 propõem que os modems seja utilizado em modo adaptativo em potência (Modo PA),

o que significa que a minimização de potência também implica na minimização da interferência entre

linhas [16].

2.2 Minimização de Potência

Estudos recentens indicam que a mitigação de crosstalk tambem pode contribuir com a redução no

consumo de potência. Além disso, o uso das técnicas DSM pode resultar podem resultar em uma

considerável economia de potência enquanto preservasse ou mesmo aumentasse a taxa de dados de

transmissão, alcance da rede de distribuição e estabilidade do sistema. Este conceito, chamado nor-

malmente de “Green-DSL” é mencionado em [13, 39].

Os benefícios do uso de DSM para reduzir o consumo de potência tem recentemente ganho pop-

ularidade (ver, e.g., [13, 63, 81]). A minimização de potência tem sido tambem abordada em trans-

missão multi-usuário em redes DSL, independentemente da pesquisa na área de DSM. O problema

da minimização da potência total necessária para se atingir uma soma de taxa alvo de transmissão

de dados foi considerado em in [52, 53], como um problema de alocação de bits multi-usuário com

restrições discretas de taxa. Baseando-se em uma estrutura de teoria de jogos, os autores de [65]

recentemente formularam o problema de minimização de potência como um jogo estratégico não co-

operativo para algoritmos distribuídos 1 (i.e., não há a necessidade de uma SMC ou controle central-

izado do lado da provedora). Um abordagem similar de teoria de jogos foi também usada previamente

por [84] para o problema de otimização de taxa, aonde foi proposto um dos primeiros algoritmos DSM

distribuídos, chamado de iterative water-filling (IWF). Deve-se enfatizar que nenhum destes trabalhos

discutiu ou avaliou precisamente as vantagens da aplicação das soluções RA existentes em problemas

PA.

Tendo como motivação esta tendência de minimização de potência em redes DSL, a equivalência

entre maximização de taxa e minimização de potência para problemas de balanceamento de espectro

de soma ponderada foi explorada e formalizada em [61]. Neste trabalho, a equivalência das for-

mulações dos problemas RA e PA são estudadas. Especificamente, a teoria dual de Langrange [4] é

1Refere-se às vezes a algoritmos autônomos, ver [9, 82].
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usada para formalizar esta equivalência. Em seguida, quatro algoritmos DSM [8,67,84] baseados na

formulação de maximização de taxa foram escolhidos para exemplificar como as soluções RA exis-

tentes podem ser facilmente extendidas para resolver os problemas de minimização de potência, i.e.

problemas PA.

Os resultados de simulações apresentados em [61] indicam a possibilidade de obter vantagem

desta equivalência e reduzir o consumo de potência em redes de acesso DSL. Os algoritmos ISB e

SCALE foram adaptados para resolver o problema de minimização de potência e o seus desempenhos

foram avaliados. Como esperado, estes algoritmos atingiram melhoramentos significativos sobre as

soluções que empregam water-filling, como o IWF e SCAWF, no que diz respeito à eficiência do

uso de potência em um cenário multi-usuário. As simulações numéricas mostraram que a versão

estendida do algoritmo ISB pode atingir uma economia de potência de 63.4 % quando comparado

com a solução de algoritmos baseados em water-filling. A obtenção destes ganhos em uma larga rede

DSL poderia ser de grande benefício para os operadores DSL, considerando que ao mesmo tempo

o nível médio de crosstalk presente na rede tambem é reduzido, aumentado assim a estabilidade das

linhas de transmissão e a capacidade da rede em número de assinantes.

2.3 Maximização de Margem

A demanda para acesso de banda larga DSL tem crescido significantemente nos últimos anos. A

instalação de serviços avançados, como triple-play, requer alta qualidade de serviço (QoS) que requer

baixa latencia, altas taxas de transmissão e estabilidade da linha [78].

A margem de ruído, tambem conhecida como margem de taxa de sinal ruído alvo (target signal-

to-noise ratio margin – TARSNRM) em vários padrões DSL, é um dos parâmetros primários de

camada física quanto a melhoria da estabilidade de sistemas DSL. A estabilidade destes sistemas é

en geral perturbada por ruídos não preditos ou interferências, tais como ruído impulsivo, gerado em

dispositivos externos como TV, microondas, etc., ou por crosstalk interferente de linhas DSL vizinhas.

Como a estabilidade torna-se um fator importante para companias provedoras de acesso à internet,

uma soluções simples seria ajustar a margem de ruído das linhas até que a estabilidade desejada na

rede fosse alcançada. Contudo, este procedimento acaba diminuindo sensivelmente a capacidade
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de transmissão da rede em termos de taxa de dados. Por esta razão, há um interesse prático de se

desenvolver melhores alternativas para o controle da estabilidade do sistema. Umas destas soluções é

usar o balanceamento de espectro spectrum balancing (SB) para otimizar as densidades de espectro de

potência (Power Spectrum Density – PSD) transmitida dos modems. Esta abordagem pode aumentar

potencialmente a margem de ruído sem sacrificar a taxa de transmissão de dados [83].

Existe na literatura vários artigos publicados que analisam a otimização de margem em DSL

[40–42]. Para o caso de um único usuário (otimização individual) este problema tem uma solução

bem estabelecida, a qual usa minimização de potência para obter a PSD de transmissão desejada [50].

Uma vez obtida a PSD, os valores de potência alocadas para todas a subportadoras podem ser mul-

tiplicadas por um fator escalar, de modo que no final a potência total seja utilizada. No entanto, este

abordagem não é eficiênte no caso de múltiplos usuários, considerando que esta simples multipli-

cação provavelmente aumentaria os níveis de crosstalk na rede de um modo destrutivo, quebrando a

“compatibilidade espectral” que fora estabelecida na solução de minimização de potência [83].

Em [83], os autores propõem um método chamado Newton-Raphson Margin Estimation – NRME,

o qual explora as características particulares do algoritmo de balanceamento de espectro iterative

water-filling – IWF para otimizar as PSDs de transmissão e maximizar o valores de margem. Contudo,

sabe-se que os algortimos DSM de nível 1, como o IWF, possuem uma performance inferior quando

comparados com os algoritmos DSM de nível 2 (sendo que o nível DSM indica o grau de coordenação

utilizado entre os modems [72]). Esta diferença em performance é mais acentuada, por exemplo, em

cenários near-far, onde o canal de crosstalk e algumas linhas pode ser menos atenuado do que quando

comparado com os canais de ganho direto de linhas adjacentes, ou seja, ocorre uma sobreposição do

canal de crosstalk em relação ao canal de ganho direto de outras linhas.

Em [40], é proposta uma estrutura de otimização de estabilidade baseada em estatística que faz

uso de algortimos DSM nível 2. O objetivo é de reduzir a ocorrência de retreinos somente devido

a variações no espectro de ruído. Por outro lado, em [42], os autores descrevem uma otimização de

margem por tom onde as margens de SNRs disponíveis são distribuídas ao longo dos tons de trans-

missão. Esta abordagem apresenta resultados promissores, mas os atuais padroões DSL não permitem

(ou não dão suporte) que valores de margem sejam definidos por tom. Em [40, 41], a otimização de
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margem usa o conceito de probalidade de outage para conjuntamente otimizar os valores de margem

e PSDs do usuários.

Além disso, o padrão VDSL2 [31] introduziu o conceito de ruído virtual (virtual noise) [80] para

a melhoria de estabilidade na linha de transmissão. O princípio deste mecanismo é definir um nível

de ruído virtual que é então usado durante o cálculo de SNR, caso o nível de ruído real medido for

menor que o threshold definido pelo nível de ruído virtual. Portanto, se definido apropriadamente, o

ruído virtual pode ser uma proteção parcial contra a variação dos níveis de ruído embora implique em

uma perda na taxa de transmissão, i.e., uma margem inicial é pré-definida para o sistema.

O trabalho submetido em [60] apresenta um novo algoritmo para o problema de otimização de

margem multi-usuário. O algoritmo proposto, chamado de maximizador de margem multi-usuário

(multiuser margin maximizer – MMM) é um meta algoritmo que pode se beneficiar das soluções pro-

postas por qualquer algoritmo base de balanceamento de espectro, incluindo os algortimos DSM nível

2. Resultados de simulação mostram que o MMM proposto é capz de melhorar o projeto de margem

de ruído e o espectro, formenecendo assim melhorias em desempenho, e.g. quando comparado a uma

solução que é baseada em um algoritmo de nível 1. Deve-se destacar ainda que o meta algoritmo

MMM apresentado em [60] pode se beneficiar de algoritmos DSM nível 2, mas este soluciona o

problema original de maximização de margem [50], i.e., a forma original de maximização de margem

com uma expansão natural para o caso de multi-usuários.

2.4 Canais de Crosstalk em Sistemas DSL

Modelo de canal de crosstalk MIMO

Embora o desempenho de diferentes técnicas DSM tenham sido avaliadas em vários trabalhos, os

modelos de canal disponíveis para estas simulações refletem as características de modelos contidos

nos atuais padrões DSL de gerenciamento estático de espectro [2]. Para assegurar a compatibili-

dade espectral de diferentes serviços DSL cujas linhas compartilham o mesmo binder, a abordagem
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adotada usualmente é baseada no chamado modelo de 99 % de pior caso de FEXT 2. Este fato tem mo-

tivado várias publicações comparando o modelo de crosstalk padronizado, normalmente considerado

pessimista, com medidas de crosstalk em cabos reais, e.g. [22, 45, 77], ou propondo novos modelos

baseados e medidas de canais como em [43].

Em particular, [1,3,14,57] define um modelo estocástico de canais de crosstalk MIMO para cabos

DSL e pares trançados. O principal propósito deste novo modelo de canal é fornecer uma referência

de modelo de canal MIMO para a avaliação de desempenho de sistemas que visão o cancelamento

FEXT, e.g., o DSM nível 3 (Vectoring), embora as técnicas de mitigação de FEXT, como os métodos

de DSL nível 2, possam tambem se beneficiar do uso deste modelo. Os modelos de função de trans-

ferência direta para cabos de cobre DSL são bastante confiáveis, portanto não há necessidade de uma

reformulação do modelo descrito em [2].

O modelo de canal de crosstalk MIMO descrito em [1, 3, 14, 57] baseia-se em medidas de cabos

de pares-trançados 3 e é uma extensão, e portanto compatível com, o modelo de 99 % de pior caso [2].

A principais contribuições do modelo proposto em [1, 3, 14, 57] é investidar a assimetria dos

canais de acoplamento FEXT entre os pares trançados, introduzindo um componente de offset com

distribuição beta que é relativo ao modelo de 99 % de pior caso, e incluir a distribuição de fase dos

canais FEXT no modelo.

Método de Identificação de Canal de Crosstalk

Algoritmos DSM nível 2 requerem o conhecimento dos canais de crosstalk entre cada par de

linhas na rede de acesso. Em ADSL2+, os canais de crosstalk podem ser medidos através de um

método que baseia-se na observação da redução dos valores de SNR quando uma nova linha é ativada

no binder [28]. Considerando-se que SNRn
k,antes denota o valor de SNR na linha n no tom k antes de

2O modelo de 99 % de pior caso é às vezes tambem chamado de modelo de 1 % de pior caso. Ver os padrões T1.417 [2]
(Seção A.3.2.2) e G.996.1 [35] (Seção 7.4.1) para maiores detalhes.

3Atuais cabos norte americanos tipo AWG 26 and AWG 24. Deve-se notar que o modelo é aplicado para um único
binder de 25 pares trançados ou um cabo com 4 binders de 100 pares-trançados (25 pares por binder).
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uma nova linha m ser ativada. Neste caso

SNRn
k,antes =

hnks
n
kg

n,antes
k

σ̃2
k,n

, (2.1)

onde skn e hkn correspondem à densidade espectral de potência transmitida e a função de transferência

direta da linha n no tom k, respectivamente. Além disso, gn,antes
k denota o ganho em escala da linha

n no tom k antes de uma nova linha ser ativada, e o termo σ̃2
k,n corresponde ao ruído de fundo e o

crosstalk vindo de outras linhas na rede que estão ativas. Após da linha m ser ativada no binder, a

relação sina ruído na linha (SNR) na linha n será reduzida a

SNRn
k,depois =

hnks
n
kg

n,depois
k

αn,mk smk g
m
k + σ̃2

k,n

. (2.2)

Aqui gn,depoisk denota o ganho em escala da linha n no tom k depois da linha m ser ativada no

binder. Deve-se notar que o ganho em escala é modificado devido ao mecanismo de bit-swapping

que deve adaptar a alocação de bits e o ganho em escala para acomodar o crosstalk vindo da linha m.

O canal de crosstalk da linha m para a linha n pode agora ser encontrado pela equação

αn,mk =

(
gn,depois
k

SNRn
k,depois

− gn,antes
k

SNRn
k,antes

)
hnks

n
k

gmk s
m
k

. (2.3)

O ganho em escala pode ser determinhado pelo sistema de gerenciamento da rede (Network Man-

agement Systems – NMS) requerendo a leitura de dados usando o parâmetro GAINSps através da in-

terface Q descrita em [17]. Similarmente as leituras de SNR, os valores dos canais direto e densidade

espectral de potência (PSD) transmitida podem ser obtidos usando os parâmetros SNRps, HLOGps e

PSDMASK, respectivamente [17].

Esta abordagem pode ser aplicada para modems ADSL2+ e VDSL2, os quais possuem suporte

para reportar os parâmetro mencionados ao longo da interface Q. Infelizmente, os atuais modems

ADSL não possuem esse suporte. Neste caso, os autores do método propõem o uso de modelos de

canais empíricos, como o modelo de 99 % de pior caso de crosstalk [2].
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Estimação de Canal de Crosstalk

Existem na literatura vários métodos de estimação de crosstalk [24, 37, 66, 69, 85]. Em particular,

um método de estimação para simultâneamente obter o quadrado da magnitude dos canais FEXT

e NEXT de um binder de pares-trançados é proposto no Capítulo 3 e em [54]. Ressalta-se que o

método em [54] considera o efeito do circuito analógico de front-end dos modems DSL, ao contrário

do modelo de canal de crosstalk MIMO [1,3,14,57], além de ser completamente compatível com os

sistemas DSL legados, como por exemplo ADSL, propriedade esta que o método de indentificação

em [28] não contempla.

Deve-se notar ainda a importância em se avaliar o desempenho de técnicas DSM quando aplicadas

utilizando informações de canais de crosstalk medidos ou estimados. Uma avaliação de desempenho

de DSM foi proposta em [20] com relação à canais de crosstalk obtidos através de medidas de cabos

de par-trançado. Em [55], o impacto da estimação dos canais de crosstalk no desempenho de DSM

foi avaliado com base em simulações, e em [58] utilizando-se também modems DSL em cenários

práticos. Além disso, uma análise detalhada deste impacto baseada no método estimação de crosstalk

em [54] é proposta no Capítulo 4 e em [56].

2.5 Complexidade Computacional em DSM nível 2

Agrupamento de Linhas

Os algoritmos DSM existentes assumem que a DEP de transmissão de cada linha pode ser otimizada,

fato que consequentemente implica na criação de um perfil de linha para cada linha na rede de

acesso. Observou-se que este procedimento pode ocasionar em um grande custo computacional para

o DSLAM que deve arquivar todas as centenas de perfis, um para cada linha da rede, e consequente-

mente tambem implica em uma alta complexidade computacional para o algoritmo DSM em uso.

As contribuições [28–30] propõem uma solução para este problema de custo computacional através

de agrupamento de linhas. O agrupamento de linhas é baseado no conceito de que as linhas de assi-

nantes podem ser agrupadas de acordo com a sua localizalção na rede de acesso (Fig. 2.2), e.g. linhas
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pertencentes à provedora ou terminal remoto, comprimento de linhas, tipos de serviço DSL, ou qual-

quer outro parâmetro que possa eventualmente simplificar a aplicação de um método DSM nível 2. A

linhas pertencente a um grupo são alocadas para o mesmo perfil de linha, e consequentemente uma

DEP comum é considerada entre estas linhas.

Provedora

. 
. 

. . 
. 
.

TU-1 RU-1

RU-2TU-2

grupo da provedora

grupo do terminal 

remoto

. 
. 

.

RU-N

Terminal Remoto

TU-N

. 
. 
.

Figura 2.2: Agrupamento de linha de acordo com a localização das linhas na rede de acesso.

Com relação à aquisição de canais de crosstalk, os autores de [28–30] assumem que o canal de

crosstalk médio entre um grupo de linhas e um receptor em particular é suficiente para garantir os

ganhos de DSM de nível 2, sen do que neste caso os modelos de canais de crosstalk são considerado

bastante precisos.

Os canais de crosstalk em uma rede são altamente aleatórios e há tipicamente uma grande dis-

crepância entre qualquer canal individual de crosstalk e um modelo empírico. Contudo, na abor-

dagem de agrupamento de linha considera-se de interesse somente o canal de crosstalk médio entre

um grupo de linhas e um receptor em particular.

Ainda de acordo com [28–30], a abordagem de agrupamento de linha pode reduzir o número

de perfis de linha que um DSLAM precisa utilizar, assim como reduz o overhead necessário na

transmissão da informação destes perfis entre a SMC e o DSLAM. Outra consequência é o uso deste

agrupamento para reduzir a complexidade e a memória necessários para os algoritmos DSM nível 2.
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Método para a Redução de Complexidade de Algoritmos DSM

No Capítulo 5 método para a redução do problema de complexidade de algoritmos DSM será de-

scrito. A solução proposta consiste em fazer uso da matriz de informação do canal, que contém as

funções de transferências diretas e de acoplamento das linhas de transmissão, para reduzir a complex-

idade de técnicas DSM nível 2.

Ao considerar que uma linha é efetivamente perturbada somente pela linhas vizinhas, pode-se

assumir que uma linha particular é somente afetada pelo sinais de crosstalk proveniente de um número

limitado de linhas. No entanto, as soluções DSM existentes atualmente assumem sempre o número

total de linhas contidas no binder durante processo de otimização.

Para solucionar este problema, um algoritmo de pré-processamento é proposto de modo a identi-

ficar os elementos da matriz do canal que são realmente necessários para o processo de otimização,

e consequentemente determinar o conjunto de linhas relevantes para a otimização de cada usuário

especificamente, o qual pode variar ao longo da banda de frequência.



Capítulo 3

Estimação de Canal de Crosstalk Através de

Medidas Padronizadas de Duas-Portas

As técnicas emergentes de transmissão multi-usuário, desenvolvidas para possibilitar altas taxas de

transmissão nas redes de acesso de par-trançado, baseiam-se em informações precisas sobre o canal

de transmissão. Em particular, o quadrado da magnitude dos canais de crosstalk entre as linhas de

transmissão são de interesse para as técnicas de mitigação de crosstalk. Adquirir esta informação

do canal normalmente requer aparatos dedicados, considerando-se que não há nenhum processo de

medição de canais de crosstalk incluído nos atuais padrões DSL. Neste capítulo, uma solução para

esse problema é apresentada na forma de um estimador para o quadrado da magnitude de canais de

crosstalk dependentes na frequência, sendo que este estimador faz uso apenas de funcionalidades

existentes e compatíveis com padrões DSL. O estimador proposto é avaliado em testes de laboratório

com modems DSL padronizados e com cabos de par-trançado reais. Os resultados da estimação são

comparados tanto com medidas de referência quanto com um conhecido modelo de crosstalk. Os

resultados indicam que o estimador proposto obtém uma estimativa do quadrado da magnitude dos

canais de crosstalk com um desvio médio menor que 3 dB para a maior parte das frequências, quando

comparado com valores de referência.

3.1 Introdução

Um dos principais limitantes para os sistemas DSL de alta velocidade é o crosstalk destrutivo ori-

ginado nos sistemas DSL vizinhos. A inteferência de crosstalk ocorre quando os sistemas vizinhos

transmitem no mesmo espectro de frequência, sendo resultado do acoplamento magnético inerente

entre cabos de par-trançado localizados no mesmo binder (agrupamento de cabos). Ambos os casos

20
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de near-end crosstalk (NEXT) e far-end crosstalk (FEXT) ocorrem, onde FEXT (NEXT) refere-se ao

crosstalk causado pelo transmissor(es) no lado oposto (mesmo) da linha. As interferências FEXT e

NEXT em um binder de acesso são ilustradas na Fig. 3.1. Para atingir uma taxa de dados mais altas na

rede de acesso, várias técnicas de transmissão multi-usuário que utilizam informações precisas sobre

o canal de transmissão são propostas na literatura.

binder de acesso 

Tx-1

Tx-2

Rx-1

Rx-2

. 
. 
.

Tx-2

Tx-U

Rx-2

Rx-U

. 
. 
.

. 
. 
.

Figura 3.1: Interferências NEXT e FEXT interferences em um binder de uma rede DSL com um
número U de transmissores near-end (Tx) e receptores far-end (Rx).

Uma importante abordagem de transmissão multi-usuário, que tem recentemente recebido atenção,

é o gerenciamento dinâmico do espectro (DSM) [17, 48, 49, 79]. Para as técnicas DSM direcionadas

à mitigação de crosstalk [8, 9, 11, 13, 40, 67, 73], a densidade espectral de potência (Power Spectrum

Density – PSD) dos transmissores individuais é geralmente otimizada de modo que a taxa de dados

total dos usuários (throughput) é maximizada, e / ou a potência total transmitida é minimizada. A

maioria dos algoritmos de gerenciamento de espectro têm sido desenvolvidos assumindo informações

precisas sobre as funções de transferência do canal. Em particular, assume-se que o quadrado da

magnitude dos canais FEXT são conhecidos a priori. A interferência NEXT é de menor importância

para o DSM devido ao uso da divisão de frequência duplex (Frequency Division Duplex – FDD) para

a separação das bandas de frequência upstream e downstream, empregadas na maioria dos sistemas

ADSL [32,33] e VDSL [34]. É preciso notar que nos métodos de cancelamento de crosstalk, que não

são considerados neste trabalho, a fase também precisa ser estimada ou é considerada conhecida a

priori.

Uma opção para obter informações sempre atualizadas sobre as linhas de transmissão é fazer o uso
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das medições de uma-porta referidas como Single-Ended Line Testing (SELT) [23,46,47,64,74,75].

Considerando que o comprimento de uma linha de transmissão pode ser estimado a partir das medidas

SELT, o modelo de crosstalk descrito em [2,35], dependente da informação do comprimento de linha,

pode ser usado em combinação com SELT para se obter uma aproximação dos valores do quadrado

da magnitude dos canais NEXT / FEXT. Contudo, como informado em e.g. [20, 57], os canais de

crosstalk dependentes da frequência podem variar significadamente, de um modo estocástico, entre os

diferentes pares de linha, mesmo com o mesmo comprimento. Este fato foi considerado em [57] que

estende o modelo de crosstalk padronizado em [2,35], baseando-se em medidas e análise estocástica,

de modo que a informação de fase e a variação das funções de acoplamento são incluídas. No entanto,

dado somente o comprimento de linha, a acurácia deste modelo não é satisfatória.

Uma desvantagem dos métodos baseados em medidas de uma-porta, aplicados à estimação de

canais de crosstalk, é ocasionada pela alta atenuação dos canais de crosstalk, pois dado que o sinal

SELT precisa ser transmitido e em seguida retornar (reflexão), este torna-se severamente atenuado.

Na literatura, vários métodos de estimação de duas-portas têm sido considerados [24, 37, 66, 69,

85]. Em [85], um arranjo adicional e imparcial identifica os canais de crosstalk entre linhas contidas

no mesmo cabo. Sinais transmitidos e recebidos de todos os modems no binder são coletados durante

um período de tempo. Inicialmente, uma técnica de correlação-cruzada é aplicada para estimar as

diferenças de tempo entre os sinais de diferentes provedores utilizando o mesmo binder. Em sequên-

cia, um método de mínimos-quadrados é usado para estimar conjuntamente os canais de crosstalk e

melhorar o desvio no tempo (sincronismo).

Em [24], as fontes de inteferência NEXT podem ser identificadas, no domínio da frequência,

encontrando a máxima correlação com um “conjunto base” das medidas de acoplamento de crosstalk

representativas. Contudo, este método não pode ser aplicado na estimação de interfência FEXT.

Em [66], um método de idetificação FEXT em tempo real é proposto usando o procedimento de

inicialização de um modem recém ativado e aplicando um estimador de mínimos-quadrados. Por

outro lado, os autores de [69] derivam um “modelo de bloco de estado de espaço” para redes xDSL

multi-taxa e para determinar a relação de mapeamento entre a entrada e saída de dados disponível.

Além disso, o princípio de mínimos-quadrados é usado para identificar os canais de crosstalk. Em
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[37], um método iterativo é descrito para estimar os canais FEXT baseando-se em medidas e razões

sinal-ruído reportadas. O propósito em [37] é cancelar o FEXT proveniente de outros sistemas DSL

utilizando precodificação e ainda estimar a amplitude e fase dos canais FEXT.

Este capítulo descreve um método de estimação para simultâneamente obter o quadrado da mag-

nitude dos canais FEXT e NEXT de um binder de pares-trançados. Mais especificamente, o objetivo

é estimar as matrizes de múltiplas-entradas múltiplas-saídas (MIMO) FEXT e NEXT. Empregando

um procedimento de estimação sequencial de uma única-entrada e múltiplas-saídas (SIMO), como

ilustrado na Fig. 3.2, é possível obter uma estimação precisa dos canais de crosstalk, os quais são

considerados normalmente conhecidos a priori pelas técnicas de mitigação de crosstalk DSM. A

Fig. 3.2 mostra como a transmissão sequencial SIMO é realizada, sendo que apenas um transmissor

está ativo (Tx) por sequência de estimação m = 1, 2, ..., U . Os receptores do lado oposto da linha

(Rx) fornecem a medida FEXT para cada sequência. A partir destas medidas que a matriz canal

MIMO FEXT pode ser estimada. A matriz canal MIMO NEXT pode ser estimada da mesma maneira

utilizando os receptores Rxs localizados no mesmo lado do binder de acesso que o transmissores Txs.

Ao contrário do que é apresentado em [24,66,69,85], o estimador proposto não requer modificação

de hardware ou software nos modems DSL, utilizando-se somente de medidas disponíveis através de

padrões DSL existentes [32–34]. Portanto, o estimador disponibiliza uma imediata solução de baixo

custo baseada em sinais e protocolos padronizados. Considerando que o quadrado da magnitude dos

canais de crosstalk (geralmente) não variam com o tempo, de modo significativo, este procedimento

de estimação precisa ser realizado apenas uma vez ou raramente.

3.2 Modelo do Sistema

Nesta seção apresenta-se primeiramente o conceito de transmissão baseada em multi-tons discretos

(Discrete Multitone - DMT) [71] e o modelo do sistema e sinais usados durante este capítulo. Em

seguida, os modelos de transmissão MIMO e SIMO serão introduzidos para representar de modo

simplificado a transmissão de um binder de acesso.
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Figura 3.2: Transmissão sequencial SIMO com apenas um transmissor ativo (Tx) por sequência de
estimação m = 1, 2, ..., U .

3.2.1 Transmissão Discreta Multi-Tone

Considere o sistema DSL, cujo o diagrama de blocos é mostrado na Fig. 3.3, que é formado por

um transmissor e um receptor localizados em um par de modems ADSL2 / ADSL2+ [32, 33] ou

VDSL2 [34]. Os transmissores / receptores são conectados à uma linha de par-trançado e emprega

modulação discreta multi-tom (DMT). Sem perdas de generalidades, assume-se nesta seção que o

mesmo número de subportadoras são usados nas direções de upstream e downstream, i.e., o sis-

tema utiliza bandas de transmissão simétricas. Os transmissores / receptores baseados em DMT usam

N/2 + 1 subportadoras no domínio da frequência denotadas por Xk, onde k é o número da subpor-

tadora (subcanal), sendo que k = 0, 1, 2, ..., N/2. As portadoras são moduladas em amplitude e em

quadratura (Quadrature Amplitude Modulation – QAM) e com Hermitiana estendida antes de serem

convertidas para o símbolo DMT no domínio do tempo (forma de onda) por uma transformada inversa

de Fourier discreta (Inverse Discrete Fourier Transform – IDFT) 1 de N -pontos. Um prefixo cíclico

(cyclic prefix – CP) de L amostras é adicionado ao início do símbolo no domínio do tempo antes da

transmissão. Portanto, representando o símbolo DMT transmitido no domínio da frequência com o

vetor complexo X̄ = [X0X1 · · · XN−1]T , o símbolo no domínio da frequência com prefixo cíclico

estendido pode ser expresso como (omitindo o número de símbolos)

x̄ = TX̄, (3.1)
1Na prática a transformada IDFT / DFT é normalmente implementada com técnicas de transformada rápida de Fourier

(Fast Fourier Transform – FFT).



CAPÍTULO 3. ESTIMAÇÃO DE CANAL DE CROSSTALK ATRAVÉS DE MEDIDAS
PADRONIZADAS DE DUAS-PORTAS 25

onde x̄ = [x−L · · · x0 x1 · · · xN−1]T . A matriz T denota a matriz IDFT normalizada e estendida

definida por

T =

 Qcp

Q

 . (3.2)

Na Eq. 3.2, a sub-matriz Qcp é de tamanho L × N e contém as L últimas linhas da matriz IDFT

N × N normalizada Q. O sinal de valores reais no domínio do tempo é obtido devido a extensão

Hermitiana das subportadoras, definidas por

Xk = (Xk−N/2)∗, for k = N/2 + 1, ..., N − 1 , (3.3)

onde ∗ denota o complexo conjugado. Considerando-se que X0 e XN/2 (a portadora de Nyquist)

não transporta informação, estes são igualados a zero. O canal de transmissão na Fig. 3.3 é represen-

tado pela resposta impulsiva estacionária de M amostras, associadas ao vetor p̄ = [p0 p1 ... pM−1]T .

A perturbação na linha é modelada como um ruído additivo branco Gaussiano (AWGN) onde cada

amostra de ruído tem valor de média zero e variância σ2. Portanto durante a transmissão do símbolo,

vetor ruído z̄′ de tamanho (N + L)× 1 é adicionado ao sinal recebido, onde z̄′ ∈ N (0̄, σ2I ′) e I ′ é a

matriz identidade de tamanho (N + L)× (N + L).
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Figura 3.3: Diagrama de blocos de uma transmissão DMT sobre o canal de par-trançado com ruído
aditivo branco Gaussiano (AWGN).

O receptor remove o CP do sinal recebido no domínio do tempo. Explorando a natureza cíclica do

prefixo adicionado, i.e., xn = xN−n para n = −L, . . . ,−1, o vetor sinal recebido, depois de remover

o CP, pode ser expressado como
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ȳ = Px̄+ z̄ = PTX̄ + z̄ , (3.4)

onde ȳ = [y0 y1 ... yN−1]T , z̄ é a matriz N × (N + L) convolução do canal.

O receptor modula o sinal recebido calculando a transformada discreta de Fourier (DFT) do vetor

recebido ȳ. Portanto, o vetor recebido no domínio da frequência Ȳ = [Y 0 Y 1 · · · Y N−1]T pode ser

expresso como

Ȳ = Rȳ = RPTX̄ + Z̄ , (3.5)

onde R = QH denota a matriz-DFT normalizada N ×N , e Z̄ é o vetor ruído complexo recebido

no domínio da frequência. Considerando que z̄ é não-correlacionado, com valores reais N (0̄, σ2I),

onde I é a matriz identidade de tamanhoN×N , segue que Z̄ é complexo Gaussiano, i.e. CN (0̄, σ2I),

devido a transformação da matrix-DFT normalizada.

De acordo com [71], se L > M − 1, a matriz RPT torna-se uma matriz diagonal Λ. Portanto,

para L > M − 1, pode-se escrever a Eq. 3.5 como

Ȳ = ΛX̄ + Z̄ , (3.6)

onde a matriz Λ = RPT é uma matriz diagonal N × N com a resposta em frequência do

canal na diagonal principal da matriz. Em outras palavras, a Eq. 3.6 mostra que cada portadora de

transmissão é independentemente afetada pela função de transferência do canal e que a interferência

entre portadoras (Inter-Channel-Interference – ICI) não ocorre. Esta propriedade é considerada neste

trabalho e pode ser obtida na prática como descrito a seguir.

Para o propósito de estimação do canal, um transmissor ADSL / VDSL repete o mesmo símbolo

DMT transmitido. Isto corresponde à transmissão de um sinal pseudo-aleatório repetitivo chamado

Reverb nos padrões [32, 33]. Um vantagem em fazer uso do sinal Reverb é a sua baixa razão de

potência média de pico (Peak to Average power Ratio – PAR) [71]. Este tipo de transmissão repetitiva

pode ser interpretada como se os prefixos cíclicos fossem um múltiplo do comprimento deN amostras

e não de L, onde normalmente L << N . Portanto para o caso de sinais repetidos, a matriz do canal
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RPT torna-se diagonalizada e assim os subcanais tornam-se independentes.

Neste trabalho, utiliza-se sinais de transmissão DMT repetitivos como o sinal Reverb, de modo a

obter subcanais independentes. Deste modo, os efeitos destrutivos da ICI ou da interferência inter-

símbolo (Inter-Symbol-Interference – ISI) não são considerados.

3.2.2 Transmissão MIMO

O estimador proposto na Seção 3.3 faz uso da estrutura MIMO da rede de acesso de cobre, onde o mo-

delo de transmissão MIMO é descrito como segue. A Fig. 3.1 mostra um binder com um número U de

usuários em cada lado, onde as linhas de par-trançado são representadas por u = 1, 2, ..., U . Embora

os subcanais DMT em uma única linha sejam independentes sob as condições descritas na Seção 3.2.1,

o acoplamento eletromagnético entre as linhas de um mesmo binder resulta em um crosstalk depen-

dente da frequência. De fato, o sinal transmitido de um usuário u acopla com todas as outras linhas

e contribui para o crosstalk total recebido no receptor da vítima. Ambas as interferências NEXT e

FEXT ocorrem.

No modelamento matemático MIMO para DSL, um número específico de subcanais Ku ≤ N/2 é

alocado (ignorando o tom DC) para cada usuário e que depende das condições de linha. No entanto,

sem perdas de generalidades, deve-se assumir que todos os usuários possuem o mesmo número de

subcanais, indicados por K, onde k = 1, 2, ..., K. No intuito de modelar os canais FEXT, introduz-se

a matriz do canal FEXT MIMO H de 3-dimensões e de tamanho U × U × K, a qual caracteriza

a transmissão através de todo o binder, i.e., contém as funções de transferência diretas e FEXT do

transmissores near-end para os receptores far-end. O elemento da matriz do canal Hk
n,m, como visto

na Fig. 3.4, representa o acoplamento FEXT de valor complexo do transmissor m para o receptor n,

para o subcanal k.

Cada vetor complexo H̄n,m =
[
H1
n,m, H

2
n,m, . . . , H

K
n,m

]T representa a função de transferência

FEXT dependente da frequência entre um transmissor m near-end e um receptor n far-end. Para o

caso onde m = n, os vetores H̄1,1, H̄2,2, . . . , H̄U,U correspondem às funções de transferência diretas

da linhas individuais do cabo. Similarmente, para m 6= n, os elementos da matriz fora da digonal

principal H̄n,m correspondem às funções de transferência FEXT entre as linhas. De modo análogo
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Figura 3.4: Matriz de canal MIMO H com dimensões U × U ×K, onde U é o número de linhas em
um binder de acesso e K é o número de subcanais.

ao FEXT, introduz-se a matriz canal NEXT MIMO G de 3-dimensões e de tamanho U × U × K,

a qual caracteriza o canal para os transmissores near-end e para os receptores near-end. O vetor

complexo Ḡn,m =
[
G1
n,m, G

2
n,m, . . . , G

K
n,m

]T representa a função de transferência NEXT dependente

da frequência entre um transmissor m near-end e um receptor n near-end. Para n = m, o elemento

Gk
n,n é por definição zero.

Conforme descrito na Seção 3.2.1, os superescritos e subescritos são usados para representar o

subcanal e o número da linha, respectivamente. Portanto, para o subcanal k, os sinais transmiti-

dos no domínio da frequência nas linhas U podem ser representados pelo vetor complexo X̄k =

[Xk
1 X

k
2 · · · Xk

U ]T . Considerando que os cubcanais são assumidos independentes neste trabalho,

pode-se estender a Eq. 3.6 para o cenário MIMO formulando esta equação da seguinte forma

Ȳ k = HkX̄k + Z̄k, for k = 1, 2, . . . , K , (3.7)

onde Hk é a matriz U × U de 2-dimensões representando H no subcanal k. Neste caso Ȳ k =

[Y k
1 Y

k
2 · · · Y k

U ]T denota o vetor complexo FEXT recebido para o sucanal k e Z̄k = [Zk
1 Z

k
2 · · · Zk

U ]T

é o vetor ruído complexo para o sucanal k.

Do mesmo modo, modela-se o sinal NEXT recebido como

V̄ k = GkX̄k + W̄ k, for k = 1, 2, . . . , K , (3.8)

onde V̄ k = [V k
1 V

k
2 · · · V k

U ]T é o vetor NEXT complexo recebido no subcanal k, e W̄ k é o vetor

ruído complexo para o sucanal k.
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A partir da Eq. 3.7, observa-se que a subportadora recebida Y k
n , para o usuário n, pode ser expressa

como

Y k
n = Hk

n,nX
k
n +

U∑
m=1,m 6=n

Hk
n,mX

k
m + Zk

n, (3.9)

k = 1, 2, . . . , K , n = 1, 2, . . . , U .

Sendo assim, o subcanal recebido Y k
n consiste da componente direta Hk

n,nX
k
n e da soma entre as

contribuições FEXT dos transmissores far-end e o ruído aditivo. Considerando a Eq. 3.8, segue que a

portadora recebida V k
n consiste da soma entre as contribuições NEXT dos transmissores near-end e o

ruído aditivo. Portanto, para estimar os canais de crosstalk, é desejável separar os sinais transmitidos

no domínio e.g. do tempo, frequência, e / ou código. Neste capítulo, serão considerados somente

os sistemas DSL baseados em transmissão DMT [32–34], onde os domínios do tempo e frequência

podem ser utilizados na separação do sinal. Considerando que um método de separação do domínio

na frequência iria requerer a co-ordenação de diferentes sinais transmitidos, optou-se trabalhar com

sinais transmitidos separados no domínio do tempo, como será descrito na seção seguinte.

3.2.3 Transmissão SIMO

O estimador proposto na Seção 3.3 calcula os canais de crosstalk das matrizes H e G explorando

a transmissão de única-entrada e múltiplas-entradas (SIMO) ao invés da transmissão MIMO. Isto

corresponde ao caso onde os sinais transmitidos são separados no domínio do tempo, como discutido

da última seção. A Fig. 3.2 ilustra o cenário de transmissão SIMO para um binder no cabo. Utilizando

um transmissorm a cada intervalo de tempo, são excitados simultâneamente os canais FEXT e NEXT:

H̄1,m, H̄2,m, ..., H̄U,m and Ḡ1,m, Ḡ2,m, ..., ḠU,m. Portanto, com apenas um transmissor m ativo, segue

a partir da Eq. 3.9 que o FEXT recebido no receptor far-end n corresponde à
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Y k
n = Hk

n,mX
k
m + Zk

n, (3.10)

k = 1, 2, . . . , K , n = 1, 2, . . . , U.

De modo análogo, o NEXT recebido no receptor near-end n pode ser expresso por

V k
n = Gk

n,mX
k
m +W k

n , (3.11)

k = 1, 2, . . . , K , n = 1, 2, . . . , U.

Ativando sequencialmente um transmissor a cada intervalo de tempo, i.e., os transmissores m =

1, 2, ..., U , todos os canais (elementos) das matrizes MIMO H e G são excitados. Este esquema de

transmissão sequencial é explorado pelo estimador proposto, como é descrito a seguir.

3.3 Estimação do Canal de crosstalk

Baseando-se no modelo de transmissão SIMO descrito na seção anterior, deriva-se o estimador ótimo

NEXT / FEXT usando o método dos mínimos-quadrados. Como os canais FEXT são de interesse

para a aplicação das técnicas de gerênciamento de espectro, o estimador de canal SIMO FEXT será

o principal foco do texto, no entanto, a descrição também pode ser aplicada de forma geral também

para a derivação de estimador de canal NEXT.

O sistema SIMO descrito nas equações 3.10 e 3.11 representam um modelo linear complexo

com ruído aditivo. Em contraste com o caso MIMO, o caso SIMO é conveniente para considerar a

transmissão de um usuário a cada intervalo de tempo e para todos os subcanais K. Com a intenção

de simplificar a notação, admite-se que o transmissor m está ativo durante a sequência de estimação

m. Deste modo, para a sequência de estimação m, o sistema SIMO pode ser expresso com a seguinte
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notação matricial

Y(m) = X(m)H(m) + Z(m), (3.12)

onde Y(m) = [Ȳ1(m) Ȳ2(m) ... ȲU(m)] é a matriz K × U que contém o FEXT recebido em todos os

subcanais K e para todos os receptores U . A matriz de canal SIMO K×U na Eq. 3.12 é representada

por H(m) = [H̄1,m H̄2,m ... H̄U,m], a qual corresponde à coluna m da matriz H ao longo da dimensão

K. Deve-se lembrar que a matriz H possui 3-dimensões enquanto que a matriz H(m) possui apenas

2-dimensões. A matriz sinal K×K do transmissor m, cujos valores são conhecidos, é definida como

X(m) =



X1
m 0 0 0

0 X2
m

. . . 0

... . . . . . . ...

0 · · · · · · XK
m


,

e o ruído complexo adicionado na Eq. 3.12 é representado pela matriz K × U na forma de Z(m) =

[Z̄1(m) Z̄2(m) ... Z̄U(m)].

A seguir, assume-se que a função densidade de probabilidade (Probability Density Function –

PDF) do ruído é desconhecida, ou seja, considera-se que não há informação a priori sobre o valor

médio ou covariância do ruído. Além disso, supõem-se que o ruído é não correlacionado entre os

receptores, considerando que estes são (tipicamente) localizados em diferentes pontos. Consequente-

mente, escolheu-se aplicar o estimador de mínimos-quadrados (Least-Square – LS) para o sistema

SIMO na Eq. 3.12, que permite um processo independente entre os receptores far-end. Em outras

palavras, para a sequência de estimação m, o vetor FEXT K × 1 recebido no usuário n corresponde à

Ȳn(m) = X(m)H̄n,m + Z̄n(m), for n = 1, 2, . . . , U. (3.13)

Minimizando o critério LS

J(H̄n,m) =
(
Ȳn(m)−X(m)H̄n,m

)H(
Ȳn(m)−X(m)H̄n,m

)
, (3.14)
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o seguinte estimador LS ̂̄Hn,m(m) pode ser derivado, [44],

̂̄Hn,m(m) =
(
X(m)HX(m)

)−1

X(m)H Ȳn(m)

= X(m)−1Ȳn(m), (3.15)

onde H denota a matriz transposta Hermitiana, e onde o último passo da Eq. 3.15 utiliza o fato de que

X(m) é uma matriz quadrada full rank. Consequentemente, segue da Eq. 3.15 que

Ĥ(m) = X(m)−1Y(m). (3.16)

Portanto, ativando sequencialmente os transmissores m = 1, 2, ..., U , a matriz canal FEXT MIMO H

de 3-dimensões pode ser estimada através da Eq. 3.16. Para o subcanal k, o estimador LS do canal

FEXT entre o transmissor m e o receptor n pode ser expresso com as equações 3.13 e 3.15 como

Ĥk
n,m =

Y k
n (m)

Xk
m

= Hk
n,m +

Zk
n(m)

Xk
m

, k = 1, 2, . . . , K . (3.17)

Quando a amostra de ruído Zk
n(m), de valor complexo, é considerada CAWGN CN (0, σ2) e não-

correlacionada com o sinal transmitido, segue da Eq. 3.17 que a estimativa Ĥk
n,m é unbiased CN (Hk

n,m, σ
2)

with |Xk
m|2 = 1. Calculando a média da estimativa sobre um número M de símbolos DMT, pode-

se mostrar que Ĥk
n,m ∈ CN (Hk

n,m, σ
2/M). Deste modo, a variância da estimativa é reduzida por

um fator M , neste caso. O Apêndice A descreve o estimador ótimo unbiased de mínima variância

(Minimum Variance Unbiased – MVU) para o sistema SIMO na Eq. 3.12 assumindo CAWGN.

A seguir, o estimador LS dado na Eq. 3.16 é estendido para o caso onde a fase do sinal recebido

Y no domínio da frequência é conhecido. Isto corresponde à perspectiva de uma operadora de rede

de acesso onde somente as interfaces padronizadas dos modems baseados em transmissão DMT [32–

34] são acessíveis. Deste modo, é interessante considerar um estimador baseado e.g. na densidade

espectral de potência (PSD) de sinais padronizados transmitidos e recebidos. Portanto, a intenção é

de derivar um estimador para o quadrado da magnitude dos canais de crosstalk, i.e., um estimador
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para a atenuação dos canais de crosstalk.

Na Eq. 3.12 a densidade espectral de potência (PSD) recebida pode ser expressa como

Py(m) = Px(m)|H|2(m) + Pz(m), (3.18)

onde Py(m), Px(m), e Pz(m) são as matrizes de PSD correspondentes obtidas a partir do valor

absoluto ao quadrado dos elementos de Y(m), X(m), e Z(m), respectivamente. Em 3.12, |H|2(m)

denota a matriz atenuação FEXT K × U na sequência de estimação m, onde o elemento da matriz

(r, c) de |H|2(m) é igual à |Hr
c,m|2.

Assumindo que a Eq. 3.18 constitui-se de um modelo linear com ruído aditivo de valores reais, o

estimador LS dado na Eq. 3.16 fornece o estimador de |H|2(m) baseado em PSD como

|̂H|
2
(m) = Px(m)−1Py(m). (3.19)

Sendo assim, para o subcanal k, o estimador LS baseado em PSD da magnitude ao quadrado do canal

FEXT entre o transmissor m e o receptor n é dada pela Eq. 3.19 como

|̂Hk
n,m|

2

=
|Y k
n (m)|2

|Xk
m|2

= |Hk
n,m|2 +

|Zk
n(m)|2

|Xk
m|2

, k = 1, 2, . . . , K . (3.20)

Na Eq. 3.20, é possível notar que a estimativa |̂Hk
n,m|

2

torna-se biased mesmo se o ruído pode ser

considerado não correlacionado, normalmente distribuído e com valor de média zero. Para simpli-

ficar a notação, selecionou-se as sequências de estimação equidistantes no tempo, i.e, os números da

sequência de estimação m = 1, 2, ..., U foram associados aos instantes de tempo normalizados corre-

spondentes. Esta associação permite que a mesma notação seja usada igualmente para o número da

sequência de estimação e para os instantes de tempo de medição. Além disso, foi permitido que m0

representasse o instante de tempo entre os instantesm−1 em, ondem0 = m− 1
2

param = 1, 2, ..., U .

De modo a mitigar a estimativa biased baseada em PSD das equações 3.19–3.20, assume-se que

a PSD do ruído é estacionária ao longo do tempo para pelo menos dois intervalos de medição, o que

corresponde na prática a 2 segundos, aproximadamente. Antes de ativar o transmissor m, a PSD do
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ruído é medida com todos os transmissores em silêncio. A então obtida PSD do ruído de fundo (back-

ground noise) e denotada por Pz(m0), ondem0 pode ser visto como um instante de tempo de medição

inicial para a sequência m. O transmissor m é então ativado e Py(m) é medida. Devido ao fato de

assumir-se a condição de estacionaridade temporária, tem-se Pz(m) ≈ Pz(m0). Consequentemente,

uma estimativa unbiased baseda em PSD |̃H|
2
(m) pode ser formulada modificando-se a Eq. 3.19 de

acordo com

|̃H|
2
(m) = |̂H|

2
(m)−Px(m)−1Pz(m0)

= |H|2(m)−Px(m)−1
(
Pz(m)−Pz(m0)

)
= Px(m)−1

(
Py(m)−Pz(m0)

)
. (3.21)

Analisando a segunda linha da Eq. 3.21, conclui-se que a estimativa |̃H|
2
(m) torna-se unbiased se

Pz(m) = Pz(m0). É rasoável considerar a hipótese de estacionaridade temporária devido à ao menos

dois aspectos: no caso SIMO nenhum outro interferente ativo está presente e o canal de par-trançado

não é variante no tempo.

Desta maneira, finaliza-se esta seção enfatizando que o quadrado da magnitude dos canais NEXT

G pode ser estimada com o mesmo estimador dado pela Eq. 3.21 se Py e Pz forem interpretados

como a PSD do sinal no receptor near-end e a PSD do ruído near-end, respectivamente. De acordo

com a Seção 3.2.3, denota-se a matriz K × U near-end recebida Pv e a matriz PSD K × U near-end

do ruído Pw. Consequentemente, segue das equações 3.19–3.21 que o estimador baseado em PSD

correspondente para o quadrado da magnitude do canal NEXT é dado por

|̃G|
2
(m) = Px(m)−1

(
Pv(m)−Pw(m0)

)
. (3.22)

3.4 Implementação

Nesta seção será apresentado um estimador prático de crosstalk que pode simultânemente imple-

mentar as equações (3.21) e (3.22) usando somente sinais e protocolos padronizados, suportados

por modems DSL comerciais em conformidade com e.g. [32, 33]. Portanto, o foco é descrever um
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estimador que possa ser implementado com equipamentos atualmente disponíveis para qualquer op-

eradora de redes de acesso DSL.

Os estimadores descritos pelas equações (3.21)–(3.22) utilizam a PSD dos sinais near-end e far-

end. O protocolo DSL padronizado que contém as medidas de ambas as PSDs far-end e near-end é a

funcionalidade de diagnóstico de enlace (Loop Diagnostic – LD) [32,33], que é conhecida como pro-

tocolo de testes de duas-portas (Dual-Ended Loop Test – DELT). O procedimento de LD é realizado

de modo síncrono pelos modems far-end e near-end para o propósito de qualificação do enlace e lo-

calização de falhas. O teste requer que o tráfego de dados na linha seja temporáriamente interrompido

por alguns segundos enquanto o teste LD é realizado.

Na descrição a seguir, considera-se o lado da provedora (Central Office - CO) como o lado near-

end. O esquema de estimação sequencial proposto trabalha de acordo com o fluxiograma ilustrado

na Fig 3.5. Seguindo a sequência, primeiramente o tráfego de dados de todas as linhas U no binder

é interrompido. Depois, o teste LD é ativado em todas as linhas simultâneamente. O resultado dos

dados coletados com o teste LD contém as medidas das PSDs near-end e far-end de todas as linhas U .

As PSDs far-end obtidas são representadas pela matriz Pz(m0) e, de forma similar, as PSDs near-end

obtidas são representadas pela matriz Pw(m0). Assim como na Seção 3.3, m0 representa o instante

de tempo inicial para as medições na sequência m, onde m = 1, 2, ..., U . Em seguida, o transmissor

m é ativado e um sinal de teste conhecido é transmitido.

O sinal de teste é preferencialmente um sinal pseudo-aleatório repetitivo que excita a largura de

banda de interesse com um período de tempo igual ao comprimento de um símbolo DMT. Para este

propósito foi escolhido o sinal Reverb descrito em [32, 33] considerando que este está disponível

como sinal de teste. Com este tipo de sinal, os subcanais medidos tornam-se independentes, como

descrito da Seção 3.2.1. Após a ativação do sinal de teste, o LD é iniciado com todas as outras linhas

U − 1 em silêncio. As PSDs near-end e far-end obtidas agora correspondem as matrizes Py(m) e

Pv(m), respectivamente. Baseando-se nas PSDs medidas, (3.21) e (3.22) são usadas para calcular

as matrizes FEXT e NEXT estimadas |̃H|
2
(m) e |̃G|

2
(m). O procedimento sequencial é repetido

para m = 1, 2, ..., U . Depois da última sequência, as linhas U são disponibilizadas para o tráfego de

dados. Deve-se notar que os canais de crosstalk são estimados somente para aquelas frequências que
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Initialização

Parada de todo o 

tráfego de dados 

atribuir  m = 1

Iniciar Loop Diagnostic 

(LD) simultaneamente 

em todas as U linhas 

Coletar dados do LD:

Pz(m0) e Pw(m0)

Iniciar LD simultaneamente

nas U - 1  linhas não ativas
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resultados prontos?

Ativar sinal de teste       
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m = U +1 ?
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de dados 

Sucesso no 

teste LD?

sim

não
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Incrementar m em 1

Figura 3.5: Diagrama de fluxo do estimador de canais FEXT e NEXT baseado no protocolo de diag-
nóstico de enlace (LD) de duas-portas.
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são comuns à ambos os transmissores m e os receptores, no caso de bandas de transmissão diferentes

para transmissores e receptores.

O protocolo LD contém o período de silêncio, onde as PSDs de linha em silêncio (quite-line) são

medidas, e o período de não-silêncio quando ocorre a transmissão de sinais. Portanto, é importante

que as sessões LD iniciadas simultâneamente sejam igualmente sincronizadas nas linhas U . Alter-

nativamente pode-se escolher iniciar as sessões LD sequencialmente na linha 1, 2, ..., U de modo a

evitar a necessidade de sincronismo. Além disso, toda vez que o teste LD é iniciado, a função de

transferência direta do canal entre os dois modems é também estimada pelo protocolo. Sendo assim,

os elementos da diagonal da matriz FEXT, que representam os canais diretos, são medidos no instante

de tempo m0 com alta precisão de amplitude e fase. Deve-se enfatizar que o procedimento de esti-

mação descrito não está restrito ao teste LD pois baseia-se apenas em medidas de PSD. O teste LD

é somente um protocolo padronizado e conveniente que fornece meios para a execução e leitura de

medidas a partir de um nível de gerenciamento de redes no lado da provedora (CO side).

A Fig. 3.6 mostra um exemplo de medidas de DSP FEXT, quando adquiridas pelos modems

padronizados, com e sem a ativação do sinal de teste Reverb na linha vizinha. Esta figura também
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Figura 3.6: Medidas de PSD FEXT realizadas através de Loop Diagnostic (LD) com e sem a trans-
missão do sinal de teste Reverb em uma linha vizinha.
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mostra os efeitos de quantização das medidas de PSD, onde cada amostra de PSD das medida LD é

representada como um inteiro em dBm/Hz. O impacto desta quantização PSD no desempenho da

estimação é analizado na Seção 3.7.

3.5 Modelos de crosstalk

Normalmente os canais NEXT / FEXT de um binder pertencente a um cabo DSL é representado pelo

modelo determinístico conhecido como o "‘modelo de 99 % de pior caso"’ 2 ou por qualquer outro

dos mais recentes modelos publicados [22,38,43,45,51,57,77]. Estes modelos predizem o quadrado

da magnitude dependente da frequência dos canais NEXT / FEXT, mas requerem informação a priori

sobre o comprimento da linha, a inserção de perda da linha ou descrições geométricas do cabo. Estas

propriedades das linhas, especialmente o comprimento, podem ser obtidas a partir de um banco de

dados ou através de medidas. Contudo, como pode-se verificar em e.g. [20], os canais FEXT entre

linhas individuais de um mesmo tipo de cabo e comprimento podem variar mais de 10 dB. Portanto,

estes modelos são, para muitos canais de crosstalk, considerados muito simples para predizer ou

estimar com acurácia os níveis de crosstalk.

Alguns dos modelos [57, 77] são estocásticos no sentido de que estes geram, baseando-se em

um grupo de parâmetros, uma função acoplamento aleatória que representa o canal NEXT / FEXT. A

natureza estocástica destes tipos de modelos os tornam menos atrativos para as nossas necessidades,

considerando que uma comparação determinística é desejada.

Na Seção 3.6, os canais FEXT obtidos com o modelo padronizado de 99 % de pior caso serão

comparados com medidas de referência e com os canais correspondentes obtidos com o estimador

proposto na Seção 3.4.

Neste capítulo, o modelo de 99 % de pior caso representa o quadrado da magnitude dos canais

FEXT como, [2],

|Hmodel [f, n, l]|2 = |IL (f)|2 ·XF · l · c · f 2 (3.23)

onde
2Este modelo às vezes também é chamado de "‘modelo de 1 % de pior caso"’ e foi desenvolvido para representar o

pior caso de 99 % de todas as medidas de canais de crosstalk [2].
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• |IL (f)|2 denota a inserção de perda do canal [71];

• f é a frequência (em Hertz);

• XF = 7.74× 10−21 é uma constante de acoplamento;

• l é o comprimento de acoplamento;

• c é uma constante de conversão de distância. Para l em unidade de metros c = 1, e para l em

unidades de pés, c = 3.28 ft/m.

Para a comparação feita na Seção 3.6, o modelo em (3.23) é empregado usando os dados verdadeiros,

(i.e. dados medidos) de comprimeto de acoplamento l e perda de inserção |IL (f)|2. Deve-se notar

que o modelo em (3.23) não considera a informação de fase do canal.

3.6 Testes de Laboratório

Fazendo-se uso de testes de laboratório em cabos de par-trançado reais, o desempenho do estimador

de canal FEXT baseado em PSD é investigado, descrito na Seção 3.4. Como a interferência NEXT é

considerada de menor importância para a mitigação de crosstalk com sistemas baseados em FDD, os

testes apresentados estarão concentrados na estimação de canais FEXT. Os resultados da estimação

são comparados com os resultados correspondentes obtidos com o modelo FEXT na Seção 3.5 e com

as medidas de referência adquiridas com um analizador de espectro (Network Analyzer - NA). Os

três cenários de rede de acesso mostrados na Fig. 3.7, Fig. 3.8, e Fig. 3.9 são considerados para a

comparação. Para cada cenário há dois canais FEXT, os canais superior e inferior, os quais para os

cenários II e III possuem comprimentos diferentes. Os cenários utilizados consistem de dez 0.40 mm

(26 AWG) linhas de cobre de par-trançado de comprimentos 200 m, 500 m, 700 m e 1500 m. Nas

Fig. 3.7–Fig. 3.9, as unidades transmissoras e receptoras são representadas por Tx e Rx, respectiva-

mente.

Dois arranjos de laboratório são usados: um arranjo baseado em modems para o estimador de

canal FEXT e um arranjo de referência. O arranjo de referência é usado para o propósito de medir

os “verdadeiros” valores do quadrado da magnitude dos canais de FEXT, os quais são comparados
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500 m

Tx-1 Rx-1

Tx-2 Rx-2

Figura 3.7: Cenário I representando uma rede de acesso com dois canais FEXT de comprimentos
iguais.

Tx-1 Rx-1
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500m de acoplamento efetivo

Tx-2 Rx-2

500 m
1000 m

Figura 3.8: Cenário II representando uma rede de acesso com dois canais FEXT de comprimentos
diferentes.

Tx-1 Rx-1

700 m

200m de acoplamento efetivo

Rx-2

200 m

Tx-2

500 m

Figura 3.9: Cenário III representando uma rede de acesso com dois canais FEXT de comprimentos
diferentes.

com os resultados da estimação. Em ambos os arranjos a frequência de banda de 142, 31 kHz à

2.208 MHz é medida com um espaçamento de frequência de 4.3125 kHz. Estes valores correspondem

a banda de downstream do serviço de ADSL2+. Portanto, os Tx:s estão localizados na central da
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provedora (Central Office – CO) e o terminal remoto da rede, enquanto que os Rx:s estão localizados

no lado dos usuários. O arranjo baseado em modems possibilita realizar uma estimativa da magnitude

ao quadrado do canal FEXT total. Ou seja, a estimativa inclui a atenuação extra introduzida pelos

filtros passa baixa e passa alta dos dois transmissores / receptores DSL além do canal de crosstalk

propriamente dito. Este canal total é o canal de interesse para as técnicas DSM. Contudo, o modelo

FEXT usado e as medidas de referência não são capazes de obter a atenuação adicional causada pelos

transmissores / receptores. Consequentemente, foi realizada uma compensação no modelo FEXT e

nas medidas de referência incluindo a medida de atenuação “linha-zero” (i.e. zero comprimento de

linha) obtida a partir do teste LD com dois modems DSL diretamente conectados.

3.6.1 Arranjo baseado em modems

O arranjo baseado em modems consiste de modems ADSL2+ onde resistores de 100 Ω são usados

para representar a terminação de modems não ativos no cabo de multi-pares. Para todos os testes de

laboratório, uma estimação sequencial é empregada, ao invés de uma estimação simultânea de todos

os canais de crosstalk SIMO. O procedimento adotado segue o fluxiograma apresentado na Fig. 3.5 e

a estimação do quadrado da magnitude do canal FEXT é calculado através da Eq. 3.21.

3.6.2 Arranjo de Referência

O arranjo usado para as medidas de referência é mostrado na Fig. 3.10. Este arranjo é organizado a

partir de um já estabelecido modo de medir funções de transferência de canais FEXT. A potência de

saída do HP 4395A Network Analyzer (NA) corresponde à 15 dBm (máximo). O conjunto de teste de

transmissão / reflexão HP 87512A/B é usado para dividir o sinal de saída em dois sinais: um sinal de

referência e um sinal de teste que é aplicado ao cabo de interesse. Assim, a potência efetiva do sinal

de teste inserido é de aproximadamente 7.5 dBm. De modo a assegurar o casamento de impedância,

o cabo a ser medido é conectado ao instrumento através de dois baluns (transformadores de banda

larga, North Hills 0311LB, 10 kHz − 60 MHz, 50 Ω UNB, 100 Ω BAL). Como antes, resistores de

100 Ω são conectados às extremidades dos pares-trançados que não encontram-se em uso.
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Figura 3.10: Arranjo de referência para medir a função de transferência FEXT com um analizador de
redes (NA).

3.6.3 Resultados e Comparação

A estimação através de (3.21) pode resultar em valores negativos para algumas frequências devido à

variância das PSDs. Considerando que a atenuação é sempre positiva para redes passivas, considera-

se estes valores negativos como dados perdidos ao invés de valores nulos, sendo que os últimos

introduzem um erro bem maior.

Como mostrado na Fig. 3.6, a PSD FEXT medida é quantizada pelo modem como valores inteiros

em unidades de dBm/Hz, de acordo com o protocolo LD. A partir de medidas repetidas com o

mesmo canal de crosstalk, pode-se concluir que a PSD FEXT obtida varia com o tempo em intervalos

de inteiros para uma dada frequência. A variação da PSD entre o valor máximo e o mínimo para uma

dada frequência é tipicamente de 1− 3 dBm/Hz, considerando o arranjo utilizado. Nos extremos da

banda de frequência medida, uma variação de até 4−6 dBm/Hz pode ser observada para alguns canais

de crosstalk. A partir das medidas, pode-se também concluir que o nível de variação é dependente da

magnitude da PSD recebida. O impacto da variação no tempo do canal de FEXT estimado é analizado

em maiores detalhes na Seção 3.7 e fornece um indicativo para o nível do erro de estimação.

Para cada cenário da rede de acesso nas Fig. 3.7, Fig. 3.8, e Fig. 3.9, o quadrado da magnitude

dos dois canais FEXT são estimados e medidos com o arranjo baseado em modems e com o arranjo

de referência. As Fig. 3.11–Fig. 3.16 mostram os resultados da estimação correspondentes aos dois
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canais FEXT nos cenários I, II, and III, respectivamente. Os valores correspondentes ao modelo

FEXT de pior caso em (3.23) são também mostrados nas Fig. 3.11–Fig. 3.16 para comparação, dado

que o comprimento real e a perda de inserção da linha são fornecidos.

Pode-se observar que para todos os cenários, como esperado, a diferença entre as medidas NA e o

modelo FEXT é bem maior que a diferença correspondente entre as medidas NA e os valores obtidos

com o estimador FEXT. Este fato ocorre para todas as frequências usadas. A compensação feita

para os filtros do transmissor / receptor nas medidas NA e no modelo FEXT pode ser vista como um

aumento na atenuação (valores mais negativos) nos extremos da banda de frequência, i.e., filtragem

passa alta e passa baixa. Com exceção de um pequeno nível de offset na estimação do cenário I em

algumas frequências, a forma da curva de estimação segue bem a curvatura correspondente da medida

NA. Esta habilidade do estimador proposto é de especial importância para os algoritmos DSM que

exploram os picos e vales dos canais FEXT durante a otimização das PSDs de transmisssão de cada

usuário.
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Figura 3.11: Quadrado da magnitude do canal FEXT superior no cenário I obtido com o NA, o modelo
FEXT e o Estimador proposto.

Pode-se notar que os resultados da estimação contém uns poucos números de pontos de dados

perdidos para todos os cenários no extremo da banda de baixas frequências. Isto ocorre devido ao

filtro passa alta do(s) transmissor(es) / receptor(es) que leva o sinal recebido, medido com o sinal

de teste ativo, a entrar no nível de ruído de fundo. Este fato também pode ser visto em uma canal
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FEXT típico na Fig. 3.6 onde as PSDs dos sinais recebidos são encobertas nas frequências abaixo de

250 kHz.

Portanto nestas frequências, a estimação através de (3.21) não é possível devido a limitação em

potência de um máximo de −40 dBm/Hz regulado pelos padrões DSL [32, 33]. Contudo, é possível

fazer o uso de interpolação e / ou extrapolação dos resultados estimados de modo a recapturar os dados

perdidos.

Embora a variância das estimativas seja diferente para os canais FEXT considerados, como visto

nas Fig. 3.11–Fig. 3.16, pode-se afirmar que o estimador FEXT proposto tem um desvio médio menor

que 3 dB relativo às medidas NA para a maioria das frequências. De fato, o pré-processamento dos

resultados estimados com e.g. um filtro de médias móveis reduz a variância das estimativas e fornece

um desvio médio tipicamente menor que 2 dB. A mudança na variância das estimativas é analizada

em mais detalhes na seção seguinte sobre análise de erro.

3.7 Análise de Erro

O ruído interno (térmico) dos transmissor(es) / receptor(es) DSL e o ruído instrínsico interfere nas

PSDs obtidas de forma que estas variam (ligeiramente) com o tempo. O impacto dessa variação na
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Figura 3.12: Quadrado da magnitude do canal FEXT inferior no cenário I obtido com o NA, o modelo
FEXT e o Estimador proposto.
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Figura 3.13: Quadrado da magnitude do canal FEXT superior (linha de maior comprimento) para o
cenário II obtido com o NA, o modelo FEXT e o Estimador proposto.
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Figura 3.14: Quadrado da magnitude do canal FEXT inferior (linha de menor comprimento) para o
cenário II obtido com o NA, o modelo FEXT e o Estimador proposto.

PSD, combinado com a quantização das medidas, é analisado nesta seção. A seguir, o foco será

mantido no estimador FEXT em (3.21), mas a análise é válida também para o estimador NEXT em

(3.22).

Os estimadores descritos em (3.21) e (3.22) baseiam-se na suposição de estacionaridade do ruído

de fundo durante duas medidas consecutivas nos instantes m0 e m, i.e., assume-se que Pz(m) ≈

Pz(m0) para o caso FEXT, e que Pw(m) ≈ Pw(m0) para o caso NEXT. Como anteriormente, utiliza-
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Figura 3.15: Quadrado da magnitude do canal FEXT superior (linha de maior comprimento) para o
cenário III obtido com o NA, o modelo FEXT e o Estimador proposto.
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Figura 3.16: Quadrado da magnitude do canal FEXT inferior (linha de menor comprimento) para o
cenário III obtido com o NA, o modelo FEXT e o Estimador proposto.

se a mesma notação para o número da sequência de estimação e para o instante de tempo de medição.

Sem perda de generalidade, simplificam-se as notações considerando somente uma subportadora (fre-

quência) e um certo canal FEXT, i.e., valores escalares são usados nesta seção.

Com uma implementação do estimador de acordo com a Seção 3.4, a PSD é medida como valores

inteiros em unidades de dBm/Hz 3. Denota-se a PSD recebida verdadeira na sequência de estimação

3A unidade dBm/Hz é uma medida de potência que expressa a potência transmitida / recebida relativa à 1 mW, em
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m como PdBmHz(m), onde a dependência da frequência é omitida. Antes de calcular a estimativa do

canal FEXT, as PSDs obtidas são convertidas para a escala linear assumindo

P (m) = 10(PdBmHz(m,f)−30)/10B, (3.24)

onde B é a largura de banda de medição em Hz. Depois desta conversão a estimativa do canal

FEXT em (3.21) corresponde a

|̃H|
2
(m) =

Py(m)− Pz(m0)

Px(m)
, (3.25)

onde todas as quantidades são valores escalares em escala linear. Além disso, Pz(m0) é a medida

de PSD do ruído de fundo no instante de tempom0, e Py(m) é a medida PSD correspondente com um

sinal de teste Reverb ativo em uma linha vizinha. Aqui, Px(m) é a PSD (conhecida) do sinal de teste.

A quantização de medição devido ao protocolo LD [32,33], em combinação com o ruído aditivo, tem

como resultado os valores obtidos da PSD (em escala logarítmica) flutuarem em intervalos de inteiros

em torno do valor médio. As medidas PSD podem então ser descritas como

P̂dBmHz(m) = PdBmHz(m) + ∆dBmHz(m), (3.26)

onde PdBmHz(m) é a PSD não quantizada e ∆dBmHz(m) é o erro de medição quantizado, mode-

lado como uma variável aleatória de valor inteiro discreto com distribuição uniforme, i.e., ∆dBmHz(m) ∈

{−δ,−δ + 1, ..., 0, ..., δ} dBm/Hz. Da Seção 3.6.3, sabe-se que δ é tipicamente da ordem de 1 −

3 dBm/Hz, e independente da magnitude da PSD recebida. Consequentemente, para o caso onde o

FEXT recebido é (significativamente) maior que o ruído de fundo, i.e., Py(m) >> Pz(m0), o erro

de medição de Pz(m0) tem pouco ou nenhum impacto na estimativa do canal FEXT comparado com

o erro de Py(m). A partir desta suposição, o erro de medição no instante de tempo m0 pode ser

negligenciado e a estimativa do canal FEXT de (3.25) torna-se, com (3.24) e (3.26),

escala logarítmica
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|̃H|
2
(m) =

Py(m)∆(m)− Pz(m0)

Px(m)
, (3.27)

onde ∆(m) é o erro de medição correspondente em escala linear. Expresso em decibel, a estima-

tiva do canal FEXT é expressa como |̃H|
2

dB(m) = 10 log10 |̃H|
2
(m). Subsequentemente, o erro de

estimação definido como a razão de (3.25) e (3.27), em escala logarítmica, pode ser formulado como

ErrordB(m) = 10 log10

Py(m)− Pz(m0)

Py(m)∆(m)− Pz(m0)

= 10 log10

1− Pz(m0)/Py(m)

∆(m)− Pz(m0)/Py(m)
. (3.28)

Em (3.28) mostra-se que o erro de medição afeta a estimativa do canal FEXT de um modo não-

linear. É de particular interesse o fato de que o erro de estimação é uma função da razão (em escala

linear) entre duas medidas consecutivas nos instantes de tempo m0 e m.

Contudo, supondo que Py(m) >> Pz(m0), o erro de estimação torna-seErrordB(m) ≈ 10 log10
1

∆(m)
,

que possui uma dependência linear com o erro de medição na escala logarítmica. Deve-se notar que

medidas livres de erro correspondem a ∆dBmHz(m) → −∞, que em combinação com (3.24) resulta

em ∆(m) → 1. A Fig. 3.17 mostra o erro da estimação do canal FEXT em (3.28) como uma função

do erro de medição ∆(m) e do ruído de fundo Pz(m0). A PSD do FEXT recebida Py(m) com o sinal

de teste ativo é fixada no valor de −100 dBm/Hz, o qual corresponde a um sinal de teste transmitido

Px(m) de −40 dBm/Hz e uma atenuação de canal FEXT de 60 dB.

A Fig. 3.17 sugere que o erro de estimação aumenta de forma mais linear quando o nível do ruído

de fundo Pz(m0) se aproxima de Py(m). Quando a diferença entre Py(m) e Pz(m0) torna-se maior

que 5 dBm/Hz, o erro de estimação é aproximadamente linear em relação ao erro de medição. Para

o caso Pz(m0) ≥ Py(m), a estimação não é possível de ser realizada, como mostrado na Fig. 3.17,

sendo considerados como dados perdidos.

As mudanças na variância da estimação, vista e.g. na Fig. 3.15 como uma variância maior para

as frequências abaixo de 1 MHz, podem ser explicadas com a análise descrita anteriormente. De

fato, uma inspeção mais detalhada das PSDs medidas para os canais FEXT em Fig. 3.15 revela que



CAPÍTULO 3. ESTIMAÇÃO DE CANAL DE CROSSTALK ATRAVÉS DE MEDIDAS
PADRONIZADAS DE DUAS-PORTAS 49

−10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10
−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

20
E

rr
o 

da
 E

st
im

aç
ão

 d
e 

C
an

al
 F

E
X

T
 [d

B
]

Erro de Medição de PSD ∆(m,f) [dBm/Hz]

 

 
P

z
(m

0
,f) = −130 dBm/Hz

P
z
(m

0
,f) = −125 dBm/Hz

P
z
(m

0
,f) = −120 dBm/Hz

P
z
(m

0
,f) = −115 dBm/Hz

P
z
(m

0
,f) = −110 dBm/Hz

P
z
(m

0
,f) = −105 dBm/Hz

Figura 3.17: O erro de estimação do canal FEXT na equação (3.28) como uma função do erro de
medição e do ruído de fundo recebido Pz(m0).

Py(m) ≈ Pz(m0) para as frequências abaixo de 1 MHz, enquanto que Py(m) >> Pz(m0) para as

frequências acima de 1 MHz. Portanto, de acordo com (3.28), o erro de medição torna-se amplificado

na estimativa do canal FEXT para as frequências abaixo de 1 MHz na Fig. 3.15. O mesmo aumento

na variância da estimação pode ser observado para os outros cenários onde Py(m) ≈ Pz(m0).

3.8 Sumário e Conclusão

As técnicas de mitigação de crosstalk para as redes de acesso de cobre requerem a informação sobre

o quadrado da magnitude (atenuação) dos canais de crosstalk. Este capítulo investiga este assunto

propondo um estimador que é capaz de obter simultâneamente o quadrado da magnitude dos canais

FEXT e NEXT. O estimador proposto é derivado de um estimador de mínimos quadrados (LS) de um

sistema linear SIMO com AWGN. O requerimento adicional de somente utilizar sinais de PSD para o

estimador LS resulta em uma estimação unbiased. Contudo, assumindo as condições de estacionari-

dade durante um curto período de estimação, o estimador torna-se biased por subtrair a PSD do ruído

de fundo medido no receptor.
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O estimador proposto não requer mudanças de hardware ou software nos modems DSL e utiliza

somente medidas disponíveis através de padrões DSL existentes. Uma implementação baseada na

funcionalidade padronizada Loop Diagnostic (LD) foi descrita e avaliada em testes de laboratório em

três cenários de rede de acesso, construídos com cabos de par-trançado reais. Uma comparação com

medidas de referência indicam que o desvio médio do estimador é menor que 3 dB para a maior parte

das frequências consideradas. Em particular, a habilidade do estimador em seguir a curvatura dos

canais FEXT foi demonstrada, a qual é considerada uma importante propriedade para DSM, a qual os

modelos de canal FEXT usado para a comparação não possuem.



Capítulo 4

O Impacto da Estimação dos Canais de

Crosstalk no Desempenho de DSM em Redes

DSL

A avaliação e o desenvolvimento de métodos de gerenciamento de espectro para redes de acesso que

utilizam cobre geralmente são conduzidos sob a suposição de que informações precisas do canal estão

disponíveis. Adquirir tais informações implica, na prática, na estimação das funções de acoplamento

de crosstalk entre as linhas de par-trançado na rede de acesso. Esse tipo de estimação não é suportada

ou exigida pelos atuais padrões DSL. Neste capítulo, investiga-se o impacto de imprecisões na esti-

mação de crosstalk no desempenho de algoritmos de gerenciamento dinâmico de espectro DSM. O

estimador de canal de crosstalk proposto no Capítulo 3 é considerado e uma análise de sensibilidade

estatística é conduzida para investigar os efeitos de erros na estimação de crosstalk sobre a alocação

de bits e taxa de dados teórica de uma linha de transmissão. O desempenho do DSM é, portanto,

avaliado com base nas taxas de dados teóricas obtidas através de experimentos com equipamentos

DSL reais e simulações em computador. Uma vez que esses experimentos assumem cenários de rede

consistindo de cabos reais de par-trançado, ambas as estimações e medidas (como referência de com-

paração) dos canais de crosstalk foram consideradas. Os resultados indicam que o erro introduzido

pelo procedimento de estimação adotado não compromete o desempenho de técnicas DSM, isto é,

o estimador de canal de crosstalk considerado fornece meios suficientes para uma implementação

prática de DSM em sistemas DSL.

51
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4.1 Introdução

Como mencionado anteriormente no Capítulo 3, as técnicas DSM são geralmente organizadas em três

níveis, dependendo da quantidade de coordenação entre os usuários [72, 79]. Para DSM nível 1 [84],

nenhuma informação sobre as funções de acoplamento de crosstalk é usada na otimização do desem-

penho da rede DSL. Para DSM nível 2 [8, 9, 11, 67, 73], a magnitude das funções de transferência

diretas e de crosstalk são utilizadas para minimizar os efeitos do crosstalk. Para DSM nível 3 (Vector-

ing), que emprega técnicas de cancelamento de crosstalk, a informação da fase do canal de crosstalk

também é necessária [6, 7, 25].

A aquisição da informação dos canais de crosstalk na rede é geralmente uma tarefa complexa, a

qual requer equipamentos adicionais para medição que são caros de se adquirir [15]. Em [24, 69, 85]

diferentes soluções para a estimação de crosstalk têm sido propostas. Todavia, até recentemente, os

grupos de padronização não definiram nenhum padrão DSL que dê suporte específico para estimar

essa relação de acoplamento entre pares trançados em um mesmo cabo. Como os modems comerciais

disponíveis atualmente não oferecem nenhum método específico para estimar os canais de crosstalk,

grande parte dos algoritmos DSM foram desenvolvidos e avaliados pressupondo-se o conhecimento

perfeito do canal de crosstalk [8,17,67,79]. Além disso, essas avaliações adotam modelos padroniza-

dos de canais, os quais são tipicamente baseados em dados estatísticos e refletem um cenário de pior

caso [2, 19, 71].

Uma implementação prática dos algoritmos DSM níveis 2 e 3 deve lidar, portanto, com eventuais

imperfeições na estimação dos canais de crosstalk. Isso também é válido para a etapa de avaliação

dos algoritmos DSM através de simulações em computador. Motivado por este fato, o presente capí-

tulo investiga o impacto de estimações não ideais do canal de crosstalk no desempenho de algoritmos

DSM. Por essa razão, o estimador de canal de crosstalk proposto em [54] foi adotado para tal estudo,

uma vez que é um método em conformidade com os padrões DSL e não requer mudanças nos dispo-

sitivos físicos, em sua lógica de programação ou o uso de equipamentos dedicados para medições.

Uma análise de sensibilidade estatística é fornecida a seguir para se obter um entendimento de

como erros na estimação de crosstalk afetam a alocação de bits em diferentes portadoras na transmis-

são de uma linha, sob a exposição a diferentes níveis de ruído de fundo. Vale a pena notar que, em
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geral, algoritmos DSM de nível 2 são formulados de modo a otimizar a alocação de bits, ou equivalen-

temente a alocação de potência, gerando uma solução para o problema de gerenciamento de espectro

(veja [61]).

Tendo em vista que a presença de erros na estimação do crosstalk afeta a solução final dos al-

goritmos DSM, o desempenho desses algoritmos é avaliado neste trabalho baseando-se no cálculo

teórico das taxas de transmissão, obtido através de simulações de redes DSL em computador. Para

essas simulações, cenários utilizando cabos reais foram usados e, além disso, estimações e medidas

de referência dos canais de crosstalk foram considerados para comparações. Essas medições de refe-

rência foram conduzidas em laboratório utilizando um analisador de rede e cabos de pares trançados

comuns. Para cada cenário, dois algoritmos DSM do estado da arte foram utilizados nas simulações

e os resultados em termos de curvas de região de taxa foram analisados.

4.2 Modelo do Sistema

Tradicionalmente, redes de acesso em banda larga sobre DSL têm sido analisadas sob o ponto de vista

individual de cada usuário do sistema. Porém, para sistemas com suporte à DSM, como os conside-

rados neste trabalho, as linhas DSL são utilizadas em um contexto multiusuário. Essa perspectiva

exige um modelo de canal multiusuário, também conhecido como canal com múltiplas entradas e

múltiplas saídas MIMO, 1 que permite o uso do conceito de coordenação conjunta entre os usuários

que é utilizado pelas técnicas de DSM.

Neste trabalho, diferentes algoritmos DSM são aplicados em transmissores / receptores DSL em

um mesmo conjunto de pares trançados, consistindo em uma rede de acesso com N usuários (ou

linhas). Cada transceptor adota a modulação discreta multi-tom DMT e opera sobre uma linha de par

trançado comK subcanais (tons) independentes e paralelos no plano de frequência [71]. Isto significa

que o vetor do sinal recebido no tom k pode ser modelado como [71, 72],

ȳk = Hkx̄k + z̄k, para k = 1, 2, . . . , K, (4.1)

1Não confundir com o conceito de Vectoring, relacionado às técnicas DSM nível 3 [17, 25].
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Figura 4.1: Ilustração de transmissão DMT e a ocorrência das interferências NEXT e FEXT.

onde

• x̄k =
[
xk1, x

k
2, . . . , x

k
N

]T é o vetor do sinal transmitido no tom k para todos os N usuários;

• ȳk =
[
yk1 , y

k
2 , . . . , y

k
N

]T é o vetor do sinal recebido no tom k para todos os N usuários;

• z̄k =
[
zk1 , z

k
2 , . . . , z

k
N

]T é o vetor de ruído aditivo no tom k, que inclui interferências extrínsecas

à rede, como ruído impulsivo, interferência por rádio-frequência, ruído térmico e crosstalk

externo [71];

• Hk corresponde a uma matriz N ×N que contém as funções de transferência do canal no tom

k.

A transmissão DMT representada em (4.1) no tom k em um mesmo grupo de pares trançados

é ilustrada na Fig. 4.1. Basicamente dois tipos de crosstalk estão presentes nessas redes: o far-

end crosstalk (FEXT) e o near-end crosstalk (NEXT), mostrados na Fig. 4.1. Supondo apenas o

modo de transmissão duplex por divisão de frequência (do inglês frequency division duplex - FDD)

na transmissão DMT, onde as bandas de frequência de upstream e downstream não se sobrepõe,

é aceitável não se considerar a fraca influência do NEXT [71]. A matriz do canal H caracteriza um

cabo com pares trançados, pois representa ambas as funções de transferência diretas e de acoplamento

de FEXT, e pode ser interpretada em três dimensões N ×N ×K, como ilustrado na Fig. 4.2.
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Figura 4.2: Matriz H de canal MIMO com dimensão N ×N ×K.

Cada vetor h̄n,m =
[
h1
n,m, h

2
n,m, . . . , h

K
n,m

]T representa o canal de função de transferência do

transmissor m para o receptor n através dos tons. Para o caso de m = n, os vetores da diagonal

h̄1,1, h̄2,2, . . . , h̄N,N correspondem as funções de transferência direta das linhas de par trançado. Sim-

ilarmente, os vetores fora da diagonal h̄n,m para n 6= m, correspondem as funções de transferência de

FEXT entre as linhas.

4.3 Otimização a Nível de PSD e o Problema de Gerenciamento

de Espectro

Algoritmos DSM níveis 1 e 2 empregam uma otimização a nível de PSD, de modo a atribuir uma

PSD de transmissão para cada usuário, visando minimizar a interferência por crosstalk. A atribuição

das PSDs é feita de acordo com um conjunto predefinido de critérios e restrições, como por exemplo

a maximização da taxa de dados dos usuários com limitações em potência. Para o n-ésimo usuário, a

PSD do sinal transmitido no tom k é definida aqui pela expressão ∆fE
{∣∣xkn∣∣2}, cujo valor máximo

é especificado pelos padrões DSL, E {·} denota o valor médio estatístico e ∆f é o espaçamento do

tom. Dessa maneira, a potência transmitida no tom k pelo usuário n pode ser expressa como skn =

∆fE
{∣∣xkn∣∣2}. O vetor de potência transmitida com K tons para o usuário n pode ser representada
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por s̄n =
[
s1
n, s

2
n, . . . , s

K
n

]T .

A otimização a nível de PSD permite ao transmissor variar adaptativamente o número de bits por

tom de acordo com as características do canal. Essa prática evita o uso de PSDs fixas na transmissão

de todos os usuários e, portanto, evita a sub-utilização da banda disponível [72, 79]. O resultado final

da otimização a nível de PSD é uma remodelagem dinâmica das PSDs de transmissão, de acordo com

os níveis de interferência dentro do plano de frequência utilizado. Essa remodelagem dinâmica de

PSD só é possível graças ao conceito de alocação de bits utilizado na modulação DMT [71]. Essa

alocação de bits por tom é efetuada para cada subcanal, e pode ser expressa da seguinte forma

bkn = log2

1 +
skn
∣∣hkn,n∣∣2

Γ
(
σ2
k,n +

∑
m6=n s

k
m

∣∣hkn,m∣∣2)
 , (4.2)

onde

• bkn é o número máximo de bits que podem ser alocados no tom k para o usuário n;

• σ2
k,n é definido como ∆fE

{∣∣zkn∣∣2} e representa a potência do ruído aditivo, isto é, o nível do

ruído de fundo, no tom k para o receptor n, o qual coincide com a variância do ruído, dado que

E
{∣∣zkn∣∣} = 0. Supõe-se que σ2

k,n contém o ruído térmico, o crosstalk de linhas não gerenciadas

e a interferência por rádio-frequência;

• Γ denota o gap (folga) na razão sinal-ruído e é função da taxa de erro de bits. Esse gap é um

indicador da proximidade da taxa de bits em relação à capacidade teórica do canal [26, 71].

Considerando que cada transmissor, receptor (modem) trata a interferência de outros transmis-

sores / receptores como ruído, a taxa máxima de dados para o usuário n pode ser formulada como [26,

71]

Rn = fsym

K∑
k=1

bkn, (4.3)

onde fsym representa a taxa de símbolo dos transmissores / receptores DMT [72]. Da mesma forma, a

potência total usada na transmissão do n-ésimo usuário pode ser expressa como

Pn =
K∑
k=1

skn. (4.4)
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A vazão total de dados é geralmente utilizada como métrica de desempenho em redes de comu-

nicação. No contexto de DSM, pode-se admitir que o sistema DMT (multiportadora) com vários

usuários corresponde ao problema de maximizar a vazão de dados da rede, sujeito às restrições de

recursos do sistema. Dessa forma, o problema de gerenciamento de espectro é comumente formulado

como um problema de maximização da soma ponderada das taxas de dados, sujeito às restrições de

potência por usuário. Isto é,

maximizar
N∑
n=1

ωnRn (4.5)

sujeito a
K∑
k=1

skn 6 Pmax
n n = 1, 2, ..., N ; skn ≥ 0,

onde ωn uma constante não negativa para o usuário n que provê diferentes prioridades (ou pesos)

entre os usuários e Pmax
n é a potência total disponível para o usuário n.

O problema de otimização representado em (4.5) pode ser interpretado como uma busca de um

conjunto de valores skn não negativos, sujeitos ao compromisso entre maximizar a taxa de dados

Rn e evitar interferência por crosstalk. Geralmente, no contexto de uma solução do problema de

gerenciamento de espectro, os algoritmos DSM visam encontrar os valores ótimos para a alocação da

potência transmitida skn, que é equivalente a encontrar os valores ótimos da alocação de bits bkn, ambos

para n = 1, 2, ..., N e k = 1, 2, ..., K.

Nesse trabalho, foram considerados os algoritmos DSM [8, 67], formulados para resolver o pro-

blema de maximização da soma ponderada de taxa (adaptativos em taxa). Portanto, a análise de

sensibilidade executada nas próximas seções é baseada na formulação da alocação de bits. Todavia,

essa análise poderia ter sido feita sob a ótica da alocação de potência sem perder a generalidade,

devido à equivalência entre os problemas de adaptação em taxa e em potência [61].

4.4 Estimação do Canal de Crosstalk

Os algoritmos de DSM nível 2 utilizados neste capítulo fornecem uma solução para o problema de

gerenciamento de espectro formulado em (4.5). Esses algoritmos necessitam das informações de
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canal relacionadas com a magnitude dos canais diretos e de crosstalk. Como mencionado anterior-

mente, as informações de fase desses canais podem ser desprezadas para as aplicações de DSM nível

2. A matriz de canal H, apresentada na Seção 4.2, caracteriza um cabo com pares trançados e contém

as funções de transferência diretas e de FEXT. Pode-se supor que as funções de transferência diretas

são conhecidas a priori, uma vez que há procedimentos para obtê-las e que são reconhecidos pelos

padrões DSL atuais [36].

Deste modo, a magnitude ao quadrado dos elementos fora da diagonal principal da matriz de canal

H é obtida pelo processo de estimação de crosstalk descrito no Capítulo 3 e em [54]. Uma vez que

a PSD de transmissão de cada usuário é supostamente conhecida, o crosstalk total recebido pode ser

calculado através de estimativas de canal. Sendo assim, no restante deste capítulo defini-se o método

proposto em [54] como o Estimador de Crosstalk, onde nenhuma informação de canal a priori é

utilizada.

Nas subseções a seguir, um breve resumo sobre o Estimador de Crosstalk é apresentado, com

foco no comportamento do erro de estimação [54]. Isso fornece a compreensão fundamental do erro

esperado quando se estima o FEXT com o estimador adotado. Na Seção 4.5 esse estudo é mais

aprofundado, onde uma análise de sensibilidade estatística da alocação de bits e da taxa de dados é

apresentada.

4.4.1 Erro de Estimação do Canal de Crosstalk

O Estimador de Crosstalk apresentado em [54] depende apenas de protocolos e sinais DSL padroniza-

dos, como por exemplo os procedimentos de medidas de duas portas conhecidos como Loop Diag-

nostic [36], os quais são suportados por modems DSL comerciais que estão em conformidade com

os padrões DSL. Mais especificamente, o estimador é baseado em medidas sequenciais de PSD na

extremidade das linhas do lado dos clientes (receptores) com apenas um interferente ativo em cada

medida. Esse procedimento é normalmente executado e coordenado por um sistema de gerenciamento

de rede com processamento independente entre os receptores no lado do cliente. Deve ser enfatizado

que a estimação do canal FEXT precisa ser realizada apenas uma vez, ou esporadicamente, uma vez

que os canais de FEXT (normalmente) não variam significativamente durante o tempo.
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A estimativa baseada em PSD da atenuação do canal FEXT |hkn,m|2 pode ser formulada como, [54],

˜|hkn,m|2 =
P k
y − P k

z

P k
x

, (4.6)

onde P k
x , P k

y e P k
z são, respectivamente, a PSD transmitida na linha m, a PSD do FEXT recebido na

linha n e a PSD do ruído aditivo na linha n, para o tom k e na unidade Watts. Na prática, porém,

a PSD medida através do protocolo Loop Diagnostic não é livre de erros, devido ao fato de, por

exemplo, as medidas de PSD serem quantizadas e, em combinação com o ruído aditivo, oscila em

degraus discretos em torno de valores médios. Isto é, para o tom k as medidas de PSD obtidas podem

ser expressas como

P̂ k
dBm/Hz = P k

dBm/Hz + ∆dBm/Hz, (4.7)

onde P k
dBm/Hz indica a PSD não quantizada e ∆dBm/Hz é o erro de quantização da medida, modelado

como uma variável aleatória de valores inteiros discretos com distribuição uniforme, isto é, ∆dBm/Hz ∈

{−δ, δ+1, . . . , 0, . . . , δ} dBm/Hz. As medidas de PSD são convertidas para a unidade Watts de acordo

com

P = 10(PkdBm/Hz−30)/10B, (4.8)

onde B é a largura de banda da medida em Hz. Sabe-se dos experimentos realizados em [54] que é

razoável considerar δ como tipicamente variando entre 1 e 3 dBm/Hz, independentemente da mag-

nitude da PSD medida. Além disso, para o caso onde o FEXT medido é muito maior que o nível

de ruído de fundo, isto é, Py � Pz, o erro da medição associado a Pz não tem essencialmente nen-

hum impacto quando comparado ao erro de medição de Py. Consequentemente, o erro de medição

de Pz pode ser desprezado. Baseado nessas suposições, a estimativa do canal FEXT obtida pode ser

diretamente deduzida de (4.6)–(4.8) e produz

˜|hkn,m|2 =
P k
y ∆− P k

z

P k
x

, (4.9)
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onde ambas as estimativas do canal FEXT dada por (4.9) e o erro de medição ∆ estão em escala

linear.

O erro de estimação do canal FEXT resultante em dB, indicado por ∆̃dB, pode ser definido como

a razão entre (4.6) e (4.9), isto é,

∆̃dB = 10 log10

(
1− Pz

Py

∆− Pz
Py

)
, (4.10)

o qual mostra que o erro de medição da PSD ∆ afeta a estimativa do canal FEXT de maneira não

linear. Note a diferença entre o erro de medição da PSD ∆ e o erro de estimação do canal FEXT ∆̃.

Supondo que Py � Pz, o erro de estimação em (4.10) resulta em

∆̃dB ≈ 10 log10

1

∆
. (4.11)

A equação (4.11) indica que o erro de estimação ∆̃dB tem aproximadamente uma dependência linear

em relação ao erro de medição da PSD ∆ (em escala logarítmica) quando Py � Pz. Os resultados

experimentais em [54] sugerem que a aproximação linear do erro é razoável se a diferença entre Py e

Pz for no mínimo 5 dB, caso em que o erro de estimação ∆̃dB fica geralmente confinado no intervalo

[−3, 3] dB. Portanto, de acordo com [54] o presente trabalho também supõe um erro de estimação do

canal FEXT uniformemente distribuído entre [−3, 3] dB.

4.5 Análise de Sensibilidade Estatística

Essa seção fornece uma análise de sensibilidade estatística da alocação de bits, representada por (4.2),

em função do parâmetro ∆̃, que representa o erro de estimação do canal FEXT. O propósito dessa

análise é ganhar um entendimento de como a alocação de bits e a taxa de dados são afetados por erros

na estimação do canal FEXT.

Primeiramente, a função densidade de probabilidade (FDP) da alocação de bits bkn, para a linha

n e o tom k, é obtida, dado que o erro de estimação do canal FEXT é modelado como uma variável

aleatória uniforme de acordo com a Seção 4.4.1. Em segundo lugar, deriva-se a FDP da taxa de dados
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alcançada pela linha n em função de um erro de estimação distribuído uniformemente. Em terceiro

lugar, resultados numéricos das FDPs acima mencionadas são apresentados, baseando-se em medidas

do acoplamento FEXT em pares trançados comuns.

4.5.1 Deduzindo a FDP de bkn

A relação entre a alocação de bits e o erro de estimação de crosstalk ∆̃ revela uma variação na

atribuição de bits por tom causada pela estimação imperfeita do canal de crosstalk. Tal variação no

número de bits também reflete nas soluções finais dos algoritmos DSM em termos de espalhamento

na taxa de dados alcançáveis, obtidas através de (4.3). Tendo este fato como motivação, a FDP de

bkn em função da variável aleatória ∆̃ é deduzida a seguir, enquanto que a FDP da taxa de dados é

deduzida na Seção 4.5.2.

Defini-se primeiramente a relação entre a alocação de bits bkn e o erro de estimação de crosstalk ∆̃

através da reformulação da expressão em (4.2) como

bkn = log2

1 +
skn
∣∣hkn,n∣∣2

Γ
(
σ2
k,n +

∑
m 6=n s

k
m∆̃

∣∣hkn,m∣∣2)
 . (4.12)

Note que o parâmetro do erro de estimação ∆̃ aparece em (4.12) como um fator que multiplica
∣∣hkn,m∣∣2,

onde esse último corresponde ao canal de atenuação de FEXT entre as linhas m e n.

Por conveniência, defini-se também as seguintes constantes não negativas:

A =
skn
∣∣hkn,n∣∣2
Γ

, B =
∑
m6=n

skm
∣∣hkn,m∣∣2 . (4.13)

Com a ajuda das constantes A e B, bkn pode ser descrito como uma função g
(

∆̃
)

de acordo com

bkn = g
(

∆̃
)

= log2

[
1 +

A

σ2
k,n + ∆̃B

]
. (4.14)
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Definindo a função inversa g−1
(
bkn
)
, o parâmetro ∆̃ pode ser expresso como

∆̃ = g−1
(
bkn
)

=
A− σ2

k,n

(
2b
k
n − 1

)
B
(
2bkn − 1

) . (4.15)

Desse modo, a FDP de bkn, indicada por fbkn
(
bkn
)
, pode ser formulada como, [68],

fbkn
(
bkn
)

=

∣∣∣∣∣∂
(
g−1

(
bkn
))

∂bkn

∣∣∣∣∣ f∆̃

(
g−1

(
bkn
))
, (4.16)

onde f∆̃ é a FDP de ∆̃ e a derivada de g−1
(
bkn
)

é

∂
(
g−1

(
bkn
))

∂bkn
=

−A2b
k
n ln 2

B
(
2bkn − 1

)2 . (4.17)

Agora, a FDP de ∆̃ (em escala linear) será determinada. De acordo com [54], supõe-se que o erro de

medição ∆̃dB é uniformemente distribuído (na unidade dB), isto é,

f∆̃dB

(
∆̃dB

)
=


0, ∆̃dB < c1

1
(c2−c1)

, c1 ≤ ∆̃dB ≤ c2 ,

0, ∆̃dB > c2

(4.18)

onde c1 e c2 são constantes em dB. Partindo diretamente de (4.18) obtém-se a FDP de ∆̃ através de

f∆̃

(
∆̃
)

=


0, ∆̃ < 10c1/10∣∣∣ 10

∆̃ ln 10

∣∣∣ · 1
(c2−c1)

, 10c1/10 ≤ ∆̃ ≤ 10c2/10 .

0, ∆̃ > 10c2/10

(4.19)
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Dessa forma, da combinação de (4.16) – (4.19), segue-se que a FDP de bkn pode ser expressa como

fbkn
(
bkn
)

=



0, bkn < γ2

A 2b
k
n 10 ln 10

(c2−c1)
(

2b
k
n−1

)[
A−σ2

k,n

(
2b
k
n−1

)] , γ2 ≤ bkn ≤ γ1 ,

0, bkn > γ1

(4.20)

onde

γ1 = log2

[
1 +

A

σ2
k,n + 10c1/10B

]
(4.21)

γ2 = log2

[
1 +

A

σ2
k,n + 10c2/10B

]
. (4.22)

Por fim, substituindo as constantes A e B na expressão (4.20) de acordo com (4.13), a FDP de bkn

é obtida na forma de

fbkn
(
bkn
)

=



0, bkn < γ2

skn|hkn,n|2 2b
k
n 10 ln 10

(c2−c1)
(

2b
k
n−1

)[
skn|hkn,n|2−Γ σ2

k,n

(
2b
k
n−1

)] , γ2 ≤ bkn ≤ γ1 ,

0, bkn > γ1

(4.23)

onde

γ1 = log2

1 +
skn
∣∣hkn,n∣∣2

Γ
(
σ2
k,n + 10c1/10

∑
m 6=n s

k
m

∣∣hkn,m∣∣2)
 (4.24)

γ2 = log2

1 +
skn
∣∣hkn,n∣∣2

Γ
(
σ2
k,n + 10c2/10

∑
m6=n s

k
m

∣∣hkn,m∣∣2)
 . (4.25)

A FDP fbkn(bkn) em (4.23) representa a variação do número de bits para o tom k e linha n devido

a presença do erro de estimação de crosstalk ∆̃. O intervalo para o número de bits atribuídos ao

tons, isto é, o intervalo e existência da FDP, é limitado por γ1 e γ2 definidos em (4.24) e (4.25),
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respectivamente. É possível notar em (4.23) que a forma da FDP não depende dos valores dos canais

de FEXT, isto é,
∣∣hkn,m∣∣2 para m 6= n, os quais estão presentes apenas na definição de γ1 e γ2.

4.5.2 Deduzindo a FDP de Rn

Na subseção anterior a FDP fbkn(bkn) foi deduzida para se ter um entendimento das variações no número

de bits alocados (por tom) devido a presença de ∆̃. A seguir, a variação na taxa de dadosRn alcançada

pela linha n em função do erro de estimação de crosstalk ∆̃ é analisada através da dedução da FDP

da taxa de dados Rn, indicada por fRn(Rn).

A taxa de dados teórica para um usuário n, como aquela apresentada em (4.3), pode ser reformu-

lada de acordo com (4.12) como

Rn = fsym

K∑
k=1

bkn (4.26)

= fsym

K∑
k=1

log2

1 +
skn
∣∣hkn,n∣∣2

Γ
(
σ2
k,n +

∑
m6=n s

k
m∆̃

∣∣hkn,m∣∣2)
 .

Portanto, a FDP da taxa de dados fRn(Rn) é obtida como

fRn(Rn) = fsym[fbkn(b1
n)⊗ fbkn(b2

n)⊗ . . .⊗ fbkn(bKn )], (4.27)

onde ⊗ indica o operador convolucional. Ao invés de realizar repetidamente as custosas operações

de convolução, recorre-se ao Teorema do Limite Central (TLC) [68], dado que Rn é uma soma de

variáveis aleatórias. Note que em geral as variáveis bkn para k = 1, . . . , K não são i.i.d., uma vez

que a FDP fbkn(bkn) é determinada por propriedades dos cabos que são dependentes da frequência, do

ruído de fundo, etc., como visto em (4.23). Todavia, é bastante conhecido que o TLC quase sempre se

aplica (aproximadamente) para casos de variáveis não i.i.d. quando o número de variáveis aleatórias

cresce até o infinito. Os resultados na Seção 4.5.3 confirmam que a FDP fRn(Rn) é aproximadamente

Gaussiana para o nosso caso de teste, isto é, para o cabo e sistema considerados. Dessa maneira, a
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FDP da taxa de dados pode ser aproximada pela FDP Gaussiana

fRn(Rn) = fsym
1√

2π σ2
Rn

e
−(Rn−E{Rn})2

2 σ2
Rn , (4.28)

onde a média E {Rn} e a variância σ2
Rn

são obtidas através de

E {Rn} = fsym

K∑
k=1

E
{
bkn
}
, σ2

Rn = f 2
sym

K∑
k=1

σ2
bkn
. (4.29)

4.5.3 Resultados Numéricos

Figura 4.3: Histograma da atenuação do canal FEXT
∣∣hkn,m∣∣2 medido para um cabo comum do tipo

26 AWG com 500 m de comprimento e 20 pares trançados, admitindo o plano de frequência de down-
stream do ADSL2+.

As funções de acoplamento de FEXT medidas em N = 20 pares trançados de um cabo tele-

fônico comum (26 AWG), com 500 m de comprimento, foram consideradas para o nosso caso de

estudo. Considerando que conhecer o comportamento da distribuição do FEXT será útil no entendi-

mento dos próximos resultados, o histograma dos valores de atenuação
∣∣hkn,m∣∣2 medidos para o tom

k = 33, 34, . . . , K e linha n = 1, 2, . . . , N é mostrado na Fig. 4.3, considerando o plano de frequência
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de downstream do ADSL2+ [36], onde K = 512. Através da Fig. 4.3 notamos que a maioria do valo-

res
∣∣hkn,m∣∣2 se encontram no intervalo de−50 dB a−80 dB. Isso reflete um típico comportamento dos

canais de crosstalk para tais tipos e comprimentos de cabos. Dessa forma, dada uma PSD de trans-

missão de −40 dBm/Hz [36], os níveis de FEXT recebidos estão principalmente entre −90 dBm/Hz

e −120 dBm/Hz.
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Figura 4.4: A FDP fbkn
(
bkn
)

para o tom k = 300 e diferentes níveis de ruído de fundo σ2
k,n. As

alocações de bits calculada com (4.2), correspondendo a ∆̃ = 1, são representadas por linhas verticais.

A seguir considera-se um linha de transmissão específica n = 1 entre os N = 20 pares trançados

do cabo de 500 m (26 AWG), Γ de 12.8 dB e uma PSD transmitida skn plana na frequência, ajustada

para −40 dBm/Hz em todos os modems ADSL2+. A Fig. 4.4 demonstra uma aplicação de (4.23)

para um tom arbitrário k = 300 e linha n = 1 de nosso cabo. Aqui, para diferentes níveis de ruído

de fundo, a FDP correspondente fbkn(b300
1 ) dada por (4.23) é comparada com o número de bits al-

cançáveis bkn calculado usando (4.2), onde esse último é indicado por linhas verticais. De acordo com

as condições descritas, pode ser observado que para baixos níveis de ruído de fundo, isto é, quando o

canal é limitado principalmente por crosstalk, a FDP de fbkn(b300
1 ) é aproximadamente uniformemente

distribuída. Todavia, uma mudança na forma da FDP ocorre se o nível do ruído de fundo for maior

que (aproximadamente) −100 dBm/Hz, uma vez que o canal também se torna limitado pelo nível de
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Figura 4.5: A FDP fRn(Rn) para a linha de transmissão n = 1 e diferentes níveis de ruído de fundo
são mostradas por linhas vermelhas tracejadas. As curvas seguindo a legenda são as simulações de
Monte Carlo correspondentes. As taxas de dados calculadas com (4.3) são representadas por linhas
verticais.

ruído de fundo, fazendo com que a FDP fbkn(b300
1 ) tenda a uma distribuição não uniforme.

A FDP fRn(Rn) em (4.28) para a linha de transmissão n = 1 é mostrada na Fig. 4.5 com linhas

vermelhas tracejadas para diferentes níveis de ruído de fundo σ2
k,n. As correspondentes simulações de

Monte Carlo, para cada nível de ruído de fundo, também é mostrada de acordo com a legenda. Além

disso, a taxa de dados calculada com (4.3), a qual corresponde a ∆̃ = 1 (∆̃dB = 0), é mostrada na

Fig. 4.5 por linhas verticais.

Se uma comparação for feita entre as FDPs calculadas com (4.28) e as correspondentes simula-

ções de Monte Carlo, fica claro pela Fig. 4.5 que o TLC se aplica e que a FDP pode ser considerada

Gaussiana, para o nosso caso de estudo. Deve-se notar ainda que de acordo com a Fig. 4.5, o espal-

hamento máximo na taxa de dados causado por ∆̃ é de aproximadamente 400 kbps, para os níveis de

ruído de fundo considerados. Isso corresponde a um nível de incerteza menor que 2 % da média da

taxa de dados para a linha considerada. Além disso, a FDP fRn(Rn) se torna ligeiramente unbiased

quando o nível σ2
k,n cresce, no sentido de que o valor médio E {Rn} não corresponde (exatamente)
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ao caso onde ∆̃ = 1. Isso corresponde ao cenário que não é limitado apenas pelo crosstalk, visto que

o erro do modelo do Estimador de Crosstalk não é mais válido como descrito na Seção 4.4.1.

4.6 Configurações do Laboratório para as Simulações DSM

Essa seção descreve o arranjo de laboratório utilizado para se obter os dois cenários e suas respectivas

medições e estimativas de canal, os quais foram usados durante as simulações DSM. As redes de

acesso Cenário I e Cenário II são mostradas na Fig. 4.6 e Fig. 4.7, respectivamente. Ambas as redes

compreendem unidades transmissoras (TU) localizadas na central da provedora (CO) e no terminal

remoto (também chamado de cabinet - CAB). As unidades receptoras (RU) estão localizadas no

lado do usuário (customer premises - CP). Todas as unidades transmissoras DSL correspondem a

modems ADSL2+ [36]. Os conjuntos de cabos mostrados na Fig. 4.6 e Fig. 4.7 foram construídos

com cabos reais de pares trançados, consistindo de linhas de cobre do tipo 0.40 mm (26 AWG) e de

comprimentos 500 m, 1500 m e 2200 m.

Com o propósito de se estabelecer uma referência, um network analyzer (NA) foi usado para

medir a magnitude ao quadrado “ideal” dos canais de FEXT. Essa medição foi realizada conectando

o equipamento NA diretamente nas terminações dos cabos, isto é, nenhum modem DSL foi envolvido

nesse processo de medição. O NA também fornece a magnitude ao quadrado dos canais diretos

que serão usados nas próximas simulações de desempenho de DSM. A banda de downstream do

ADSL2+, entre 142.31 kHz e 2.208 MHz, foi considerada e o espaçamento de tom ∆f = 4.3125 kHz

foi empregado, de forma a obedecer o espaçamento de tons DMT utilizado em ADSL2+ [36]. A

Fig. 4.8 mostra a magnitude ao quadrado dos canais de FEXT para o Cenário I, obtida com o NA,

com o Estimador de Crosstalk [54] e com o modelo de FEXT chamado de ‘99 % do pior caso’ [2].

O modelo de FEXT é usado somente para comparação e foi calculado com base no tamanho real do

cabo e sua perda por inserção medida. Resultados similares de medição e estimação também foram

obtidos para o Cenário II.

Na Fig. 4.8, as estimativas adquiridas com o Estimador de Crosstalk são apresentadas na forma

de dados originais e dados processados. Os dados originais são os resultados brutos da estimação e

incluem um pequeno número de dados perdidos ou ausentes. Esses dados perdidos ocorrem principal-
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Figura 4.6: Rede de acesso Cenário I.
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Figura 4.7: Rede de acesso Cenário II.

mente nas baixas frequências, devido à presença dos filtros passa-alta dos transmissores / receptores

que, por sua vez, atenuam o sinal recebido ao nível do ruído de fundo, evitando que os valores desses

canais possam ser estimados (ler o Capítulo 3 ou [54] para detalhes). Métodos de interpolação e ex-

trapolação são, portanto, aplicados de modo a recuperar os dados perdidos e solucionar o problema,

como mostram as curvas que representam os dados processados na Fig. 4.8. Além disso, um filtro de

médias móveis (Moving Average – MA) foi empregado para suavizar as curvas antes de executar-se

as simulações com os algoritmos DSM.

Deve-se notar ainda que as medidas (de referência) do NA e o modelo de FEXT não descrevem

completamente os canais de FEXT vistos pelo Estimador de Crosstalk, uma vez que esses dois
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Figura 4.8: Magnitude ao quadrado dos canais de FEXT para o Cenário I representando: o modelo
de FEXT de pior caso; medições com o NA; e as estimativas do Estimador de Crosstalk na forma de
dados originais e curvas suavizadas com a aplicação de um filtro média móvel.

primeiros não incluem os efeitos dos filtros dos transmissores / receptores e dos front-ends analógi-

cos dos modems DSL. Devido à este fato, os valores das medidas obtidas usando o NA e o modelo

de FEXT foram compensados com as características dos transmissores / receptores, como descrito

em [54], promovendo uma comparação mais justa. Os efeitos da compensação dos filtros dos trans-

missores / receptores são mais notórios nas bordas da banda de frequência na Fig. 4.8, isto é, filtragem

passa-alta e passa-baixa.

Os desvios nas estimativas do canal FEXT na Fig. 4.8 indicam, como o esperado, que o modelo de

FEXT super-estima a influência do FEXT. O Estimador de Crosstalk, todavia, é capaz de acompanhar

a forma das medições do NA de maneira satisfatória. Essa habilidade do estimador é de grande

interesse para abordagem do DSM. Mais especificamente, o Estimador de Crosstalk fornece uma

estimativa dos canais de FEXT para os Cenários I e II com um desvio médio menor que 3 dB em

relação as medições com o NA para a maior parte das frequências. Sendo assim, a precisão dos

resultados das estimações está de acordo com [54].
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4.7 O Impacto da Estimação do Canal de Crosstalk no Desem-

penho de DSM

Nessa seção apresenta-se uma investigação baseada em simulações sobre o impacto da estimação

não ideal do canal FEXT no desempenho de DSM. O Estimador de Crosstalk descrito na Seção 4.4

foi aplicado para os dois cenários de redes de acesso mostrados na Fig. 4.6 e Fig. 4.7. Baseados nas

estimativas obtidas do canais de FEXT, avalia-se o desempenho de dois algoritmos DSM: Iterative

Spectrum Balancing (ISB) [8] e Successive Convex Approximation for Low-complExity (SCALE) [67].

As simulações DSM utilizam as medições dos ganhos de canal direto e da PSD do ruído de

fundo, obtidas com um network analyzer (NA) e com o procedimento de Loop Diagnostic [54], [36],

respectivamente. As simulações supõe ainda: Γ de 9.8 dB para uma taxa de erro de bits menor que

10−7, margem de ruído de 6 dB, ganho de codificação de 3 dB, potência máxima transmitida para

cada modem de 19.4 dBm, e no máximo 15 bits por tom.

4.7.1 Resultados para o Cenário I
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Figura 4.9: Resultados de simulação obtidos com o algoritmo ISB.
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Figura 4.10: Resultados de simulação obtidos com o algoritmo SCALE.

Os algoritmos DSM foram primeiramente executados utilizando os canais de FEXT fornecidos

pelas medições (compensadas) do NA descritas na seção anterior. Esses resultados são considerados

como os (verdadeiros) valores de referência. Após isso, os algoritmos DSM foram executados com

base nos canais de FEXT do Estimador de Crosstalk e do modelo de FEXT (compensado).

A Fig. 4.9 e a Fig. 4.10 mostram as regiões de taxa obtidas para os dois usuários do Cenário I

(Fig. 4.6) utilizando os algoritmos ISB e SCALE. Deve ser compreendido que a região de taxa consiste

de um conjunto de pontos que representam possíveis combinações de taxa de transmissão entre os dois

usuários, onde os pontos pertencentes a linha de borda mais externa indicam a taxa de dados máxima

alcançável calculada de acordo com (4.3).

Os resultados apresentados na Fig. 4.9 e na Fig. 4.10 mostram que para ambos os algoritmos ISB

e SCALE, as estimativas dos canais de FEXT são precisas o suficiente para fornecer valores próximos

aos valores de referência (medições do NA). Isto é, o desvio na taxa de dados obtido com o Estimador

de Crosstalk e as medições do NA são menores que 500 kbps. Deve-se notar que esse desvio é da

mesma ordem do espalhamento na taxa encontrado na Seção 4.5.3, embora os cenários não sejam os

mesmo. A região de taxa obtida com o modelo de FEXT demonstra, como o esperado, que as taxas
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de dados dos usuários são significativamente sub-estimadas pelo modelo.

De modo a investigar a região de confiança das taxas de dados alcançadas com o Estimador de

Crosstalk, os algoritmos DSM foram mais uma vez simulados com base nas medições do NA, mas

agora com uma compensação de +3 dB e−3 dB para cada tom, representando os valores extremos no

erro de estimação. Na Fig. 4.9 e na Fig. 4.10 pode ser notado que a região de confiança obtida varia

aproximadamente de −3 Mbps a +3 Mbps em relação as taxas de dados de referência. É interessante

observar que embora as bordas da região de confiança correspondam ao (pouco provável) pior caso

do Estimador de Crosstalk, as taxas de dados ainda estão mais próximas ao valores de referência do

que as taxas obtidas com o modelo de FEXT.

4.7.2 Resultados para o Cenário II
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Figura 4.11: Seção da curva de região de taxa de 10 dimensões obtidas com o SCALE para 2 (de 10)
usuários, com linhas de comprimentos diferentes.

O Cenário II com 10 usuários mostrado na Fig. 4.7 foi avaliado utilizando o algoritmo SCALE.

De modo a avaliar o desempenho do DSM para um caso com 10 usuários e ainda sim utilizar a taxa

de dados individuais dos usuários como métrica, a Fig. 4.11 e a Fig. 4.12 representam duas seções de
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Figura 4.12: Seção da curva de região de taxa de 10 dimensões obtidas com o SCALE para 2 (de 10)
usuários, com linhas de comprimento igual (2200 m).

uma curva de região de taxa com 10 dimensões que isola a relação entre dois usuários arbitrários,

reduzindo o gráfico para um caso de duas dimensões. Na Fig. 4.11, a região de taxa para o caso da

medição de canal com o NA e a correspondente região de confiança são mostrados para dois usuários

(entre 10 usuários) com comprimentos diferentes. Similarmente, a Fig. 4.12 também mostra o caso

da medida de canal FEXT com o NA e a região de confiança para dois usuários, mas agora com

linhas de comprimentos iguais (2200 m). Ao contrário dos resultados mostrados na Subseção 4.7.1,

ambos os casos mostram que alguns pontos das medidas do NA estão próximos aos limites da região

de confiança. Esses fatos originam-se da relação não-linear das taxas de dados entre os usuários, que

é dependente de, por exemplo, diferentes prioridades dos usuários, estados do canal, etc. Todavia, a

taxa de dados baseada nas medidas do NA não cruzam os limites da região de confiança.

Supondo agora a vazão total de dados do Cenário II como métrica para avaliar o desempenho do

algoritmo SCALE para o caso de 10 usuários, a Fig. 4.13 mostra a taxa de dados total para diferentes

perfis. Nesse trabalho, o termo perfil significa um conjunto pré-definido de diferentes prioridades

dadas aos usuários ao algoritmo DSM. Em outras palavras, variando as prioridades dos usuários,

isto é, definindo diferentes perfis, uma diversidade nas combinações de taxas de dados entres os
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usuários é fornecida. Para um caso de dois usuários, que abrange uma região de taxa bidimensional,

essa diversidade corresponde a pontos quase igualmente distribuídos ao longo da curva de região de

taxa (borda). A simulação com 10 usuários utilizando o ISB, includindo o mesmo número de perfis

(aproximadamente 100), não foi executada devido a questões de complexidade, uma vez que seriam

necessários vários dias para ser executado. Porém, acredita-se que ambos ISB e SCALE apresentem

desempenhos similares, como indicado nos resultados do Cenário I.

Na Fig. 4.13, os valores da taxa total de dados obtidos com o SCALE, com base nas medições do

NA e os limites da região de confiança, foram ordenados separadamente em ordem crescente, isto é,

os melhores / piores valores de uma curva são comparados com os melhores / piores valores das outras

curvas. Os resultados na Fig. 4.13 indicam que uma variação de ±3 dB na estimativa do canal FEXT

pode resultar em um espalhamento na vazão total de dados da rede de±10 Mbps, para esse específico

cenário de 10 usuários. Por outro lado, isso representa os casos extremos onde todas as estimativas

do canal de crosstalk dos 10 usuários, para todos os tons, supõe um erro ∆̃dB = ±3 dB. Portanto,

pode-se interpretar esses casos extremos como limites para a região de confiança da vazão total de

dados.
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Figura 4.13: Vazão de dados total para o Cenário II com 10 usuários utilizando o algoritmo SCALE
e abrangendo aproximadamente 100 perfis.
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4.8 Sumário e Conclusão

O capítulo fornece uma análise de sensibilidade estatística da alocação de bits supondo uma dis-

tribuição uniforme do erro de estimação do canal FEXT. A análise compreende a dedução da FDP da

alocação de bits e taxa de dados resultantes da estimação imperfeita do canal FEXT. A FDP da taxa

de dados obtida é aproximada por uma distribuição Gaussiana com o uso do Teorema do Limite Cen-

tral. A validação dessa aproximação é numericamente verificada comparando-se a FDP deduzida com

correspondentes simulações de Monte Carlo para os canais de FEXT medidos de um cabo comum

de pares trançados. Para o presente caso de estudo, um espalhamento máximo de aproximadamente

400 kbps na taxa de dados pôde ser observado devido à erros de estimação no canal FEXT. Isso corre-

sponde a uma incerteza menor que 2 % em relação a média da taxa de dados para a linha considerada.

Além disso, pôde ser observado que a FDP da taxa de dados torna-se ligeiramente unbiased quando

o nível do ruído de fundo está na mesma ordem do FEXT, no sentido de que a média da taxa de

dados difere do caso da estimação sem erro. Isso é equivalente a um cenário que também é limitado

pelo ruído de fundo, e não somente pelos canais FEXT, sendo que o modelo adotado para o erro de

estimação não é mais considerado válido.

O impacto da estimação dos canais de crosstalk no desempenho de DSM foi avaliado por meio de

simulações em computador e utilizando os algoritmos ISB e SCALE. Para esse último, foi utilizada a

informação dos canais medidos de diferentes cenários de rede, consistindo de cabos de pares trança-

dos reais. Das curvas de região de taxa obtidas, as seguintes conclusões podem ser feitas. Utilizando

o modelo de FEXT de pior caso, o desempenho de DSM é subestimado quando comparado àqueles

obtidos com o Estimador de Crosstalk [54], como esperado. Os algoritmos ISB e SCALE atingiram

praticamente o mesmo desempenho com o Estimador de Crosstalk e as medições de referência. Por

outro lado, o SCALE atinge resultados próximos aos do ISB com custo computacional significativa-

mente menor. Os resultados para o cenário de 10 usuários considerado, aplicando o algoritmo SCALE

e supondo a vazão da taxa total como métrica, indicam que as estimativas imperfeitas do canal FEXT

levam a um espalhamento na vazão total de dados da rede de ±10 Mbps, para o cenário específico

considerado. Todavia, estes devem ser considerados como casos extremos, onde todas as estimativas

dos canais de crosstalk, para os 10 usuários e todos os tons, supõem um desvio de erro de ±3 dB.



Capítulo 5

Um Método de Redução de Complexidade

para DSM

O método descrito neste capítulo refere-se ao problema de complexidade de algoritmos DSM, prin-

cipalmente com relação ao número de linhas presentes na rede de acesso DSL. A solução proposta

consiste em fazer uso da matriz de informação do canal, que contém as funções de transferências

diretas e de acoplamento das linhas de transmissão, para reduzir a complexidade de técnicas DSM

nível 2.

Ao considerar que uma linha é efetivamente perturbada somente pela linhas vizinhas, pode-se

assumir que uma linha particular é somente afetada pelo sinais de crosstalk proveniente de um número

limitado de linhas. No entanto, as soluções DSM existentes atualmente assumem sempre o número

total de linhas contidas no binder durante processo de otimização.

Para solucionar este problema, um algoritmo de pré-processamento é proposto de modo a identi-

ficar os elementos da matriz do canal que são realmente necessários para o processo de otimização,

e consequentemente determinar o conjunto de linhas relevantes para a otimização de cada usuário

especificamente, o qual pode variar ao longo da banda de frequência.

5.1 Introdução

O problema de complexidade para técnicas DSM tem sido abordado tipicamente aplicando a teoria

de otimização [4] ou recentemente o conceito de agrupamento de linhas [28–30]. Contudo, estas

abordagens não estão relacionadas diretamente com o método a ser apresentado neste capítulo.

Como mencionado nos capítulos anteriores, vários algoritmos DSM têm sido apresentados como

propostas de solução para o problema de gerenciamento de espectro [8, 9, 11, 40, 67, 73, 84]. De

77
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modo a exemplificar a atual abordagem DSM e a complexidade computacional típica, o algoritmo de

balanceamento iterativo de espectro (ISB) [8] é escolhido para análise.

O processo de otimização adotado pelo algoritmo ISB [8] é resumido através do (pseudo) Algo-

ritmo 1. De modo a determinar a melhor distribuição de PSDs para os N usuários (i.e. N linhas), o

ISB possui uma complexidade de O (Plevel K N2), onde Plevel é o número total de possíveis níveis de

potência que a PSD Snopt pode assumir em cada tom K. Deve-se notar que os valores desejados de

PSD é um resultado da maximização do termo Lagrangeano Lk
(
bkn, Plevel, N

)
, que é uma função de

bkn, Plevel e N .
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The optimization problem represented by (1.3.2) can be interpreted as a search to find 

a set of non-negative 
k

ns values, under a trade-off between maximizing the data rate 

and avoiding crosstalk interference. 

1.4 State-of-the-art  
 

The complexity issue for DSM techniques has been approached typically applying 

optimization theory [3] or recently the line grouping concept for equal length loops 

[4]. However, these topics are not directly related to this invention disclosure. 

 

Regarding the DSM state-of-art, several algorithms have been introduced to propose 

solutions to the spectrum management problem in (1.3.2) [5-9]. In order to exemplify 

the current DSM approach and the typical computational complexity, the iterative 

spectrum balancing (ISB) algorithm is chosen for further explanation.  

 

The optimization process adopted by the ISB [7] algorithm is summarized in 

Algorithm 1 below. In order to determine the best PSD distribution for N users (i.e. N 

lines), the ISB results in a complexity of ( )2
KNPlevelΟ , where levelP  is the total 

number of possible power levels. It should be noticed that the desired PSD value 
optns

is a result of the maximization of the Lagrangean term ),,( NPbL level

k

nk , which is a 

function of the achievable bit rate
k

nb , the levelP and N.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 1: Pseudo código para o algoritmo ISB. 

 

repetir 

for  optn = 1 : N      // optn é a linha a ser otimizada 

        repeat 

    // manter fixos os atuais valores de opt

k

m nms ≠∀,
 

    for  k = 1: K 

// chamar a função para calcular kL  

 Calcular ),,( NPbL level

k

nk  {
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             } 

 
k

nopt
s

kLmaxarg=  

   fim 

                
até a convergência. 

fim
 

até a convergência. 

 

N K 
levelP  

N  

A complexidade de cada enlace do algoritmo ISB é indicado pelo Algoritmo 1, resultando assim na

complexidade total de O (Plevel K N2), exceto pela convergência dos enlaces que não é normalmente

computada por ser depende de implementação. É importante notar que o cálculo de Lk envolve a

determinação do número de bits alocados bkn para todos os usuários N . Este cálculo ocorre sob as

condições de que Snopt pode assumir qualquer valor de PSD, i.e. um total de Plevel possíveis níveis de

PSD são considerados, e o nível que maximiza Lk é escolhido.
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5.2 Definição do Problema

Um cabo típico de acesso consiste de vários binders agrupados conjuntamente, como ilustrado na

Fig. 5.1. Este arranjo resulta em uma rede DSL contendo inúmeras linhas de pares-trançados (e.g.

100 linhas).

R

Figura 5.1: Ilustração de uma seção típica de cabo de acesso.

Os cabos de cobre são manufaturados de modo a minimizar o crosstalk, o que significa que há a

tentativa de manter um trançado entre as linhas ao longo do cabo. Mesmo assim, é frequentemente

aceitável representar a disposição das linhas por uma seção de cabos, como mostrado na Fig. 5.1.

Considerando-se que uma linha é efetivamente perturbada somente pela linhas vizinhas, pode-se

assumir que uma linha particular é somente afetada pelo sinais de crosstalk proveniente de um número

limitado de linhas, tipicamente dentro do raio R, como ilustrado na Fig. 5.1. As propriendades deste

grupos de linha varia de acordo com a linha de interesse a ser otimizada. Contudo, o estado-da-arte

dos algoritmos DSM não considera esta distribução de grupos de linha, ou esta relação par a par,

durante o processo de otimização. Consequentemente, a solução DSM é sempre baseada no número

total de linhas. Isto significa que uma considerável parte de cálculos não necessários é realizada.

O fato de não considerar-se esta relação de pares também implica em realizar atualizações desnecessárias



CAPÍTULO 5. UM MÉTODO DE REDUÇÃO DE COMPLEXIDADE PARA DSM 80

para os usuários (ver o exemplo do enlace de convergência externo do Algoritmo 1). Isto ocorre

quando o estado da linha n deve ser atualizada (e.g. mudança no nível de PSD transmitida) e to-

das as outras linhas no binder devem também ser atualizadas, e não somente o grupo de linhas que

predominantemente afetadas pelo crosstalk originado na linha n.

Número efetivo de 
interferentes de crosstalk

Limite superior

Número de linhas no cabo

Figura 5.2: Ilustração de um limite superior no número de usuários.

As soluções dos algoritmos DSM têm tipicamente uma complexidade quadrática quanto ao número

de usuários N e uma complexidade linear com o número de tons de frequência K, e.g. o algoritmo

quase-ótimo ISB possui a complexidade de O (Plevel K N2). No entanto, este nível de complexidade

ainda representa uma barreira para a implementação de técnicas DSM nas redes DSL atuais. Como

exemplo, considerando uma rede de acesso de cobre que utiliza o sistema VDSL2 com K = 4096

tons, um total de N = 20 linhas e Plevel = 112 níveis, obtería-se um problema de grande complexi-

dade computacional para implementar DSM.
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5.3 Solução Proposta

A solução proposta consiste em fazer uso da matriz de informação do canal, que pode ser medida

na prática de acordo com o método descrito no Capítulo 3 e [54]. Como ilustrado na Fig. 5.1, nem

todos os usuários estão diretamente acoplatos através dos canais de crosstalk. Além disso, para alguns

usuários somente certas frequências têm acoplamento FEXT significante. Consequentemente, os va-

lores de acoplamento FEXT irrelevantes não são necessários para a otimização feita pelos algoritmos

DSM se os conjuntos de linha ou a abordagem de relação dos pares é considerada.

O algoritmo de pré-processamento a ser introduzido à seguir mostra como os conjuntos de linha

considerados podem ser derivados para cada linha em um binder baseando-se na matriz de informação

do canal. Além disso, o algoritmo ISB é usado com um exemplo para mostrar como o conceito de

grupos de linha pode ser usado para reduzir a complexidade da solução DSM.

5.3.1 Algoritmo de Pré-Processamento para a Informação de Canal FEXT

Este algoritmo de pré-processamento é proposto de modo a identificar os elementos da matriz do canal

(ver no Capítulo 4 a Fig. 4.2) que são necessários para o processo de otimização, e consequentemente

determinar o conjunto de linhas relevantes para a otimização de um usuário específico. Este conjunto

de linhas relevantes é ilustrado na Fig. 5.1 como sendo o grupo de linhas dentro do círculo de raio R.

O princípio desse algoritmo está em assumir um critério de filtragem-FEXT de modo que os valo-

res de acoplamento FEXT sejam identificados. Embora diferentes estratégias para a definição de um

critério para o filtro-FEXT possam ser adotadas, propõe-se neste trabalho dois critérios formulados

como segue.

Critério 1

O filtragem-FEXT de acordo com o critério 1 baseia-se em um nível de PSD de ruído de fundo

pré-definido ou medido σkn, de modo que

∆ + skm ·
∣∣hkn,m∣∣2 < σkn, ∀m 6= n, (5.1)
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onde

• ∆ é um valor de tolerância em dB (e.g. 3 dB).

• skm é a potência transmitida no tom k para usuário m.

•
∣∣hkn,m∣∣2 denota a componente de acoplamento FEXT.

• σkn representa a potência de ruído de fundo no tom k e no receptor n.

A Eq. 5.1 utiliza o fato de um sinal transmitido skn através de uma canal FEXT
∣∣hkn,m∣∣2, o qual

resulta em um crosstalk recebido em um nível abaixo do ruído de fundo σkn, não deve ou precisa ser

considerado no processo de otimização DSM.

Critério 2

O filtragem-FEXT de acordo com o critério 2 baseia-se na soma de um nível de PSD de ruído

de fundo pré-definido ou medido σkn, e um fator equivalente à somatória das interferências FEXT

proveniente das demais linhas inseridas no binder. Portanto, pode-se escrever

∆ + skm ·
∣∣hkn,m∣∣2 < σkn +

∑N

v=1,v 6=n,v 6=m
skv ·

∣∣hkn,v∣∣2 . (5.2)

O Algoritmo 2 descreve-se o algoritmo de pré-processamento, sendo que este precisa ser aplicado

somente uma vez ou em casos especiais (e.g. no caso de mudanças na rede).

O canal de informação inclui a matriz H é analizada e modificada pelo filtro de modo a conter

somente os dados de acoplamento FEXT relevantes, ou seja, a informação do canal direto permance

sem modificação.

Além disso, o algoritmo fornece informação sobre cada usuário no binder baseando-se na análise

de H. Esta informação é armazenada nas matrizesN ′ e IndN ′, as quais correspondem ao número total

de linhas interferentes e os seus índices correspondentes para cada linha n no tom k, respectivamente.

Isto equivale a determinar o conjunto relevante de linhas interferentes para cada usuário.
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1.6.1 Pre-processing Algorithm for FEXT Channel Information 
 

A pre-processing algorithm is proposed in order to identify the channel matrix (shown 

in Figure 1.3.2) elements that are needed for the DSM optimization process, and 

consequently to determine the set of relevant lines for the optimization of a specific 

user. This set of relevant lines is illustrated in Figure 1.5.1 as the lines inside the 

circle of radius R. 

 

The principle of the proposed pre-processing algorithm consists of a FEXT-filter 

criterion based on a pre-defined or measured background PSD noise level 
k

nσ , i.e. the 

relevant FEXT coupling values are identified. Different strategies for the FEXT-filter 

criterion can be adopted, and a proposed one yields:  

                              

k

nmn

k

m hs σ<⋅+∆
2

, , (1.6.1) 

where 

 

 

 

 

Typical values can be, e.g. dB3=∆ ;  HzdBm
k

n /120−=σ ;   HzdBms
k

n /40−= . 

 

 

Equation (1.6.1) utilizes the fact that a transmitted signal 
k

ns  over a FEXT channel

2

,mnh , which results in a received crosstalk below the background noise
k

nσ , should 

not be taken into account by the DSM optimization.  

 

The pre-processing algorithm has to be performed only once or seldom (e.g. in case 

of network changes), and is described as follows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ∆  is a tolerance value in dB (e.g. 3 dB). 

• k

ms  is the transmit power on tone k for user m . 

• 
2

,

k

mnh denotes the FEXT coupling component. 

• k

nσ  represents the background noise power on tone k at receiver n . 

 

Algoritmo 2:  Pseudo código descrevendo o algoritmo de pré-processamento. 

 

// enlace sobre o número total de tons K 

para  k = 1 : K 

    // enlace sobre o número total de usuários N (ao longo das colunas de cada matriz 
kH ) 

    para  m = 1 : N  

        // enlace sobre o número total de usuários N (ao longo das linhas de cada matriz 
kH )              

        para  n = 1 : N      

            se  nmhs
k

mn

k

n

k

n ≠∀∆>⋅− ,,

2

σ  

                .0
2

, =
k

mnh  // matriz de elementos que não devem ser considerados  

            fim 

        fim 

    fim 

    calcular N ′        // o número total de linhas interferentes   

    calcular NInd ′  // índices das linhas para cada linha n no tom k 

fim 

 

A Fig. 5.3 e a Fig. 5.4 mostram algumas amostras de canais de acoplamento FEXT medidos em

cabos DSL reais, e como o filtro FEXT é aplicado para os valores de tolerância ∆ = 3 dB e ruído de

fundo σkn = −120 dBm/Hz, antes e depois da aplicação do algoritmo de pré-processamento.
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Figura 5.3: Canais de acoplamento FEXT medidos.

Assumindo um cenário prático de rede de acesso medido consistindo de N = 7 usuários e

K = 512 tons, os dados correspontes ao número total de tons filtrados em relação à cada canal

de acoplamento FEXT são mostrados na Fig. 5.5.
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Figura 5.4: Canais de acoplamento FEXT equivalentes depois da aplicação do algoritmo de pré-
processamento proposto.
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Figura 5.5: Valor em percentual dos tons filtrados em relação à cada canal de acoplamento FEXT.

Com o intuito de verificar se o algoritmo de pré-processamento poderia oferecer qualquer mod-

ificação ao desempenho dos algoritmos DSM, um cenário de dois usuários foi simulado usando o

algoritmo ISB. Ambos os canais medidos e os seus canais correspondentes após a aplicação do al-
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goritmo de pré-processamento, foram considerados. A Fig. 5.6 mostra as regiões de taxa obtidas

que basicamente apresentam os mesmos valores de taxa de dados alcançadas. Analisando os resul-

tados, pode-se afirmar que o valores "‘cancelados"’ pelo algoritmo de pré-processamento não são

necessários para a otimização DSM, e consequentemente representam uma sobrecarga redundante

para a aplicação DSM.
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Figura 5.6: Regiões de taxa obtidas com o algoritmo ISB para um cenário de dois usuários aplicando
ambos os canais medidos e os seus canais correspondentes após a aplicação do algoritmo de pré-
processamento.

5.3.2 Aplicando os Dados Pre-processados

O pseudo código desccrito pelo Algorithm 3 exemplifica como o conceito de agrupamento de linhas

pode ser usado para reduzir a complexidade de uma solução DSM. Este exemplo mostra o algoritmo

ISB usando as matrizes N ′ e IndN ′, que correspondem ao número total de linhas interferentes e os

seus respectivos índices para cada linha n no tom k

Deve-se notar que o valor de Lk
(
bkn, Plevel, N

′k
nopt

)
é obtido agora baseado-se na realização de

N ′knopt vezes do cálculo do logaritmo de bkn, ao invés de N vezes.
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1.6.2 Applying Pre-processed Data for DSM 
 

The pseudo code of the Algorithm 3 exemplifies how the line sets concept can be used 

to reduce the DSM solution’s complexity. This example shows the ISB algorithm 

using the matrices N ′ and NInd ′ , corresponding to the total number of disturbing 

lines and their indices for each line n on tone k.  

 

Note that the computation of ),,( k
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k
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times the logarithm calculus of 
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nb instead of N times.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 3: algoritmo ISB aplicando os dados pré-processados. 

 

repetir 

para optn = 1 : N    // optn é a linha a ser otimizada 

// fix the current values opt
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=
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s  kLmaxarg  

    fim 
                       até a convergência. 

fim 
até a convergência. 
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5.4 Sumário e Conclusão

• O algoritmo de pré-processamento reduz a complexidade da otimização DSM de acordo com o

canal de transmissão considerado.

• A otimização é baseada na determinação do conjunto de linhas interferentes relevantes para

cada usuário no binder.

• O pré-processamento evita a inclusão de elementos desnecessários da matriz do canal no pro-

cessamento DSM, os quais iriam corresponder praticamente a multiplicações por zero ou a

soma de elementos nulos.

• A redução em complexidade é dependente de cada cenário e pode ser de maior impacto em

cenários com um número maior de usuários e tons (e.g. VDSL2).

• No exemplo prático de um cenário medido deN usuários eK tons, a redução em complexidade

encontrada foi de 23 % assumindo o algortimo ISB.

- Complexidade original do ISB:
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O (Plevel K N2)

- Complexidade do ISB complexity após a aplicação do algoritmo de pré-processamento:

O
(
PlevelN

∑
n=1K

∑
k=1N

′k
n

)
, onde N ′kn representa o nåumero de usuários considerados durante a

otimização para o usuário n e no tom k.

• Esta abordagem visa permitir a aplicação de DSM simultâneamente para um grande número de

usuários, considerando que os algoritmos DSM com melhor desempenho são, na maioria dos

casos, possuem uma complexidade computacional intratável acima de uma limite de 7 ou 10

usuários.

• O uso da relação de pares pode evitar atualizações desnecessárias de usuários (verificar o

primeiro enlace de convergência do Algoritmo 1). Este caso ocorre quanto o estado da linha

n deve ser atualizado (e.g. mudança no nível de transmissão) e todas as outra linhas contidas

no binder devem ser tambem atualizadas, e não somente o grupo de linhas predominantemente

afetado pelo crosstalk da linha n.

• Como ilutstrado na Fig. 5.2, o método proposto automaticamente emprega um limite superior

com relação a complexidade dos métodos DSM, assumindo que o número relevante de linhas

interferentes é naturalmente limitado devido à geometria do binder e a manufatura de cabos.

Em outras palavras, a complexidade é desacoplada do número total de linhas contidas no cabo,

e assim limitada ao caso de somente 5 à 15 linhas em qualquer cabo, independentemente da

dimensão (número de linhas) real do mesmo.



Capítulo 6

Conclusão

A possibilidade de aumentar a velocidade de dados nas redes de acesso DSL atuais é limitada por

vários fatores, dentre estes a severa atenuação dos canais dos cabos de par-trançado para transmissão

em longas distâncias e a existência de ruídos ambientes. Contudo, o acoplamento eletromagnético

originado entre os pares de fios, ou crosstalk, apresenta-se ainda como o principal fator limitante para

a melhoria dos serviços DSL.

A abordagem de gerenciamento dinâmico de espectro (DSM) destaca-se por englobar um conjunto

de metodologias de otimização baseada na adaptação dos sinais de transmissão às variações de estado

da rede de acesso. O objetivo resume-se em mitigar os efeitos de crosstalk e melhorar a estabilidade

da rede, aumentando assim o desempenho da taxa de transmissão de dados e qualidade dos serviços

DSL. No entanto, até o presente momento ainda há vários aspectos relacionados à aplicação prática

de DSM que encontram-se sem soluções bem definidas, que podem exigir mudanças consideráveis

no hardware DSL atual(alto custo), ou envolvem problemas de compatibilidade com sistemas DSL

legados (e.g. ADSL).

O objetivo desta tese é contribuir com novas soluções e análises de diferentes aspectos relaciona-

dos à aplicação prática da abordagem de gerenciamento dinâmico de espectro em redes de acesso

DSL.

Primeiro, um método de estimação de canal de crosstalk é proposto. Este método baseia-se em

um estimador capaz de obter simultâneamente o quadrado da magnitude dos canais FEXT e NEXT

através de medidas padronizadas de duas-portas. O estimador proposto é derivado de um estimador

de mínimos quadrados (LS) de um sistema linear SIMO com AWGN. Nota-se que o requerimento

adicional de somente utilizar sinais de PSD para o estimador LS resulta em uma estimação unbi-

ased. Contudo, assumindo as condições de estacionaridade da rede DSL durante um curto período de

estimação, o estimador torna-se biased por subtrair a PSD do ruído de fundo medido no receptor.

88



CAPÍTULO 6. CONCLUSÃO 89

O estimador de canal de crosstalk proposto não requer mudanças de hardware ou software nos

modems DSL atuais e utiliza somente medidas disponíveis através de padrões DSL existentes. Uma

implementação baseada na funcionalidade padronizada Loop Diagnostic (LD) é descrita e avaliada

em testes de laboratório em três cenários de rede de acesso, construídos com cabos de par-trançado

reais. Uma comparação com medidas de referência indicam que o desvio médio do estimador é

menor que 3 dB para a maior parte das frequências consideradas. Em particular, a habilidade do esti-

mador em seguir a curvatura dos canais FEXT foi demonstrada, a qual é considerada uma importante

propriedade para DSM, a qual os modelos de canal FEXT usado para a comparação não possuem.

Segundo, uma análise de sensibilidade estatística da alocação de bits é apresentada, supondo-se

uma distribuição uniforme do erro de estimação do canal FEXT. A análise compreende a dedução

da FDP da alocação de bits e taxa de dados resultantes da estimação imperfeita do canal FEXT. A

FDP da taxa de dados obtida é aproximada por uma distribuição Gaussiana com o uso do Teorema do

Limite Central. A validação dessa aproximação é numericamente verificada comparando-se a FDP

deduzida com correspondentes simulações de Monte Carlo para os canais de FEXT medidos de um

cabo comum de pares trançados. Para o caso em análise, um espalhamento máximo de aproximada-

mente 400 kbps na taxa de dados pôde ser observado devido à erros de estimação no canal FEXT. Isso

corresponde a uma incerteza menor que 2 % em relação a média da taxa de dados para a linha con-

siderada. Além disso, observa-se que a FDP da taxa de dados torna-se ligeiramente unbiased quando

o nível do ruído de fundo está na mesma ordem do FEXT, no sentido de que a média da taxa de

dados difere do caso da estimação sem erro. Isso é equivalente a um cenário que também é limitado

pelo ruído de fundo, e não somente pelos canais FEXT, sendo que o modelo adotado para o erro de

estimação não é mais considerado válido.

Em seguida, o impacto da estimação dos canais de crosstalk no desempenho de DSM é avaliado

por meio de simulações em computador e utilizando os algoritmos ISB e SCALE. Para esse último,

utiliza-se a informação dos canais medidos de diferentes cenários de rede, que compreendem cabos

de par-trançado reais. Das curvas de região de taxa obtidas, as seguintes conclusões podem ser feitas.

Utilizando-se o modelo de FEXT de pior caso, o desempenho de DSM é subestimado quando com-

parado àqueles obtidos com o Estimador de Crosstalk [54], como era esperado. Os algoritmos ISB
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e SCALE atingiram praticamente o mesmo desempenho com o estimador de canal de crosstalk pro-

posto e as medidas de referência. Por outro lado, o SCALE atinge resultados próximos aos do ISB

com custo computacional significativamente menor. Os resultados para o cenário de 10 usuários con-

siderado, aplicando o algoritmo SCALE e supondo a vazão da taxa total como métrica, indicam que

as estimativas imperfeitas do canal FEXT levam a um espalhamento na vazão total de dados da rede

de ±10 Mbps, para o cenário específico considerado. Todavia, estes devem ser considerados como

casos extremos, onde todas as estimativas dos canais de crosstalk, para os 10 usuários e todos os tons,

supõem um desvio de erro de ±3 dB.

Terceiro, um método de redução de complexidade para DSM nível 2 é proposto. Estem método

tem como base um algoritmo de pré-processamento que reduz a complexidade da otimização DSM de

acordo com o canal de transmissão considerado. A otimização é baseada na determinação do conjunto

de linhas interferentes relevantes para cada usuário no binder de interesse. O pré-processamento evita

a inclusão de elementos desnecessários da matriz do canal durante o processamento DSM, os quais

iriam corresponder praticamente a multiplicações por zero ou a soma de elementos nulos. A redução

em complexidade é, portanto, dependente de cada cenário e pode ser de maior impacto em cenários

com um número maior de usuários e tons (e.g. VDSL2). Considerando um exemplo prático com

um cenário medido de N usuários e K tons, a redução em complexidade encontrada foi de 23 %

assumindo o algortimo ISB.

Esta abordagem visa permitir a aplicação de DSM simultâneamente para um grande número de

usuários, considerando que os algoritmos DSM com melhor desempenho, na maioria dos casos, pos-

suem uma complexidade computacional intratável acima de uma limite de 7 ou 10 usuários. Além

disso, o uso da relação de pares apresentada pode evitar atualizações desnecessárias de usuários. Este

caso ocorre quanto o estado da linha n deve ser atualizado (e.g. mudança no nível de transmissão)

e todas as outra linhas contidas no binder devem ser tambem atualizadas, e não somente o grupo de

linhas predominantemente afetado pelo crosstalk da linha n.

O método de redução de complexidade proposto automaticamente emprega um limite superior

com relação a complexidade dos métodos DSM, assumindo que o número relevante de linhas inter-

ferentes é naturalmente limitado devido à geometria do binder e a manufatura de cabos. Em outras
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palavras, a complexidade é desacoplada do número total de linhas contidas no cabo, e assim limitada

ao caso de somente 5 a 15 linhas em qualquer cabo, independentemente da dimensão (número de

linhas) real do mesmo.

Proprõem-se como sugestões para a continuidade da pesquisa iniciadas nesta tese, principalmente,

a investigação da aplicabilidade do método de redução de complexidade proposto em técnicas de

cancelamento de crosstalk (Vectoring). O trabalho realizado em [59] decreve um método alternativo

para determinar o conjunto de linhas interferentes relevantes para cada usuário, o qual utiliza um

pré-codificador e é parte de um cancelador de crosstalk parcial apresentado.
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Apêndice A

Estimador Ótimo de Mínima Variância

unbiased

A seguir considera-se o estimador ótimo de mínima variância unbiased (minimum variance unbiased

- MVU) para o modelo linear SIMO em (3.12) com AWGN complexo. O ruído é considerado não

correlacionado entre os diferentes receptores, e deste modo, independente entre os receptores para

o caso Gaussiano. Pode-se portanto estudar (3.12) a partir da perspectiva de um único receptor.

Portanto, com somente m transmissores ativos na sequência de estimação m, o FEXT (complexo) no

repeptor n pode ser expresso como

Ȳn(m) = X(m)H̄n,m + Z̄n(m), for n = 1, 2, . . . , U , (A.1)

onde Ȳn(m) é o vetor K × 1 FEXT recebido do transmissor m, H̄n,m é o canal FEXT do transmissor

m para o receptor n, e X(m) denota a matriz de transmissão K ×K, todos definidos na Seção 3.3.

Sendo assim Z̄n(m) ∈ CN (0̄,C) onde o vetor de valor médio é zero e a matriz covariância K ×K

positiva definida é denotada por C.

De modo a simplificar a notação, descarta-se o subescrito e a sequência de números na análise a

seguir. Assumindo esta condições, a FDP do vetor recebido é dada por

fY (H̄) =
1

πK det C
exp
(
−1

2
(Ȳ −XH̄)HC−1(Ȳ −XH̄)

)
. (A.2)

O estimador de máxima verossimilhança (maximum likelihood estimator - MLE) maximiza ln fY (H̄),
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o que é equivalente a minimizar o expoente de (A.2). Neste caso, o MLE minimiza

J = (Ȳ −XH̄)HC−1(Ȳ −XH̄), (A.3)

onde H denota a Hermitiana transposta. Considerando que C−1 é uma matriz positiva definida e

J é uma função quadrática dos elementos de H̄ , o mínimo global é obtido expandinso-se (A.3) e

completando o quadrado, i.e.

J =
(
H̄ − (XHC−1X)−1XHC−1Ȳ

)H
XHC−1X

·
(
H̄ − (XHC−1X)−1XHC−1Ȳ

)
+ Ȳ HC−1Ȳ

−Ȳ HC−1X(XHC−1X)−1XHC−1Ȳ . (A.4)

O termo quadrático em (A.4) é sempre não negativo e portanto J é minimizado por

H̄MLE = (XHC−1X)−1XHC−1Ȳ , (A.5)

onde o índice MLE indica um estimador de máxima verossimilhança. Pode-se mostrar ainda [44] que

a FDP do MLE é normalmente distribuída complexa como

H̄MLE ∈ CN (H̄, (XHC−1X)−1). (A.6)

Para um modelo geral linear com AWGN complexo, como representa (A.1), pode-se mostrar [44]

que o MLE é um estimador MVU assim como um estimador eficiente, pois assegura a fronteira

inferior de Cramer-Rao. Contudo, o estimador em (A.5) requer a matriz covariância invertida do ruído

C−1 que não está disponível do ponto de vista da operadora, onde somente os sinais padronizados

podem ser adquiridos. No caso em que o ruído é não correlacionado, C torna-se uma matriz diagonal

e o MLE em (A.5) é reduzido à X−1Ȳ , assumindo que X tem “full rank”. Este caso corresponde ao

estimador de mínimos quadrados em (3.15).
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