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Resumo
A arquitetura Centralized Radio Access Network (C-RAN) foi proposta para diminuir os
custos de implementação das redes celulares. Nessa arquitetura as estações rádio base são
divididas nas baseband units (BBUs) e remote radio units (RRUs), e são conectadas por um
enlace chamado fronthaul que, em geral, utiliza o protocolo CPRI. Há preocupação de que
as tecnologias atualmente empregadas no fronthaul não acompanhem a evolução das redes
celulares. Logo, existe interesse da indústria e da academia em técnicas e tecnologias para
tornar o fronthaul mais barato e mais eficiente. Uma alternativa é o transporte de sinais
em forma analógica com multiplexação em frequência no fronthaul, que possui potencial de
diminuição na largura de banda necessária. Nesse contexto, esta tese investiga técnicas de
processamento digital de sinais (PDS) para transporte de sinais analógicos multiplexados em
frequência no fronthaul. São investigadas técnicas de PDS para agregação e desagregação
de sinais em frequência para emprego na BBU e RRU. É mostrado que o algoritmo
Polyphase FFT Filter Bank (PFFB) apresenta menor complexidade computacional em
relação aos outros algoritmos avaliados. É também proposta uma versão modificada do
PFFB que utiliza o algoritmo de Goertzel, permitindo maior redução de complexidade. É
proposta uma forma de estimar as distorções nos sinais pelo processamento digital, que
apresenta valores próximos dos valores medidos experimentalmente, o que pode auxiliar no
projeto do fronthaul na definição de filtros e algoritmos utilizados no PDS. Também são
avaliadas as distorções nos sinais causadas pela transmissão no fronthaul. Para lidar com
as distorções do fronthaul, é avaliada a aplicação de uma pré-ênfase nos sinais antes da
transmissão, que é baseada na SNR do fronthaul. Para isso, é proposto um procedimento
de estimação da SNR que permite a realização da pré-ênfase. As SNR estimada e a
pré-ênfase são avaliadas através de simulações e experimentos de transmissão em enlace
ótico. Nas avaliações, é mostrado que a estimação da SNR apresenta boa precisão, quando
comparada à SNR obtida a partir de modelos teóricos do canal empregado. Além disso, a
SNR estimada é aplicada para o cálculo de uma pré-ênfase para a transmissão dos sinais,
onde obtém-se transmissão no fronthaul com a mesma qualidade de serviço para todos os
sinais multiplexados.

Palavras-chave: 4G, 5G, Telecomunicações, Redes Móveis, C-RAN, Fronthaul, Rádio
sobre Fibra.
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Abstract
The Centralized Radio Access Network (C-RAN) architecture allows decreasing implemen-
tation costs of cellular networks. In this architecture, the base stations are divided into
baseband units (BBUs) and remote radio units (RRUs), which are connected by a link
called fronthaul that, in general, uses the CPRI protocol. Currently available fronthaul
technologies may not keep pace with the evolution of cellular networks. Therefore, there is
interest from industry and academia in techniques and technologies to make the fronthaul
cheaper and more efficient. An alternative is to carry frequency-multiplexed signals in
analog form in the fronthaul, which decreases the required bandwidth. In this context,
this thesis investigates digital signal processing (DSP) techniques for transporting analog
frequency-multiplexed signals in the fronthaul. DSP techniques for aggregating and disag-
gregating signals are investigated for use at BBU and RRU. It is shown that the Polyphase
FFT Filter Bank (PFFB) algorithm allows decreasing computational complexity in relation
to the other evaluated algorithms. It is also proposed a modified version of the PFFB
that uses the Goertzel algorithm, allowing a more significant reduction in complexity.
Distortions due to the deployed DSP are estimated, presenting values close to the ones
measured experimentally. Therefore, it can assist the fronthaul design, for example, in the
definition of filters and algorithms used in the DSP. Signal distortions caused by the trans-
mission in the fronthaul are also assessed. For the fronthaul distortions, the application of
a pre-emphasis, which is based on the fronthaul’s SNR, is applied to the signals before
transmission is evaluated. For that, an SNR estimation procedure is proposed that allows
calculating the pre-emphasis. The estimated SNR and the pre-emphasis are evaluated
through simulations and optical link transmission experiments. The evaluations compared
the estimated SNR to the SNR obtained from theoretical models of the employed channel.
Finally, the estimated SNR is applied to calculate a pre-emphasis for the transmission of
signals, in which fronthaul transmission with the same quality of service is achieved for all
the transmitted signals.

Keywords: 4G, 5G, Telecommunications, Mobile Networks, C-RAN, Fronthaul, Radio-
over-fiber.
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PDS,Total Relação sinal-ruído da k-ésima FI devido ao processamento digital de

agregação e desagregação

SNRk
QS Relação sinal-ruído da k-ésima FI devido ao ruído de quantização e

saturação

SNRk
f Relação sinal-ruído da k-ésima FI devido à transmissão no fronthaul

TC Tempo de coerência de um canal

xkBB Sinais em banda base que são processados para transmissão no fronthaul

xkDL Sinais de downlink em banda base

xFDM Sinal agregando os sinais em FI

xkIF Sinais em FI

xkUL Sinais de uplink em banda base

x̂YXX Sinais recebidos pelo fronthaul. Aplicável à xkBB, xkUL, xkDL, xkIF e xFDM

xmIFFT Sinal da IFFT da PFFB



xxi

<{·} Parte real do argumento.

UPx{·} Operação de inserção de x zeros entre as amostras do argumento.

b·c Truncamento da parte fracionária do argumento

d·e Arredondamento para o menor inteiro maior do que argumento]
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1 Introdução

O mundo encontra-se na transição das tecnologias de telefonia móvel de quarta
geração (4G) para as de quinta geração (5G). Para o 5G, é esperado que o total de
acessos cresça dramaticamente, não só no número de smartphones, mas também devido
à inclusão de uma miríade de outros dispositivos. Esses dispositivos são os chamados
dispositivos da Internet das Coisas (IoT, Internet of Things), que são classificados pelo
Third Generation Partnership Project (3GPP) como o caso uso do 5G chamado Machine
Type Communication (MTC), que pode incluir um número massivo de dispositivos (mMTC).
Ainda no contexto do 3GPP, há os casos de uso enhanced Mobile Broadband (eMBB) e
o Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC), onde o primeiro corresponde à
evolução das tecnologias de acesso via smartphone tradicionais, e o segundo corresponde
às tecnologias que requerem comunicação com latências muito baixas. Juntos, o mMTC, o
URLLC e o eMBB formam a base de aplicações que definem a evolução das especificações
das tecnologias do 3GPP para o 5G.

Essa evolução e novos casos de uso das redes móveis resultam na popularização
desses dispositivos. Esse fato é confirmado a partir de relatórios de acompanhamento da
Anatel (ANATEL, 2020), que mostram que em março de 2020 o Brasil possuía 226 milhões
de celulares com acesso à internet, que é maior que o total populacional de 209 milhões de
habitantes do país. A mesma tendência pode ser observada nos outros casos de uso do 5G.
Em todo o mundo, o número de dispositivos conectados em redes IP deve crescer de 18,4
bilhões em 2018 para 29,3 bilhões em 2023 (CISCO, 2019). No caso de eMBB, é esperado
que em 2023 aproximadamente 40% dos dispositivos alcancem velocidades maiores que
100 Mbps e 88% alcance velocidades maiores que 25 Mbps.

A crescente demanda tem feito as operadoras, indústria e academia investigarem
tecnologias para prover conectividade de maneira satisfatória para todos esses dispositivos.
Para aumentar a taxa de dados e o número de usuários servidos, é possível perceber
a adoção de sinais com maiores larguras de banda (PATRICIELLO et al., 2018) e o
emprego de técnicas de transmissão com múltiplas antenas (LARSSON et al., 2014) ou
transmissão em canais com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO, Multiple Input
Multiple Output). Há também a tendência de adoção de frequências de portadoras mais
altas, na faixa das ondas milimétricas (mmWave) (KIM et al., 2013), onde há maior
disponibilidade de espectro possibilitando a transmissão de sinais com maiores larguras
de banda. A transmissão em frequências mais altas, como em mmWave, sofre com maior
atenuação (BJÖRNSON et al., 2019), de modo que resulta em maior dependência de
técnicas de múltiplas antenas para melhorar a direcionalidade do feixe eletromagnético para
compensar a atenuação. Na arquitetura da rede celular é possível perceber a diminuição
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da área de cobertura de uma estação-base (BS, Base station) para lidar com a maior
atenuação dos sinais, e também para lidar com o maior nível de interferência devido ao
maior reuso de frequências.

A evolução da rede celular para suprir as demandas desses novos usuários e casos
de uso pode resultar em maiores custos de implementação e manutenção dos equipamentos.
Dessa forma, a arquitetura Centralized Radio Access Network (C-RAN) (CHECKO;
LEHRMANN; STÜBERT, 2013; CHECKO et al., 2015; CHINAMOBILELTD, 2011)
da rede celular tem sido bastante investigada para diminuir os crescentes custos. Nessa
arquitetura a BS é dividida em duas unidades, a Baseband Unit (BBU) e a Remote Radio
Unit (RRU), sendo que um enlace digital de alta velocidade chamado fronthaul (PIZZINAT
et al., 2015) as conecta, permitindo a troca de informações para manter operação da rede
celular. Essa divisão permite a simplificação dos equipamentos, em especial as RRUs,
que são distribuídas e podem ser empregadas em grandes quantidades para realizar
cobertura nas várias células. Uma desvantagem dessa abordagem é que RRUs de baixo
custo resultam em restrições nos algoritmos que podem ser implementados nelas, ou mesmo
na impossibilidade de implementação de algoritmos no caso de RRUs totalmente analógicas
(DSP-free RRUs) (SCHRENK et al., 2015).

Outro problema é a alta taxa de dados necessária para o fronthaul. Dessa forma,
mesmo com o estágio atual de emprego de C-RAN e de migração para as tecnologias 5G, o
fronthaul ainda é um tópico de pesquisa em aberto, pois prevê-se que as tecnologias atuais
disponíveis para o fronthaul não acompanhem a evolução das numerologias das formas de
onda da tecnologia 5G (PFEIFFER, 2015; ASSIMAKOPOULOS; AL-HARES; GOMES,
2016). Assim, há interesse em tecnologias alternativas para o fronthaul, onde pode-se obter
diminuição dos custos pela diminuição da largura de banda necessária para transportar
cada sinal (HINRICHS et al., 2017), permitindo, por exemplo, transportar mais sinais
usando o mesmo enlace, ou o emprego de tecnologias mais baratas. É investigada também
a integração de mais funcionalidades na RRU, de modo que a taxa de dados e o requisito
de latência no fronthaul sejam diminuídos. Outra linha de investigação corresponde ao
transporte de sinais em forma analógica (NOOR et al., 2020; WAKE; NKANSAH; GOMES,
2010; APOSTOLOPOULOS et al., 2018; MATERA et al., 2019; NAQVI et al., 2017),
que possui a vantagem de apresentar diminuição na largura de banda necessária para o
transporte e na complexidade das RRUs. A desvantagem do transporte analógico são as
distorções e ruído do canal que diminuem a qualidade do sinal e, possivelmente, a taxa de
dados dos usuários.

Nesse contexto, esta tese investiga técnicas de processamento digital de sinais (PDS)
para o transporte de sinais de rádio analógicos multiplexados em frequência no fronthaul.
A motivação para o transporte analógico com multiplexação em frequência baseia-se na
possibilidade de grande diminuição na largura de banda necessária para o transporte dos
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sinais, o que pode resultar em diminuição de custos de implementação do fronthaul. Dessa
forma, nesta tese também busca-se minimizar os efeitos das distorções nos sinais para
potencializar as vantagens do transporte analógico. As contribuições desta tese abrangem
duas linhas de investigação principais, que correspondem ao Capítulo 3 e ao Capítulo 4
que são discutidos a seguir.

No Capítulo 3 é discutido o uso de processamento digital de sinais para agregação
e desagregação de sinais para o transporte no fronthaul. São discutidas várias técnicas
com foco na complexidade e nos impactos que o emprego de cada uma causa nos sinais.
É feita uma análise das distorções dos sinais devido ao processamento dos sinais. Com
base nas análises, uma contribuição do Capítulo 3 é uma formulação para a SNR devido
ao processamento digital de agregação e desagregação. Esta formulação é importante
para calcular o orçamento de ruído dos sinais transmitidos no fronthaul. Por sua vez, o
conhecimento do orçamento de ruído pode auxiliar no projeto do fronthaul, ajudando,
por exemplo, na definição de distâncias, canais, componentes, entre outros. A segunda
contribuição do Capítulo 3 é um algoritmo para recepção eficiente baseado na técnica
Polyphase FFT Filter Bank (PFFB) (HARRIS; DICK; RICE, 2003), que é modificada
substituindo-se a transformada rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform) pelo
algoritmo de Goertzel (GOERTZEL, 1958). Assim, é possível diminuir a complexidade
computacional da agregação/desagregação o que é de interesse, em especial, para as RRUs
que podem apresentar restrições de processamento. Ainda é proposta uma implementação
paralela do algoritmo de Goertzel com foco no emprego em FPGAs e ASICs.

No Capítulo 4 são discutidas técnicas de pré-ênfase para fronthaul, onde são
apresentadas e simuladas várias técnicas. Com base nas análises das técnicas, é mostrado
que há um problema específico do fronthaul com transmissão de sinais multiplexados em
frequência, pois as técnicas propostas baseiam-se na interrupção da transmissão dos sinais
de rádio para a estimação da resposta do fronthaul. Uma interrupção pode ser problemática
para a arquitetura da rede celular, logo as técnicas discutidas neste capítulo e outras
propostas em trabalhos recentes podem não ser aplicáveis. Assim, uma contribuição do
Capítulo 4 é uma técnica de pré-ênfase que é baseada na SNR do fronthaul. Para permitir a
realização da pré-ênfase, outra contribuição do Capítulo 4 é o desenvolvimento de método
de estimação da SNR para a aplicação específica do fronthaul com transmissão de sinais
multiplexados em frequência.

Para auxiliar o entendimento dos conteúdos do Capítulo 3 e do Capítulo 4, no
Capítulo 2 são explicados conceitos necessários para contextualizar o leitor ao conteúdo
discutido e às contribuições desta tese. É também apresentada uma revisão bibliográfica
em soluções investigadas para fronthaul. O Capítulo 2 ainda apresentada uma modelagem
matemática que é utilizada no restante da tese. O Capítulo 5 apresenta as considerações
finais desta tese, incluindo uma revisão das conclusões dos outros capítulos e possíveis
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expansões dos tópicos abordados.

A seguir são listados trabalhos publicados pelo autor que foram concebidos com
base nos estudos e revisões bibliográficas que resultaram no conteúdo desta tese. Dentre os
trabalhos, o artigo 1) foi utilizado para compor os resultados apresentados no Capítulo 4,
que apresenta maiores detalhes em relação ao artigo originalmente publicado. O conteúdo do
Capítulo 3 está relacionado com trabalhos recentes, como (NOOR et al., 2020), que podem
ser complementados com o conteúdo discutido. Os outros artigos listados são resultados
das investigações iniciais do autor na área de fronthaul, e inclui tópicos relacionados nas
áreas de modulações de alta ordem (item 2), técnicas de compressão (item 3) transporte
digital sobre Ethernet (itens 4 a 6).

1. I. Correa, B. Dortschy and A. Klautau, “SNR-based Pre-Emphasis for Transmission
of Frequency-Multiplexed Radio Signals in Fronthaul,” in IEEE Communications
Letters, doi: 10.1109/LCOMM.2020.2994767, (early access em junho de 2020).

2. I. Sousa, B. V. Boas, I. Freire, A. Klautau and J. D. Reis, “Parallel polyphase filtering
for pulse shaping on high-speed optical communication systems,” 2015 SBMO/IEEE
MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), Porto de
Galinhas, 2015, pp. 1-5, doi: 10.1109/IMOC.2015.7369174.

3. F. Brito, M. Berg, C. Lu, L. Ramalho, I. Sousa and A. Klautau, “A Fronthaul
Signal Compression Method Based on Trellis Coded Quantization,” 2019 IEEE
Latin-American Conference on Communications (LATINCOM), Salvador, Brazil,
2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/LATINCOM48065.2019.8937963.

4. Igor Freire, Ilan Sousa, Pedro Bemerguy, Aldebaro Klautau, Igor Almeida, Chen-
guang Lu, Miguel Berg, “Analysis of Controlled Packet Departure to Support
Ethernet Fronthaul Synchronization via PTP,” 2018 IEEE International Symposium
on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control, and Communication
(ISPCS), Geneva, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/ISPCS.2018.8543068.

5. Joary Paulo, Igor Freire, Ilan Sousa, Chenguang Lu, Miguel Berg, Igor Almeida,
Aldebaro Klautau, “FPGA-based testbed for synchronization on Ethernet fronthaul
with phase noise measurements,” 2016 1st International Symposium on Instrumenta-
tion Systems, Circuits and Transducers (INSCIT), Belo Horizonte, 2016, pp. 132-136,
doi: 10.1109/INSCIT.2016.7598202.

6. I. Freire, I. Sousa, A. Klautau, I. Almeida, C. Lu and M. Berg, “Analysis and
Evaluation of End-to-End PTP Synchronization for Ethernet-Based Fronthaul,”
2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Washington, DC,
2016, pp. 1-6, doi: 10.1109/GLOCOM.2016.7841597.
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2 Conceitos Básicos de C-RAN e Evolução
do Fronthaul

Este capítulo apresenta alguns conceitos básicos e tecnologias das redes celulares e
da arquitetura C-RAN. É apresentada a tecnologia Long Term Evolution (LTE), que é
a base das redes celulares 4G e 5G, onde o foco é direcionado para características dessa
tecnologia, que influenciam diretamente no fronthaul e seus requisitos. É apresentada a
arquitetura C-RAN e o protocolo Common Public Radio Interface (CPRI), que é o mais
utilizado atualmente na arquitetura C-RAN. É também discutido o fronthaul com mais
detalhes, seus requisitos e tecnologias atualmente empregadas para compor esse enlace.

2.1 Long Term Evolution

2.1.1 Visão Geral da Arquitetura do LTE

A tecnologia Long Term Evolution (LTE) foi desenvolvida pelo Third Generation
Partnership Project (3GPP), e é a base das redes celulares 4G e 5G. Na rede de acesso, o
LTE é uma evolução das tecnologias de redes celulares terceira geração, mais especificamente
é uma evolução do Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). A Fig. 1 mostra
em alto nível a arquitetura dessa rede, onde há três componentes principais que são o User
Equipment (UE), o Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), e o
Evolded Packet Core (EPC). Na Fig. 1 são mostradas também as interfaces de comunicação
entre os componentes, que são destacadas na figura como LTE-Uu (interface entre UE e
E-UTRAN), S1 (interface entre E-UTRAN e EPC), e SGi (interface entre EPC e a internet
e outras tecnologias de rede celular). Diferentemente das tecnologias de redes celulares que
a antecederam, que operam por chaveamento de circuitos, o LTE opera por chaveamento
de pacotes. Dessa forma, o LTE provê conectividade entre os UEs e a rede de pacotes
do EPC e também com a internet sem que haja interrupção devido à mobilidade dos
UEs. O termo LTE refere-se à evolução do acesso via rádio da tecnologia E-UTRAN, e é
complementado pela evolução do EPC, que é referenciada pelo termo System Architecture
Evolution (SAE). O LTE e SAE formam juntos o chamado Evolved Packet System (EPS).

Cada componente da Fig. 1 tem sua própria arquitetura interna, sendo que nesta
tese foca-se na E-UTRAN no contexto da arquitetura C-RAN. Dessa forma, os detalhes
sobre UE e EPC são discutidos mas não são aprofundados, pois são abordados em vários
artigos e livros (DAHLMAN; PARKVALL; SKOLD, 2016; HOLMA; TOSKALA, 2012;
SESIA; TOUFIK; BAKER, 2009). A E-UTRAN consiste em uma rede entre várias
Evolved Node B (eNB) que são as estações rádio-base (ERB) da tecnologia LTE, e que
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Figura 1 – Evolved Packet System.

Fonte: Autor.

são mostradas na Fig. 2 através de um diagrama com várias eNBs conectadas entre si e
conectadas ao EPC. Na Fig. 2 são mostrados também dois componentes do EPC, que são
o Mobility Management Entity (MME) que é responsável pelo registro e gerenciamento de
dados relacionados à mobilidade dos usuários, e o Serving Gateway (SGW) que realiza
o redirecionamento de dados dos UEs para a internet e vice-versa. Cada eNB tem duas
funções principais, sendo a primeira a transmissão e recepção de sinais de rádio para
comunicação com os UEs. A segunda consiste em controlar as operações de baixo nível
de todos os UEs conectados através do envio de mensagens para controlar a potência
e realização de handover, por exemplo. A interface X2 conecta as eNBs formando a E-
UTRAN e é utilizada para sinalização de handover e encaminhamento de pacotes. Cada
eNB conecta-se ao EPC através da interface S1.

Figura 2 – E-UTRAN.

Fonte: Autor.

A comunicação entre a eNB e o UE acontece utilizando a pilha de protocolos
mostrada na Fig. 3. Na comunicação UE-eNB da Fig. 3, os protocolos indicados por blocos
em azul correspondem à camada dois do LTE, que é composta pelas sub-camadas Medium
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Access Control (MAC), Radio Link Control (RLC) e Packet Data Convergence Protocol
(PDCP). A camada em laranja indica a camada física da interface UE-eNB. Por sua vez, a
eNB comunica-se com o EPC através de outra pilha de protocolos, que não é detalhada
na figura, e realiza o encaminhamento dos dados enviados pelos UEs ao EPC. Já o EPC,
entre outras funções, encaminha os dados dos UEs à internet.

Figura 3 – Protocolos E-UTRA.

Fonte: Autor.

2.1.2 Camada Física

O LTE utiliza o Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) na
camada física do downlink (transmissões da eNB para os UEs), que é uma técnica de
modulação baseada em Ortothonal Frequency Division Multiplex (OFDM). No OFDMA os
usuários têm acesso simultâneo através de multiplexação em tempo e frequência, recebendo
dados em determinadas subportadoras (multiplexação em frequência) em um determinado
período de tempo (multiplexação no tempo). O LTE divide os sinais transmitidos em frames
de 10 ms, que são divididos em dez subframes de 1 ms. Os subframes são divididos em
dois slots de 0,5 ms, sendo que cada slot pode conter 6 ou 7 símbolos OFDM, dependendo
da configuração de prefixo cíclico (CP, cyclic prefix) utilizada. A Fig. 4 mostra um frame
LTE e suas divisões, onde também é possível visualizar o resource block (RB) que é
composto por 12 subportadoras durante o período de um slot, e é por onde os dados dos
usuários e informações de controle são transmitidos. O RB é dividido em vários Resource
Elements (RE) que é a unidade mínima para transporte de informação no LTE, que é
uma subportadora de 15 kHz do sinal OFDM. A Fig. 4 também mostra o conceito de
antenna port, que consiste em sinais transmitidos por diferentes antenas quando técnicas
de múltiplas antenas são utilizadas.

São suportados 6, 15, 25, 50, 75 e 100 RBs compondo o sinal transmitido, o que
resulta nas larguras de banda 1,4, 3, 5, 10, 15 e 20 MHz. Com isso, o LTE tem largura de
banda flexível, o que é uma grande diferença em relação às tecnologias de redes celulares
de segunda e terceira geração. As diferentes opções de larguras de banda permitem, por
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Figura 4 – O Frame LTE.
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Fonte: Modificado a partir de (SESIA; TOUFIK; BAKER, 2009).

exemplo, que o sinal seja adaptado à largura de banda disponível em determinada faixa do
espectro eletromagnético. Com isso, há diferentes parâmetros usados na geração dos sinais
de acordo com a largura de banda, que são mostrados na Tabela 1, para cada uma das seis
opções de largura de banda. A Tabela 1 também mostra a relação de sobreamostragem
do LTE, que é a razão entre o número de subportadoras utilizadas pelo número total de
subportadoras disponíveis. A Tabela 1 ainda mostra o tamanho da Inverse Fast Fourier
Transform (IFFT) usada no downlink. O número de amostras que compõem o CP é
também mostrado na Tabela 1, sendo composto por dois números. O primeiro indica o
comprimento do CP do primeiro símbolo OFDM do slot, e o segundo número corresponde
ao comprimento dos símbolos subsequentes do slot. Em todas as configurações mostradas
o espaçamento das subportadoras é de 15 kHz.

Tabela 1 – Parâmetros da camada física do LTE.

Largura de banda (MHz) 1,4 3 5 10 15 20

Taxa de amostragem (MHz) 1,92 3,84 7,68 15,36 23,04 30,72
Tamanho da IFFT 128 256 512 1024 1536 2048
Número de subportadoras 72 180 300 600 900 1200
Número de RBs 6 15 25 50 75 100
Relação de sobreamostragem 1,78 1,42 1,7 1,7 1,7 1,7
Tamanho do CP 10/9 20/18 40/36 80/72 120/108 160/144

No uplink (transmissões dos UEs para a eNB), o LTE usa a modulação Single
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Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA), que é baseada em OFDMA, com
a diferença de que os dados dos usuários são pré-processados por uma transformada de
Fourier, sendo o restante do processamento da camada física similar. Por ser baseado em
OFDMA, o SC-FDMA possui todas as características de frame, sub-frame, slot, RB, RE
e CP do downlink. No caso do SC-FDMA, o processamento extra pela transformada de
Fourier para a transmissão permite diminuir a métrica de Peak to Average Power Ratio
(PAPR) do sinal, que, de forma simplificada, resulta em uma potência média do sinal
com menor variação. A menor PAPR auxilia no projeto dos circuitos de radiofrequência
(RF) dos UEs, pois, com a menor PAPR, é possível diminuir seu custo de fabricação pelo
emprego de componentes mais baratos, como amplificadores e outros circuitos de RF.

A duplexação, que se refere à arbitração das transmissões de uplink e downlink,
é suportada no LTE em modo de duplexação em frequência (FDD, frequency domain
duplexing) e duplexação no tempo (TDD, time domain duplexing). Em FDD, os sinais
de uplink e downlink são transmitidos em frequências diferentes, sendo que pares de
frequências para transmissões de uplink e downlink são especificadas pelo 3GPP. No FDD,
todo o frame da Fig. 4 está reservado para a transmissão de downlink ou uplink. Em TDD,
os sinais de uplink e downlink são transmitidos na mesma frequência. Nesse caso, há slots
pré-definidos para transmissões de uplink e downlink no frame compartilhado.

No Release 10 do LTE foi introduzido o conceito de carrier aggregation (CA) que
permite agregar vários sinais para obter maior largura de banda e, consequentemente,
maior taxa de dados. É possível agregar até um total de cinco sinais, resultando uma
banda total de 100 MHz, se todos os sinais forem de 20 MHz. Cada sinal componente é
chamado de component carrier (CC). O CA é uma forma de o LTE original (Release 8 )
atender ao requisito de largura de banda do IMT-Advanced (IMT-ADVANCED, 2008)
para ser classificado como tecnologia de quarta geração (4G), no qual um dos requisitos é
a tecnologia de acesso possuir para o uplink e o downlink pelo menos 40 MHz de largura
de banda, sendo que LTE originalmente possui banda máxima de 20 MHz. No Release 10
vários recursos novos foram integrados, inclusive o CA, e esse é o primeiro Release que é
classificado como 4G, pois é o primeiro a atender a todos os requisitos do IMT-Advanced.

Em CA, as CC podem ser transmitidas na mesma faixa de frequência, sendo
chamada LTE CA intra-banda. Na transmissão CA intra-banda, as portadoras têm
frequências próximas. Assim, os sinais multiplexados em frequência podem ser agregados
no domínio digital, o que resulta em um sinal com maior frequência de amostragem. Por
exemplo, um sinal CA intra-banda com cinco CCs, precisa de frequência de amostragem
suficiente para todos os sinais com alguma banda de guarda, sendo que nesse caso a
frequência de amostragem é de 122,88 MHz (3GPP, 2017b). O LTE CA também pode ser
implementado na configuração inter-banda, onde os CCs são transmitidos em faixas de
frequência distintas (e.g., 1800 e 2400 MHz). Nesse caso, pode ser necessária mais de uma
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interface de rádio para a transmissão e recepção do sinal. Devido à pouca disponibilidade
de espectro, pode não haver a disponibilidade de frequências contíguas, logo a configuração
inter-banda de CA pode ser a mais viável.

Originalmente são suportadas técnicas de MIMO com transmissão em até 8 antenas,
permitindo o emprego de técnicas de diversidade e multiplexação espacial. Outra categoria
de técnicas empregadas no LTE são as técnicas de transmissão cooperativa, que consistem
em um conjunto de técnicas com o objetivo de mitigar interferência entre células e
aproveitar a interferência para melhorar a qualidade do sinal. Para isso, duas ou mais eNBs
utilizam sinalização na interface X2 para coordenar a transmissão na interface aérea, e essa
coordenação deve obedecer uma temporização bem estrita. Existem várias técnicas nessa
categoria como o coordinated multipoint (CoMP), o Inter Cell Interference Cancellation
(ICIC) do Release 8, o Enhanced ICIC (eICIC) do Release 10. Outro exemplo, são as
técnicas de transmissão cooperativa (JT, joint transmission), onde duas eNBs transmitem
no mesmo RB a mesma informação com objetivo de criar interferência construtiva no UE
e melhorar a qualidade do sinal. Para permitir a implementação de JT, é necessário que
as RRUs (ou eNBs) transmitam o sinal no mesmo instante para que as técnicas possam
ter sucesso, sendo tolerado um Time Alignment Error (TAE) entre RRUs de no máximo
65 ns.

2.2 Arquitetura C-RAN

2.2.1 Visão Geral

A densificação das redes celulares gera custos de manutenção dos equipamentos
que provêm a cobertura, pois são necessários para o funcionamento desses equipamentos
recursos como: condicionamento térmico, alimentação elétrica, conexão com a rede da
operadora, aluguel do local de instalação, entre outros. Para diminuir o impacto desses
custos, a arquitetura chamada Centralized Radio Access Network (C-RAN) (CHECKO et
al., 2015), que é mostrada na Fig. 5, tem sido bastante estudada, e consiste na divisão das
estações rádio base em duas unidades, onde a antena e circuitos de radiofrequência (RF)
ficam nas torres, nas chamadas remote radio units (RRUs), e as unidades de processamento
em banda-base ficam em um datacenter e são chamadas de baseband units (BBUs).

Em geral, a divisão de funcionalidades entre BBU e RRU é feita de modo que
praticamente todo o processamento da Fig. 3 é feito na BBU, e na RRU são realizados
conversão analógico-digital, conversão digital-analógico e são instalados circuitos de RF.
Assim, é possível diminuir os custos dos equipamentos (CAPEX, Capital Expenditure),
pois as RRUs são simplificadas em relação às estações rádio base completas. Também é
possível diminuir custos operação (OPEX, Operational Expenditure) (CHINAMOBILELTD,
2011), uma vez que, com as BBUs co-localizadas, gastos com energia, conectividade e
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manutenção podem ser diminuídos (CHECKO et al., 2015; CHINAMOBILELTD, 2011).
Ainda, com as BBUs co-localizadas, é também possível simplificar a implementação de
vários recursos e técnicas desenvolvidas para melhorar a operação das redes celulares,
e que necessitam da comunicação entre células. Por exemplo, no LTE, com a latência
da interface de comunicação X2 diminuída, é facilitada a implementação de recursos
que requererem comunicação rápida entre as BBUs, como as técnicas de transmissão
cooperativa, cancelamento de interferências e MIMO distribuído discutidos na Seção 2.1.

Figura 5 – Arquitetura em nuvem do LTE.

Fonte: Autor.

Outra vantagem da C-RAN é o chamado ganho de multiplexação (CHECKO;
LEHRMANN; STÜBERT, 2013), em que as operadoras podem melhor utilizar as unidades
de processamento através do compartilhamento de carga entre elas, o que permite diminuir
o número de unidades de processamento e, consequentemente, os custos. Isso é possível,
pois, por exemplo, eNBs de regiões comerciais podem ser mais utilizadas durante o dia,
enquanto que eNBs em regiões residenciais podem ser mais utilizadas durante a noite.
Com base nisso, na C-RAN há vários trabalhos com foco na virtualização das BBUs,
onde é proposto que não há uma BBU para cada RRU, mas sim BBUs virtuais, que são
atribuídas de acordo com a carga da célula.

A conexão entre BBUs reunidas no datacenter (também chamado de BBU pool) e
as RRUs nas antenas é feita por meio de um enlace de alta velocidade e baixa latência
chamado de fronthaul (PIZZINAT et al., 2015; I et al., 2014). Em geral, o fronthaul utiliza
uma tecnologia digital com taxa suficiente para o transporte dos sinais em banda base e
recursos adicionais para, por exemplo, sincronização de fase e frequência das RRUs com
as BBUs, e dados de controle. O protocolo mais utilizado nesse enlace é o CPRI, que é
discutido na Seção 2.2.2.

2.2.2 Protocolo CPRI

O protocolo Common Public Radio Interface (CPRI) (CPRI, 2015; PIZZINAT et
al., 2015) é uma interface serial que transmite dados a uma taxa constante (CBR, constant
bit rate) em um canal dedicado que é geralmente ótico. No CPRI são definidos o Radio
Equipment Controller (REC) e o Radio Equipment (RE), que são equivalentes à BBU e
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RRU, respectivamente. De acordo com as especificações do CPRI, são permitidas várias
topologias para conectar RECs com REs, como a conexão em estrela, em cadeia, em árvore
e em anel, que são mostradas na Fig. 6.

Figura 6 – Topologias do CPRI.
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Fonte: (CPRI, 2015).

A CBR do CPRI é mantida através de transmissão de dados temporizada em
intervalos de aproximadamente 260 ns (1/3,84 MHz), transmitindo o chamado basic
frame (BF) que é mostrado na Fig. 7. Com a transmissão temporizada, é possível prover
sincronismo de fase e de frequência dos clocks das RRUs com os das BBUs, bem como
manter o alinhamento dos instantes de transmissão dos sinais O alinhamento do instante de
transmissão entre RRUs tem precisão de 8,138 ns (OLIVA et al., 2016), que corresponde a
1/4 de amostra de um sinal LTE de 20 MHz de largura de banda. Assim, é possível atender
aos requisitos das redes como a LTE, permitindo a implementação de vários recursos
avançados como CoMP e MIMO.

Com a CBR do CPRI, há várias opções de taxas constantes de dados que podem
ser utilizadas na camada física. Cada taxa é definida pela transmissão de um determinado
número de bits no período de 260 ns. As possíveis taxas são identificadas por perfis que
são mostrados na Tabela 2. Para transmissão usando os perfis de 1 a 7, a codificação
8b/10b é usada, já para os perfis de 7A a 10, a codificação 64b/66b é usada. O emprego
da codificação 8b/10b basicamente mapeia 8 bits em 10 bits (e 64 para 66 bits no caso
do 64b/66b). Essas codificações resultam em informação extras transmitidas no fronthaul
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de aproximadamente de 25% para 8b/10b e de 3% para 64b/66b. Dessa forma, há uma
taxa útil para cada perfil que é mostrada na Tabela 2, junto com a taxa total. Com o
emprego da codificação, o sinal transmitido possui uma boa densidade de transições, o que
permite ao receptor recuperar a frequência para gerar a portadora e o clock de amostragem.
Esse procedimento é chamado de Clock and data recovery (CDR), e é o que permite a
sincronização das RRUs e BBUs discutida nos parágrafos anteriores.

Tabela 2 – Taxas da versão 7 do CPRI e taxa disponível para transporte de amostras.

Perfil BF (bytes) Taxa Total (Gbps) Taxa Útil (Gbps) Codificação

1 1 0.6144 0.4608 8b10b
2 2 1.2288 0.9216 8b10b
3 4 2.4576 1.8432 8b10b
4 5 3.0720 2.3040 8b10b
5 8 4.9152 3.6864 8b10b
6 10 6.1440 4.6080 8b10b
7 16 9.8304 7.3727 8b10b
7A 16 8.11008 7.3727 64b66b
8 20 10.1376 9.2160 64b66b
9 24 12.16512 11.0592 64b66b
10 48 24.33024 22.1184 64b66b

Fonte: Autor.

A Fig. 7 mostra o Basic Frame (BF) do CPRI, que corresponde à quantidade
de informação transmitida a cada intervalo de 260 ns. O BF é composto pela palavra
de controle (a esquerda) e quinze palavras para transporte de amostras. O tamanho da
palavra em bits é definido de acordo com o perfil do CPRI, podendo ser de 1 byte até 48
bytes. Como as 16 palavras de tamanho de acordo com os perfis sempre são transmitidas
em aproximadamente 260 ns, uma palavra maior resulta em maior taxa de dados. Na
Tabela 2 são mostrados os tamanhos da palavra em bytes para cada perfil. Esse tamanho
é um fator multiplicativo para calcular a taxa de dados, uma vez que o BF é composto
por 16 palavras com N bytes. Assim, a taxa do CPRI sem a codificação de canal é de
N × 8 bits × 16 × 3,84 MHz. Como uma palavra é reservada para controle, então em um
BF há 15 × N bits para a transmissão de amostras.

As amostras dos sinais são organizadas nas quinze palavras do BF reservadas para
o transporte de sinais, sendo que os bits dessas palavras são subdivididos nos chamados
Antenna Carriers (AxC), que é um contêiner para transporte de amostras para cada antena
servida. Em cada AxC há um número de amostras que é igual ao fator multiplicativo da
frequência de amostragem do sinal em relação a 3,84 MHz (frequência base do CPRI). Por
exemplo, um sinal LTE de 20 MHz tem frequência de amostragem de 30,72 MHz, que
é 8 vezes maior do que a frequência do CPRI, logo o AxC desse sinal tem 8 amostras.
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Figura 7 – Basic Frame do CPRI.
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Fonte: Modificado a partir de (CPRI, 2015).

Considerando que cada amostra do sinal de 20 MHz tem 15 bits, esse sinal utiliza 240 bits
do BF para ser transportado, que é calculado como 2 × 8 amostras × 15 bits. Logo, só
pode ser transmitido usando os perfis do CPRI de 2 em diante. No caso de um sinal não
utilizar todos bits disponíveis do BF, é possível incluir AxCs de outras antenas, desde que
haja bits suficientes para a transmissão de acordo com o fator multiplicativo daquele sinal.

O CPRI também tem uma versão que opera sobre redes de pacotes, que é denomi-
nada eCPRI (ECPRI, 2017) e que difere da especificação original que utiliza um enlace
dedicado. Outra diferença é que no eCPRI há a possibilidade de divisões de processamento
entre BBU e RRU mais flexíveis. Devido à utilização da transmissão por pacotes no eCPRI,
não é possível distribuir o clock das BBUs para as RRUs da mesma forma que no CPRI
original para manter o sincronismo. Logo, no eCPRI há o chamado Synchronization Plane,
que deve prover meios para que as RRUs sejam sincronizadas em fase e em frequência
para que recursos do LTE/3GPP possam ser implementados. Entretanto, a sincronização
não é especificada, sendo citadas possíveis tecnologias para este fim, como SyncE e PTP,
com liberdade para a utilização de outros.

2.3 Fronthaul para Redes Celulares de Próxima Geração
Como discutido na Seção 2.2, C-RAN é uma arquitetura promissora para viabilizar

a implementação de redes celulares através da diminuição de custos CAPEX e OPEX.
Entretanto, apesar do atual estágio de implementação e migração das tecnologias do 4G
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para o 5G, o fronthaul ainda é um tópico de pesquisa em aberto, pois as tecnologias
atualmente empregadas nesse enlace podem não acompanhar a evolução das tecnologias
das redes celulares.

Por exemplo, para o transporte de sinais digitalizados no fronthaul, pode-se estimar
a taxa de dados em aproximadamente 1 Gbps para o transporte de um único sinal LTE
com 20 MHz de largura de banda, considerando as especificações discutidas na Seção 2.1.
Uma célula pode ser dividida em vários setores com uma antena em cada um. Logo, a
taxa de dados por célula no fronthaul é de 3 Gbps. Além disso, com a evolução do LTE,
há uma tendência de maior emprego de técnicas avançadas de MIMO com arranjos com
maior número de antenas, densificação das células, e transmissão de sinais com maior
largura de banda. Dessa forma, há um fator multiplicativo na taxa de dados para cada um
desses recursos. Atualizando o exemplo anterior, com transmissão em múltiplas antenas,
com oito antenas em cada setor, o requisito do fronthaul é de aproximadamente 24 Gbps.
Pela discussão desses exemplos, é possível perceber que, em determinadas configurações, o
transporte dos sinais para uma única célula requer taxa de dados que pode ser maior do
que a maior taxa provida pelo CPRI, que corresponde ao perfil 10 (ver Tabela 2).

Outra característica do fronthaul, é a necessidade de baixa latência para não
inviabilizar a operação das camadas superiores do LTE. Por exemplo, o processo realizado
na camada MAC, chamado Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ), restringe a latência
do fronthaul. Basicamente, no HARQ, cada mensagem enviada pela MAC, chamada de
Protocol Data Unit (PDU), precisa ser respondida dentro do período de expiração da
mesma, indicando recebimento com ou sem sucesso. No caso do LTE com duplexação na
frequência (FDD, Frequency division duplexing), a operação do HARQ deve ser obedecida
da seguinte maneira: cada MAC PDU enviada no subframe N é recebida no subframe
N + 1, e deve ser processada no receptor antes do subframe N + 3 para que a resposta
seja enviada no subframe N + 4. Essa resposta chegará no subframe N + 5 e deve ser
processada antes do subframe N + 7, para que essa mensagem seja retirada da lista de
pendências. Caso essa temporização não seja obedecida, a MAC assume que a PDU foi
perdida e a reenvia. A partir da descrição da temporização do HARQ, alguns trabalhos
concluíram que desse total de 8 ms, somente 250 µs devem ser alocados para o transporte
no fronthaul (NGMN, 2015). Dessa forma, a distância entre a BBU e RRU fica limitada
na faixa de 20 a 40 km, devido ao tempo de propagação da fibra (aproximadamente
200m/µs) (NIKAEIN, 2015). Por exemplo, para uma distância de 15 km, o tempo restante
para processamento no transmissor e no receptor fica em torno de 2,4 ms.

As técnicas de CA impõem restrições ao fronthual em taxa de dados, latência e
sincronismo. No caso de transmissão intra-banda, pode ser gerado um sinal com maior
frequência de amostragem, que tem influência direta na taxa do fronthaul. Na configuração
inter-banda, duas ou mais antenas transmitem dados para o mesmo UE, e essas transmissões
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precisam obedecer a uma temporização estrita para que o usuário receba com sucesso
os dados. Para transmissão cooperativa, as antenas que estão geograficamente separadas
transmitem simultaneamente, por isso os sinais são enviados da BBU para as RRUs, e
devem ser transmitidos de forma simultânea. Nesses casos, a taxa de dados é alta e o
requisito de alinamento no tempo entre as antenas é estrito.

2.3.1 Requisitos

Como exemplificado nos parágrafos anteriores, as características das redes celulares
4G e 5G resultam em requisitos bastante estritos para o fronthaul. Com base nisso, esta
seção discute cada um dos requisitos mais comuns do projeto de fronthaul, que são taxa
de dados, sincronismo, latência, presença de canal de controle, e baixa distorção.

O primeiro requisito discutido para a implementação de um enlace fronthaul é a
taxa de dados. Em geral, uma rede empregando tecnologia digital é utilizada, dessa forma,
a partir dos parâmetros dos sinais e das informações de controle do protocolo utilizado
no transporte, é possível definir a taxa de dados do fronthaul. Uma forma genérica de se
calcular a taxa de dados é

R = 2× IQbits × Fs × Ctrl× Cb (2.1)

onde IQbits é o número de bits das amostras, o fator de 2 contabiliza os bits da parte em
fase (I) e em quadratura (Q) da amostra; Fs é a frequência de amostragem; Ctrl são os bits
utilizados para informações de controle; Cb é taxa da codificação usada na camada física
do protocolo utilizado para o transporte. No contexto do CPRI, que transporta 1 bit de
controle a cada 15 bits de amostras (Ctrl = 16/15) e utiliza codificação 8b/10b (Cb = 10/8),
o transporte de um sinal de LTE de 20 MHz com IQbits = 15 e Fs = 30, 72 MHz resulta
na taxa de 1,2288 Gbps, ou 0,9216 Gbps sem a codificação 8b/10b.

Outro requisito para um enlace de fronhaul é o de sincronismo, que pode ser de três
formas: sintonia, fase e alinhamento no tempo. A sintonia corresponde ao valor nominal
das frequências das portadoras de várias eNBs, que devem ter uma determinada precisão
para evitar interferência entre elas. No LTE, as eNBs devem apresentar erro máximo de 50
partes por bilhão (ppb). Além da sintonia, as eNBs devem possuir fases coerentes de suas
portadoras, o que permite manter a sintonia. Além disso, as eNBs devem transmitir os
sinais no mesmo instante de tempo, para evitar interferências ou para permitir o emprego
de técnicas de transmissão cooperativa. A simultaneidade da transmissão entre da eNBs é
medida por uma métrica chamada Time alignment error (TAE). Para o LTE, o TAE mais
estrito ocorre quando técnicas de mitigação de interferência são usadas, para as quais o
TAE é de 65 ns (3GPP, 2017c).

O fronthaul deve prover meios de atender os requisitos de sincronismo e latência. Por
exemplo, no caso do CPRI, estes recursos são possibilitados pelo emprego da codificação
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8b/10b ou 64b/66b e da transmissão temporizada do BF. Com o CPRI, é possível alcançar
TAE nas RRUs com precisão de 8,138 ns (OLIVA et al., 2016), já as portadoras são
sincronizadas com precisão de 2 ppb, que é 25 vezes menor do que o requisito mais estrito
do LTE de 50 ppb (3GPP, 2017c). No caso de fronthaul baseado em redes de pacote,
como o Ethernet, o protocolo IEEE 1588 chamado de Precision Time Protocol (PTP) é
estudado (FREIRE et al., 2017; ASSIMAKOPOULOS; AL-HARES; GOMES, 2016) como
alternativa para prover tais sincronismos.

A latência do fronthaul também é um requisito estrito para projeto do enlace. Como
discutido no início desta seção, o requisito de latência deriva do fato de que as camadas
superiores do LTE enviam mensagens que devem ser respondidas em um tempo determinado.
Caso o tempo de resposta não seja obedecido, pode haver um estado de erro na rede. No
caso do LTE FDD, o maior requisito em relação à latência do fronthaul é da camada
MAC, onde é executado o HARQ (CHECKO et al., 2015; NIKAEIN, 2015). Com base no
HARQ, o valor de latência para o fronthaul foi definido como sendo 250 µs (NIKAEIN,
2015; NGMN, 2015).

A latência máxima de 250 µs está relacionada às especificações atuais do LTE, e
não considera a evolução dessa tecnologia, para a qual podem ser utilizadas frequências de
portadora mais altas e outras técnicas que precisam de latência baixa e estável. Em (BAR-
TELT et al., 2017) é feita uma análise de latência para novos padrões de rádio, onde é
argumentado que o tempo de coerência do canal

TC ≈
√

9
16π

c

vfc
, (2.2)

onde c é a velocidade da luz em m/s, v é a velocidade do UE em m/s e fc é a frequência
da portadora em Hz, deve ser considerado para definição da latência, pois esquemas de
modulação e codificação adaptativas, precoding e agendamento de transmissão, precisam
da estimação do canal atualizada. Logo, uma grande latência no fronthaul pode invalidar
estimações de canal já realizadas e, consequentemente, a execução dessas técnicas. Para
exemplificar, algumas velocidades de UE que devem ser consideradas nos tempos de
coerência são 3, 50 e 500 km/h. No caso da velocidade de 50 km/h, os tempos de coerência
são 4,57, 0,3, 0,13 ms para as frequências de portadora iguais a 6GHz, 30 GHz e 70 GHz,
respectivamente.

Do ponto de vista da camada de aplicação, a execução do HARQ e outras espe-
cificidades do LTE resultam numa latência de aproximadamente 100 ms. Ou seja, uma
requisição HTTP feita por um navegador leva aproximadamente 100 ms na rede LTE. Mas
para o 5G há novas aplicações, como internet táctil e comunicações veiculares, que podem
exigir latência na camada de aplicação na ordem de 1 ms. Dessa forma, a latência máxima
na camada MAC, que no LTE é de 8 ms, deverá ser diminuída na mesma proporção, o
que pode resultar em requisito de latência mais estrito para o fronthaul.
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O fronthaul deve ser uma rede de transporte transparente entre a BBU e RRU,
logo, os sinais não devem sofrer distorções na transmissão. No caso do transporte dos
sinais na forma digital (e.g. CPRI, ethernet), se não houver o emprego de técnicas de
compressão com perdas ou perda pacotes, é possível haver transmissão sem distorções.
Entretanto, transporte livre de distorção não pode ser assumido em outras tecnologias de
fronthaul, como o transporte de sinais na forma analógica.

Não há uma regras bem definida para o nível de distorção máximo que os sinais
sofrem no fronthaul. Uma alternativa para quantificar a distorção máxima “permitida” no
fronthaul pode ser baseada nas especificações do LTE. A Tabela 3 de TS 36.104 (3GPP,
2017c) mostra as especificações do 3GPP para valores da magnitude do vetor de erro (EVM,
error vector magnitude) máximos que permitem o uso de cada formato de modulação. Essa
tabela mostra os valores de EVM dos sinais recebidos pelos UEs, o qual é utilizado para
gerar o Channel Quality Indicator (CQI) que é enviado para a eNB no canal de controle
do LTE. Dessa forma, os valores de EVM da Tabela 3 podem ser usados como base para
o nível máximo de distorção no fronthaul, de modo que o transporte interfira o mínimo
possível no formato de modulação empregado no sinal. Por exemplo, pode-se assumir que
o fronthaul deve permitir o formato de modulação mais estrito (256QAM), para isso, por
exemplo, 1/3 desse valor pode ser definido como tolerável no fronthaul.

Tabela 3 – Requisitos de EVM para ordem de modulação para um sinal LTE.

Esquema de modulação no PDSCH EVM máxima (%)

QPSK 17.5
16QAM 12.5
64QAM 8
256QAM 3.5

Fonte: TS 36.104 (3GPP, 2017c).

Os canais de controle são necessários para comunicação entre BBU e RRU e têm
várias funções, como o controle da operação das RRUs. Uma das opções de transporte no
fronthaul divide funcionalidades entre BBU e RRU (ver 2.3.2). Nessa opção pode haver a
necessidade de troca de mensagens de controle para indicar parâmetros do processamento
a ser realizado na RRU. Por exemplo, a RRU pode realizar o cálculo da IFFT no downlink,
onde para isso é necessário um canal de controle para indicar quais RBs dos slots estão
ativos. Outro exemplo, é o caso da estimação do canal ser realizada na RRU e a equalização
na BBU. Nesse caso, a estimação realizada na RRU deve ser enviada para a BBU. O CPRI
apresenta canal de controle, para o qual o equivalente a 1/16 do total da capacidade é
reservada para este fim. No CPRI, o canal de controle pode ser utilizado, por exemplo,
para informar como estão organizados os AxC e para ajustar a potência do sinal na RRU.
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2.3.2 Pesquisas em Tecnologias Digitais para o Fronthaul

A seguir são apresentadas de forma resumida algumas técnicas e tecnologias que
são investigadas para o transporte de sinais digitalizados no fronthaul. Nesta seção é focado
no transporte de sinais digitalizados, e também buscam atender aos requisitos discutidos
na Seção 2.3.1.

Técnicas de compressão são investigadas para tornar mais eficiente o transporte de
amostras digitalizadas no fronthaul, como uma forma de amenizar o problema da grande
taxa de dados. Por exemplo, alguns trabalhos que propõem técnicas de compressão de
sinais para diminuir a taxa de dados no fronthaul são (BRUBAKER et al., 2016; PARK
et al., 2014; SAMARDZIJA et al., 2012; BRUBAKER et al., 2016; RAMALHO et al.,
2017). Entretanto, o emprego de técnicas de compressão pode inserir distorções nos sinais
no fronthaul, pois muitas técnicas de compressão que conseguem alcançar alta taxa de
compressão ou baixo custo computacional são baseadas em técnicas de compressão com
perdas, como (RAMALHO et al., 2017).

O CPRI utiliza sinalização binária para transmissão dos BFs, que tem como
desvantagem uma baixa eficiência espectral, o que aumenta a largura de banda em
relação a outros formatos de sinalização. Dessa forma, o uso de sinalização digital mais
eficiente (BABIR; CHOUDHURY, 2017) para a transmissão no fronthaul é também
investigado como opção para novas tecnologias de fronthaul. Entretanto, modulações de
alta ordem possuem, em geral, piores taxas de erro de bit (BER, Bit Error Rate). No
caso do CPRI, a BER é de 10−12 (CPRI, 2015), o que é bem estrito, e torna desafiador o
emprego de modulações de alta ordem para essa tecnologia.

Os chamados splits do fronthaul, ou divisões de processamento entre BBU e RRU,
são outra alternativa para diminuir a taxa de dados e outros requisitos do fronthaul. Há
várias denominações, por exemplo os splits A, B e C em (BARTELT et al., 2017), ou os
splits de A até F em (CHANG et al., 2016). O eCPRI (ECPRI, 2017) também especifica
essa possibilidade. O split do 3GPP definido no relatório técnico TR 38.801 (3GPP, 2017a)
é mostrado na Fig. 8, onde as várias camadas na pilha de protocolos do LTE são mostradas,
e os pontos onde o processamento entre a BBU e RRU são divididos. Em cada um desse
pontos há diferentes requisitos de taxa e latência. A seguir é feita uma breve descrição dos
splits da Fig. 8:

• Split 1 : neste split as funções da RRC são realizadas na BBU e as outras camadas
do LTE são realizados na RRU. Dessa forma, a RRU é semelhante à eNB tradicional
e tem como vantagem o fato de os requisitos do fronthaul serem bastante aliviados;

• Split 2 : na opção 2, a BBU realiza as funções das camadas RRC e PDCP. Similar
ao Split 1, neste os requisitos do fronthaul são bastante aliviados;
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Figura 8 – Splits estudados pelo TR 38.801 do 3GPP.

Fonte: Modificado a partir de TR 38.801 (3GPP, 2017a).

• Split 3 : nesta opção, as funções da camada RLC do LTE é realizada em parte na
BBU e em parte na RRU;

• Split 4 : neste split somente as funções da camada MAC são são realizadas na RRU;

• Split 5 : neste split as funções da camada MAC são realizadas em parte na BBU e
em parte na RRU;

• Split 6 : chamada de split MAC-PHY, o processamento da MAC é feita na BBU e
a PHY na RRU. Nesse caso, o fronthaul transporta dados e configurações (como
alocação de RBs).

• Split 7 : nesse split a IFFT e inserção de CP (ou FFT e remoção de CP) são realizados
na RRU. O CP representa informação redundante transmitida no fronthaul de
aproximadamente 7% para o LTE. Mas o ganho mais significativo é a possibilidade
de transmissão dos índices dos símbolos QAM no downlink, onde um número inteiro
de 8 bits (no caso de 256QAM) é transmitido no lugar de um número complexo de
30 bits correspondente. No uplink a transmissão do índice não é possível, pois os
símbolos estão corrompidos pelo canal e ruído. É também possível não transmitir
RBs não utilizados pelo fronthaul, mas nesse caso é necessária a transmissão de
dados de controle para indicação de quais RBs devem ser transmitidos.

• Split 8 : permite separar a PHY da parte de RF, e é como o fronthaul baseado
em CPRI é dividido. Esse split permite a centralização dos processos de todos os
protocolos na BBU, facilitando a coordenação das BBUs (no BBU pool). Esse split
permite o suporte eficiente de recursos como CoMP, MIMO, balanceamento de carga
e mobilidade. A desvantagem é que taxa de dados necessária é a mais alta entre
todos os splits.

Uma crítica em relação aos splits, é que estes são incompatíveis com o conceito
de RRUs simples e de baixo custo. Quanto mais algoritmos são embarcados nas RRUs,
estas tornam-se potencialmente mais complexas, podendo resultar em menor diminuição
de custos com o emprego da arquitetura C-RAN. No caso da Fig. 8, quanto mais baixo o
número da opção do split, mais semelhante a RRU se torna à eNB tradicional. Outros
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trabalhos, como (SCHRENK et al., 2015), propõem implementar na BBU ainda mais
funcionalidades. Por exemplo, em (SCHRENK et al., 2015) a BBU também implementa
os circuitos de conversão AD e DA e de RF, ou seja, no downlink o sinal em RF é gerado
na BBU e transmitido no fronthaul. Dessa forma, a RRU pode ser composta somente por
circuitos analógicos para amplificação, o que permite implementação das RRUs com custo
ainda menor.

O principal canal investigado para transporte de sinais são as fibras óticas (NOVAK
et al., 2016), devido à grande largura de banda disponível, imunidade às interferências
eletromagnéticas e baixa atenuação. No caso da transmissão em fibra ótica, as transmissões
analógica e digital são chamadas de Analog Radio over Fiber (A-RoF) (LIU et al., 2016)
e Digital Radio over Fiber (D-RoF) (FREIRE et al., 2017; CHITIMALLA et al., 2017;
ASSIMAKOPOULOS; AL-HARES; GOMES, 2016), respectivamente. Como exemplo de
D-RoF, pode-se citar o CPRI (CPRI, 2015), o Ethernet como Fronthaul (CHITIMALLA
et al., 2017) e redes TDM-PON (HISANO et al., 2017). Devido à grande capilaridade
que se deseja alcançar nas redes móveis (BHUSHAN et al., 2014), o custo de se utilizar
fibra em todos os pontos de acesso pode ser proibitivo. Por isso, os cabos de cobre para
transmissão analógica também são de interesse, pois sua instalação em prédios, casas e
escritórios é mais barata do que a da fibra, permitindo assim a instalação das chamadas
home eNBs e femtocells. Assim, cabeamento telefônico pode ser usado para implementações
de femtocells (HUANG et al., 2015b; HUANG et al., 2015a; NAQVI et al., 2017). As
RRUs poderiam ser instaladas junto com os equipamentos para prover conectividade
residencial usando tecnologia Digital Subscriber Line (DSL). Os sinais de rádio podem ser
transportados junto com os sinais de telefonia fixa e de DSL (HUANG et al., 2015b) no
mesmo cabo. Entretanto, o cobre tem como desvantagem a atenuação e o crosstalk entre
cabos.

Fronthaul usando enlaces sem fio por ondas milimétricas (mmWave) (ZHANG et
al., 2016; KUO; MOURAD, 2017) também é de interesse. A desvantagem do canal wireless
em mmWave é a atenuação do sinal e suscetibilidade às interferências meteorológicas.
Uma forma de se implementar o fronthaul é através de um canal híbrido, onde os sinais
são enviados por fibra para uma RRU e, a partir dela, redireciona-se para outra RRU
utilizando uma tecnologia sem fios como mmWave (ARGYRIS et al., 2018; RADDO et al.,
2019) ou enlaces óticos sem fio (LU et al., 2017). Dessa forma, pode-se usar enlaces com
visada direta entre RRUs para prover cobertura em locais onde não é possível chegar com
infraestrutura de cabeamento para o fronthaul.
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2.4 Fronthaul Analógico
Outra linha de investigação em tecnologias para fronthaul, considera o transporte

de sinais em forma analógica. Esta linha de investigação é o foco desta tese, por isso
esta seção é dedicada para a discussão deste tópico com mais detalhes. Da mesma forma
que na Seção 2.3.2, esta seção apresenta discute alguns trabalhos relacionados publicados
recentemente. Além disso, esta seção apresenta mais detalhes do transporte de sinais
analógicos no fronthaul. Primeiramente, são apresentados vários cenários ilustrativos de
transmissão de sinais analógicos no fronthaul. Os cenários representam transmissão de
sinais de dowlink, ou seja, transmissão no fronthaul da BBU para a RRU e, então, da
RRU para os UEs. É também apresentada uma modelagem matemática da transmissão
de sinais analógicos multiplexados em frequência no fronthaul. Com base na modelagem
matemática, é feita uma derivação da relação sinal-ruído (SNR, signal-to-noise ratio) total
considerando todas as possíveis fontes de distorção que afetam os sinais.

A transmissão de sinais em forma analógica no fronthaul é uma solução à grande lar-
gura de banda necessária, quando comparada à transmissão de sinais digitalizados (NOVAK
et al., 2016). Nessa linha de investigação, o fronthaul pode ser um cabo de cobre (HUANG
et al., 2015b; NAQVI et al., 2017), fibras óticas (DELMADE et al., 2018) ou algum canal
para transmissão sem fios, como as micro-ondas ou ondas milimétricas (ZHANG et al.,
2016; KUO; MOURAD, 2017). Os sinais de rádio podem ser multiplexados em frequência
antes da transmissão no fronthaul, o que permite melhor utilização do enlace disponível.
Para a transmissão em fibra, o conceito de multiplexação de sub-portadora (SCM, do
inglês sub-carrier multiplexing) é bastante investigado como esquema de transmissão de
sinais analógicos no fronthaul (HUI et al., 2002; WAKE; NKANSAH; GOMES, 2010).

Uma desvantagem significativa das alternativas analógicas são distorções que os
sinais sofrem devido aos efeitos do canal (DOWHUSZKO; PÉREZ-NEIRA, 2018). Assim,
as distorções do transporte analógico e o ruído podem afetar de maneira significativa os
sinais, podendo ser uma considerável limitação no emprego ou no alcance de links de
fronthaul baseados nessa tecnologia. Por exemplo, em fronthaul ótico, há impactos na
conversão do sinal elétrico para sinal ótico, ou conversão eletro-ótico (EO), na conversão
ótico-elétrico (OE) e do canal, além das não-linearidades do laser e da fibra. Essas distorções
podem ser mais severas para frequências intermediárias (IF, intermediate frequency) mais
altas (ARGYRIS et al., 2018; LU et al., 2017).

O emprego de processamento digital de sinais para auxiliar no transporte é bastante
investigado, e é denominado fronthaul assistido por processamento de sinais, DSP-assisted
ou DSP-enabled fronthaul (LIU et al., 2016; BEFEKADU; TORRES-FERRERA; GAU-
DINO, 2018; ZENG et al., 2017; LIU; EFFENBERGER, 2016). Quando o fronthaul é
baseado em fibra, pode ser referenciado como DSP-A-RoF (MELLO et al., 2016). As
técnicas de PDS podem ser empregadas para a agregação ou multiplexação de sinais
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(LIU et al., 2016; ZENG et al., 2017; ARGYRIS et al., 2018; LI et al., 2018), o que pode
apresentar agregação mais eficiente devido à maior flexibilidade das formas de agregação
digitais em comparação com as analógicas. Assim, pode-se conseguir realizar agregação de
sinais usando multiplexação em frequência com espaçamento menor usando filtros digitais.
Por exemplo, em (XU et al., 2016) são transmitidos sinais com modulação Filter Bank
Multicarrier (FBMC) com banda de guarda entre os sinais praticamente nulas. Pode-se
realizar equalização (ou pré-equalização/ênfase) dos sinais (TORRES-FERRERA et al.,
2017b; LU et al., 2017; LIU et al., 2016; XU et al., 2016) para tornar os sinais transmitidos
no fronthaul robustos contra as distorções que eventualmente podem acontecer.

2.4.1 Cenários de Transmissão de Sinais Analógicos em C-RAN

O cenário de transmissão de sinais de downlink mais simples é mostrado na Fig. 9,
que ilustra um cenário com uma BBU e uma RRU que possui várias antenas. Os sinais
para cada antena correspondem a cada um dos sinais transmitidos no fronthaul, que são
recebidos pela RRU e são transladados da IF para a frequência em RF de downlink qual
eles devem ser transmitidos na interface wireless pelos blocos denominados “RFA 1” até
“RFA i”, correspondente à cada um dos sinais transmitidos. Ainda é mostrado na Fig. 9
que um dos sinais é reservado para transmissão de dados de controle, que pode ser usado
para controle das operações da RRU e como canal de feedback entre a BBU e RRU. Para a
transmissão dos dados de controle pode ser usada, por exemplo, a modulação de amplitude
em quadratura, como mostrado em (LIU et al., 2016).

O fronthaul pode apresentar variação na resposta em frequência e/ou no ruído de
fundo (TORRES-FERRERA et al., 2017b), logo, uma pré-compensação do canal pode
ser realizada (BEFEKADU; TORRES-FERRERA; GAUDINO, 2018) de modo que todos
os sinais transmitidos tenham o mesmo nível de distorção na saída do fronthaul. Essa
variação na resposta em frequência é mostrada na Fig. 9, onde, próximo da BBU, os sinais
transmitidos possuem a mesma potência e nenhum ruído afeta os sinais. Já próximo da
RRU, devido à propagação pelo fronthaul, ruído é adicionado aos sinais e a resposta do
fronthaul atenua os sinais, sendo que, em geral, a atenuação é mais severa para sinais em
frequências mais altas.

Figura 9 – C-RAN com transmissão analógica de sinais de downlink em IF, com fronthaul
apresentando seletividade em frequência.

Fonte: Autor.
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O segundo cenário também ilustra transmissão de sinais de downlink e é mostrado
na Fig. 10. Um único enlace de fibra é usado para transmitir os sinais, onde arte dos
sinais deve ser transmitida pela RRU A que está mais próxima da BBU, já a outra parte é
transmitida pela RRU B, que está mais distante. Cada RRU usa um divisor de potência
para receber os sinais do fronthaul. Assim, é necessário filtrar os sinais que são endereçados
para a outra RRU. Como a RRU B está mais distante, os sinais endereçados para ela
sofrerão maiores atenuações e distorções. Nesse caso, uma pré-ênfase permite ajustar a
potência dos sinais endereçados para RRU B a partir do feedback enviado por ela.

Figura 10 – C-RAN com transmissão analógica de sinais de downlink com duas RRUs em
distâncias distintas da BBU servidas pelo mesmo fronthaul.

Fonte: Autor.

A Fig. 11 mostra o terceiro cenário que corresponde à arquiteturas nas quais o
fronthaul é composto por duas tecnologias diferentes (LU et al., 2017; ARGYRIS et al.,
2018; YI et al., 2019). Os sinais são transportados para a RRU A, então parte dos sinais é
redirecionado por outro meio para a RRU B. O meio para o redirecionamento do sinal
para a RRU B pode ser, por exemplo, visible light communication (VLC) com LEDs de
baixo custo (LU et al., 2017), ou transmissão sem fio em mmWave (ARGYRIS et al., 2018).
Esse meio de transmissão alternativo apresenta característica de atenuação e ruído muito
diferentes da fibra. Logo, uma pré-ênfase geraria grande benefício a essas arquiteturas.
Inclusive em (LU et al., 2017) é empregada pré-equalização, mas os detalhes do algoritmo
não são divulgados, somente é dito que é feito off-line.

Figura 11 – C-RAN com transmissão analógica de sinais de downlink com fronthaul
composto por duas tecnologias.

Fonte: Autor.

O quarto cenário ilustra o efeito de interferência nos sinais transmitidos, que é
mostrado na Fig 12. A interferência afeta dois dos sinais e é somada ao ruído de fundo,
assim para estes sinais a SNR do fronthaul é menor. A interferência na transmissão no
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fronthaul, que pode ser, por exemplo, crosstalk (MEDEIROS et al., 2016) quando os sinais
são transmitidos no fronthaul baseado em cabos de cobre. Dessa forma, a menor SNR
em determinados sinais pode ser compensada pela transmissão desses sinais com maior
potência.

Figura 12 – C-RAN com transmissão analógica de sinais de downlink com fronthaul
afetado por interferência.

Fonte: Autor.

2.4.2 Modelagem Matemática

A Fig. 13 mostra um diagrama de blocos que representa, para os cenários da seção
anterior, o processamento realizado no transmissor e receptor, bem como os efeitos do
canal. A ilustração representa a transmissão de K sinais no fronthaul, que consistem em
sinais de rádio em banda base que são transladados para uma frequência intermediária.
Os sinais podem ser de uplink ou de downlink, e são representados por xkUL[m] e xkDL[m],
respectivamente, onde k = 1, ..., K é o índice que identifica cada sinal.

Os sinais xkUL[m] e xkDL[m] devem ser transladados para uma frequência interme-
diária por um processo de upconversion. Para isso, é necessária a realização de sobre-
amostragem do sinal. Logo, os sinais xkBB[n] são gerados a partir da reamostragem de
xkUL[m] ou xkDL[m]. É importante destacar a diferença na variável de tempo discreto dos
sinais, enquanto xkBB[n] são indexados por n, os sinais xkUL[m] e xkDL[m] são indexados por
m, para indicar diferentes frequências de amostragem, onde xkBB[n] possui frequência de
amostragem maior. Dessa forma, xkBB[n] é:

xkBB[n] =

UPM{x
k
DL[m]}, para downlink

UPM{xkUL[m] + nkw[m]}, para uplink
(2.3)

onde UPM{·} representa a operação de sobreamostragem por um fator deM . É assumindo
que xkDL[m] possui distorção que pode ser negligenciada antes da transmissão no ar,
portanto este sinal é atribuído diretamente a xkBB[n] após a sobreamostragem. Já em caso
de transmissão em uplink, o sinal é modelado de forma simplificada como xkUL[m] + nkw[m],
sendo que a adição por nkw[m] permite modelar as distorções da transmissão wireless.

Os sinais xkBB[n] são, então, transladados para uma IF Fk

xkIF[n] = xkBB[n]ej2πknFk . (2.4)
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Figura 13 – Modelagem em diagrama de blocos da agregação dos sinais (esquerda),
transporte no fronthaul (centro) e desagregação dos sinais (direita).

Fonte: Autor.

Uma abordagem simples para a alocação das IFs é Fk = kFs/M , onde Fs é a frequência de
amostragem, e k assume os valores −M/2 ≤ k ≤M/2− 1, que corresponde à transmissão
de K = M sinais multiplexados em frequência no fronthaul, resultando que xkIF[n] é um
sinal complexo. Logo, o filtro e toda a parte analógica (DAC, mixer, etc) também precisam
ser complexos, o que pode aumentar o custo do sistema implementado. Uma forma de
diminuir esse custo consiste em gerar um sinal real na agregação, para isso as frequências
intermediárias negativas não devem ser usadas, nesse caso

xkIF[n] = <{xkBB[n]ej2πknFk}, (2.5)

onde <{·} retorna a parte real do argumento, de modo que xkIF[n] é um sinal real. A
faixa de valores de k fica limitada a 1 ≤ k ≤M/2− 1, que corresponde à transmissão de
K = M/2− 1 sinais multiplexados em frequência no fronthaul.

Então, todos os sinais em xkIF[n] são agregados para gerar o sinal a ser transmitido
no fronthaul, sendo o sinal resultante

xFDM[n] =
∑
k

xkIF[n]. (2.6)

A transmissão de xFDM[n] no fronthaul sofre com efeitos das distorções e do ruído.
Dessa forma, a modelagem da versão recebida de xFDM[n] é:

x̂FDM[n] = hf [n] ∗ xFDM[n] + z[n] ∗ hz[n], (2.7)

sendo que * indica convolução, hf [n] é a resposta ao impulso do fronthaul, z[n] é um ruído
branco com densidade espectral de potência N0, e hz[n] é um filtro que permite modelar
ruído de fundo do fronthaul com características diferentes de um ruído branco. Com
isso, o sinal recebido do fronthaul x̂FDM[n] é atenuado devido à resposta em frequência
Hf (ejω) = F{hf [n]} associada ao fronthaul, enquanto que o ruído de fundo tem a forma
de Hz(ejω) = F{hz[n]}. Essa modelagem tem importância prática, pois alguns sistemas
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podem possuir ruído com características não-brancas. Por exemplo, o ruído de intensidade
relativa (RIN, relative intensity noise) de um laser com modulação direta apresenta esta
característica (GASSE et al., 2018).

O sinal xFDM[n] da Fig. 13 precisa ser quantizado antes da conversão digital-
analógico (DA) para ser enviado no fronthaul. Da mesma forma, um conversor analógico-
digital (AD) é usado no receptor para amostrar o sinal recebido. Essas conversões inserem
ruído no sinal. Além disso, considerando os cenários, pode-se perceber que distorções
e ruído que afetam os sinais podem ser provenientes de várias outras fontes como, por
exemplo, pela transmissão no fronthaul, como modelado nos parágrafo anteriores. Assim,
as distorções e ruídos que afetam o sinal transmitido podem ser modeladas como mostrado
na Fig. 14, onde o superescrito k indica o índice da frequência intermediária na qual o
sinal é transmitido no fronthaul.

Figura 14 – Ruídos de várias fontes que contribuem para a SNR do sinal recebido do
fronthaul. Para sinais de downlink a contribuição de nkw[m], que modela as
distorções na transmissão sem fio, é considerado nula.

Fonte: Autor.

O ruído nkw[m] modela a transmissão do sinal no uplink, sendo que, no caso de
transmissão em downlink, nkw[m] = 0 ∀ m. nkPDS é modela as distorções causadas pelo PDS
de agregação e desagregação dos sinais, e é modelado como um único termo, mas pode ser
expandido em dois termos correspondentes ao PDS no transmissor e no receptor. Essa
expansão pode ser necessária caso sejam usados algoritmos e filtros com configurações
diferentes no transmissor e no receptor. O ruído nkf [m] modela os impactos que o sinal
sofre na transmissão no fronthaul.

A contribuição de nkQS[m] modela ruídos de quantização e saturação que podem
acontecer na conversão DA, que é necessária para a transmissão do sinal. O sinal agregado
xFDM[n] pode apresentar grande amplitude, por isso, deve ser escalonado antes da conversão
DA da transmissão. Mesmo com o escalamento, pode ocorrer saturação devido ao processo
de agregação dos sinais. Dessa forma, o sinal apresenta ruídos de quantização, devido sua
natureza digital, e ruídos de saturação. A relação entre a potência do sinal e a potência do
ruído composto por essas duas contribuições é denominada signal-to-quantization-noise
ratio (SQNR). A SQNR pode ser avaliada assumindo xFDM[n] como uma variável aleatória
Gaussiana com variância σ2

k, de acordo com (RÖRICH; HANDTE; SPEIDEL, 2012), logo,
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é:

SQNR =
2 (1 + ζ)Q(

√
ζ)−

√
2ζ
π
e

−ζ
2 + ζ

3 · 22b

−1

, (2.8)

onde b é o número de bits usados na quantização, ζ = C2/σ2
k é a taxa de saturação,

e C é o valor máximo de amplitude do quantizador. A função Q(·) é calculada como
Q(x) = 1 − Q(−x) = 1 − φ(x), onde φ(x) é a função de distribuição cumulativa da
distribuição normal padrão.

A Fig. 15 mostra uma avaliação analítica e numérica da SQNR para vários números
de bits usados na quantização. Na avaliação numérica, a amplitude de xFDM[n] foi variada, e
sua potência foi comparada com as potências do ruído de quantização, calculado 2C/(2b−1)
onde b é o número de bits, e do ruído de saturação. O cálculo da potência do ruído de
saturação é depende da distribuição de probabilidade das amostras do sinal, assim, na
simulação, a potência do ruído de saturação é calculada como soma das potências das
amostras que saturam. Assim, há vários valores de ζ e níveis de distorção devido à saturação
e quantização. Valores baixos de ζ indicam alta probabilidade de saturação, enquanto que
valores altos de ζ indicam que o sinal é quantizado usando poucos níveis do quantizador.
Os valores ótimos que resultam na máxima SQNR são mostrados na Fig. 15 como um
asterisco preto. É possível perceber que para cada número de bits há um valor diferente
de ζ que resulta na máxima SQNR. Os valores em dB são ζ = [13,1 14,0 14,8 15,5],
para b = [10 12 14 16]. A partir dessa análise, é possível derivar um ajuste na amplitude
de xFDM[n] e, consequentemente, o valor de ζ para alcançar a máxima SQNR antes da
quantização g = C√

ζoptσ2
k

, onde g deve ser aplicado em xFDM[n].

Figura 15 – Avaliação da SQNR do sinal a ser transmitido no fronthaul.
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Fonte: Autor.

Cada sinal xkBB[n] que compõe xFDM[n] sofre com ruído e distorções dessas quatro
possíveis fontes. Todas essas fontes resultam na SNR final do sinal, ou seja, para cada xkBB[n]
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a SNR final tem contribuições de SNRk
w, SNRk

PDS, SNRk
QS e SNRk

f da transmissão no canal
wireless, do processamento de agregação e desagregação, da quantização e saturação, e da
transmissão no fronthaul, respectivamente. Da mesma forma, considerando que P k

w, P k
PDS,

P k
QS e P k

f são as potências dos ruídos da transmissão no canal wireless, do processamento
de agregação e desagregação, da quantização e saturação, e da transmissão no fronthaul,
respectivamente, pode calcular a SNR total de xkBB[n]. A SNR é

SNRk = P k
BB

P k
w + P k

PDS + P k
QS + P k

f

= SNRk = 1
PkBB
Pkw

+ PkBB
PkPDS

+ PkBB
PkQS

+ PkBB
Pk
f

, (2.9)

onde P k
BB é a potência de xkBB[n] e assumindo que os ruídos têm distribuição Gaussiana.

Aplicando uma manipulação matemática, SNR é

1
SNRk = 1

SNRk
w

+ 1
SNRk

PDS
+ 1

SNRk
QS

+ 1
SNRk

f

. (2.10)

Figura 16 – Processamento empregado para avaliação dos sinais.

Fonte: Autor.

Figura 17 – Quadro de tempo×frequência do sinais OFDM agregados em IF (esquerda) e
para um único sinal OFDM (direita).

Fonte: Autor.
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Alternativamente, os sinais xkBB[n] podem avaliados pela sua EVM, considerando
SNRk ou cada das contribuições individuais. Para isso, o bloco denominado “avaliação”
da Fig. 13, pode ser implementado como mostrado na Fig. 16. A equalização dos sinais
recebidos normaliza as potências das subportadoras para o nível de potência originalmente
transmitido e remove as rotações de fase que o sinal sofreu no canal.

Assumindo que estimação de canal da Fig. 16 é perfeita e permite, da mesma forma,
uma equalização perfeita. Assim, é possível calcular a EVM devido ao ruído presente na
subportadora k. A EVM é calculada da seguinte maneira:

EVMk = 100×

√√√√E{|Qk
i,j − Q̂k

i,j|2}
E{|Qk

i,j|2}
(2.11)

onde Qk
i,j é uma matriz i × j com os símbolos QAM transmitidos na IF k, Q̂k

i,j são os
símbolos recebidos, e o operador E{·} representa o valor esperado. Ou seja, EVMk é o valor
médio das EVMs nas subportadora da IF k. Este cálculo de EVM considera os índices i, j
e k mostrados na Fig. 17.
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3 Técnicas para Agregação e Desagregação

Neste capítulo são avaliados algoritmos baseados no conceito DSP-assisted fronthaul
para agregação e desagregação de sinais. São analisados a complexidade, distorção e
aspectos práticos de implementação. Na análise da complexidade é mostrado que o
algoritmo Polyphase FFT Filter Bank (PFFB) pode proporcionar grande diminuição da
complexidade computacional em relação aos outros algoritmos avaliados. São avaliados
também algoritmos eficientes para desagregação de somente alguns dos sinais multiplexados.
Esta linha de investigação corresponde, por exemplo, à massive MIMO e Cell-free massive
MIMO, onde é esperado um número massivo de RRUs, para as quais um fronthaul analógico
pode ser usado para o transporte dos sinais da BBU para as RRUs distribuídas. Nessa
linha de investigação é proposta uma versão modificada do algoritmo PFFB, onde a FFT
é substituída por instâncias do algoritmo de Goertzel, o que permite a diminuição do
custo computacional. É mostrado que, mesmo que o algoritmo de Goertzel seja menos
eficiente do que a FFT para o cálculo de uma transformada completa, é possível diminuir
a complexidade do receptor com o uso da PFFB modificada com Goertzel. Com base
nisso, é mostrada uma implementação paralela do algoritmo de Goertzel para permitir a
implementação da PFFB modificada em FPGAs e ASICs. A versão paralela complementa
a aplicabilidade da PFFB modificada, pois o algoritmo de Goertzel é, em geral, descrito
em forma de pseudo-código que é adequado para implementações em processadores e
chips DSP. Em relação às distorções, as análises dos algoritmos permitem a derivação
de uma equação para quantificar a degradação na SNR devido ao PDS. A estimação
da SNR e avaliada através de simulações e de um protótipo de transmissão utilizando
FPGAs. Em ambas as avaliações, é mostrado que a estimativa é precisa em relação ao
valor medido. A avaliação experimental é realizada utilizando chips FPGA, conversores
AD e DA, amplificadores e um enlace ótico composto por laser, fotodetector e fibra ótica.
Na avaliação experimental também é mostrado o uso de recursos pelas implementações
da PFFB usadas no transmissor e receptor, com o objetivo de exemplificar quanto este
algoritmo utiliza de recursos de um dispositivo comercial.

Este capítulo está organizado da seguinte maneira. A Seção 3.1 apresenta os
algoritmos avaliados e discute detalhes e implicações que o emprego de cada um resulta.
A Seção 3.2 avalia e compara as complexidades desses algoritmos. A Seção 3.3 apresenta
algoritmos para recepção eficiente dos sinais, onde é proposta a versão modificada do
algoritmo PFFB baseada no algoritmo de Goertzel. É também apresentada uma versão
paralela do algoritmo de Goertzel para implementação em hardware. A Seção 3.4 apresenta
a avaliação experimental da estimação da SNR devido ao PDS que é detalhada na Seção 3.1.
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3.1 PDS para Agregação e Desagregação
Esta seção apresenta métodos de agregação e desagregação para transmissão de

sinais no fronthaul. Para cada método é mostrada a sua implementação e são discutidos
aspectos práticos do emprego desses algoritmos na BBU e RRU.

3.1.1 Up e Downconverters Independentes

A forma de agregação de sinais mais comum consiste em processar cada sinal
separadamente para transladá-los para uma frequência intermediária, como modelado
matematicamente na Seção 2.4.2. O processamento realizado nos sinais é ilustrado na
Fig. 18. Os sinais xkUL[m] (ou xkDL[m]) são sobreamostrados, gerando xBB[n]. A sobreamos-
tragem é composta de uma inserção de zeros entre as amostras originais do sinal, seguida
de filtragem. Por fim, na agregação, todos os sinais em IF são somados para compor um
único sinal xFDM[n]. Para a desagregação, os sinais xIF[n] que compõem xFDM[n] devem
ser separados em sinais independentes e reamostrados para a frequência de amostragem
inicial. Para isso, são transladados para banda base e uma filtragem é usada para eliminar
outros sinais, gerando xBB[n]. Por último, os sinais passam pelo processo de decimação,
para recuperar xUL[m]. Na decimação por M , M − 1 amostras são descartadas de cada
M amostras, o que resulta na quantidade de amostras que havia por sinal no início do
processo de agregação.

Figura 18 – Agregação e desagregação em frequências intermediárias.

Fonte: Autor.

A Fig. 19 ilustra cada passo da Fig. 18. No domínio da frequência, a inserção de
zeros resulta no sinal XUL(ejωM ), de modo que o espectro original XUL(ejω) é periódico em
2π, e o de XUL(ejωM) é periódico em 2π/M . Logo, há M réplicas na faixa de frequências
de 0 a 2π, a imagem original centrada em 0 e M − 1 imagens em 2iπ/M (sendo i = 1, ...,
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M − 1). Com a inserção de zeros, a energia do sinal fica inalterada, ou seja, o resultado
do somatório ∑ |xkUL[m]|2 é mantido, sendo que a energia é dividia entre as M imagens.
Assim, cada imagem tem energia igual a 1/M da energia total, que é mostrada na Fig. 19
como σ2

k/M . A seguir, as M − 1 imagens adicionais são filtradas, logo a energia total do
sinal é atenuada por um fator de M , gerando xkBB[n]. O sinal xkBB[n] é, então, transladado
para a frequência intermediária, gerando xkIF[n], como descrito em (2.5), e os K sinais são
agregados de acordo com (2.6).

Figura 19 – Passo-a-passo da agregação e desagregação com mixers digitais, mostrando
como as sobreposições de sinais causam a distorções.

Fonte: Autor.

No processo de agregação, mostrado na parte superior da Fig. 19, há sobreposição
de xkIF[n] com as imagens atenuadas dos outros sinais, logo, inerentemente há distorção em
xkIF[n] gerados. Do mesmo modo, a desagregação dos sinais causa distorção, pois os sinais
e as imagens atenuadas são sobrepostos em torno de zero, como mostrado na parte inferior
da Fig. 19. Complementando a ilustração de como a distorção ocorre na Fig. 19, a Fig. 20
mostra sinais multiplexados em frequência com sobreamostragem M = 8, permitindo
multiplexar K = M/2−1 = 3 sinais reais (ver Seção 2.4.2). Pela figura, é possível perceber
os sinais sobrepostos com imagens dos outros sinais. No caso da agregação de K sinais,
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haverá a sobreposição do sinal de interesse com K− 1 imagens, referentes aos outros sinais.
Além disso, é possível perceber que a distorção depende também da resposta do filtro
empregado.

Figura 20 – Sinais sobreamostrados transladados para frequências intermediárias com
sobreposição das imagens.
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Fonte: Autor.

Para a agregação e desagregação, a distorção é causada por todos os sinais nas
K − 1 IFs vizinhas de acordo com a seguinte regra:k − 1 sinais à esquerda,

K − k sinais à direita;
(3.1)

considerando direita e esquerda em relação à Fig. 20. A Fig. 21 mostra como um sinal na
IF k vai interferir nos outros sinais de acordo com a regra em (3.1) e com o filtro utilizado.
Na Fig. 21, é mostrada a resposta em frequência do filtro utilizado na agregação da Fig. 20
na faixa de frequências normalizadas de -1 a 1. As linhas verticais delimitam as regiões
onde as imagens de xkBB[n] serão criadas após o processo de interpolação. Cada uma das
imagens será atenuada pela resposta do filtro na mesma região delimitada. Dessa forma,
na Fig. 20, o sinal xkBB[n] na IF k = 1, vai sofrer interferência dos sinais nas IFs k = 2 e
k = 3. O sinal na IF k = 1, de acordo com a Fig. 21 está na posição j = −1 em relação ao
sinal em k = 2, e na posição j = −2 em relação sinal ao sinal em k = 3.

Com base na análise anterior, é possível encontrar uma aproximação da SNR devido
ao processamento de agregação ou desagregação:

SNRk
PDS ≈

σ2
k/M

(K − 1)|Hc|2σ2
k/M

= 1
(K − 1)|Hc|2

, (3.2)

onde σ2
k é a potência de xUL[n], o numerador σ2

k/M é a potência de xIF[n], e o denominador
(K − 1)|Hc|2σ2

k/M é a potência dos sinais interferentes. Inicialmente, as imagens (ou sinais
em IFs adjacentes) têm a mesma potência do sinal de interesse σ2

k/M , mas essas imagens
são atenuadas pelo filtro, logo Hc contabiliza a atenuação causada pelo filtro usado na
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Figura 21 – Delimitações das faixas de frequências do filtro de agregação ou desagregação
consideradas em (3.2).
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Fonte: Autor.

reamostragem. Por último, aproximando as imagens atenuadas como variáveis aleatórias
independentes, é possível somar as potências das imagens atenuadas dos outros sinais sendo
agregados para estimar a potência total da interferência, que é (K − 1)|Hc|2σ2

k/M . Para
ambos numerador e denominador (potências do sinal e da interferência, respectivamente)
há uma perda de energia de 1/M em relação a xUL[n] devido à interpolação.

A modelagem da (3.2) é válida tanto para o processo de agregação, quanto para
a desagregação, pois em ambos há sobreposição do sinal de interesse com imagens ou
sinais atenuados. Dessa forma, a distorção total considerando sinais agregados e depois
desagregados usando o mesmo filtro é:

SNRk
PDS,Total ≈

1
2(K − 1)|Hc|2

. (3.3)

É importante destacar queHc depende do filtro utilizado na agregação. Por exemplo,
a Fig. 22 mostras as magnitudes das respostas em frequência de dois filtros de ordem 300.
A magnitude mostrada em azul é de um filtro que foi gerado pelo algoritmo denominado
constrained equiripple, que produz filtros com ripples iguais, da mesma forma que o
algoritmo Parks-McClellan (MCCLELLAN; PARKS, 2005; PARKS; MCCLELLAN, 1972).
Para o filtro gerado com o algoritmo constrained equiripple, os ripples na banda de rejeição
têm valores máximos em aproximadamente -60 dB. Enquanto que a magnitude mostrada
em vermelho é de um filtro que foi gerado por um algoritmo baseado em janelamento
Hamming, que possui atenuação na banda de rejeição que aumenta com a frequência.
Assim, para o filtro com resposta em azul, as potências das imagens atenuadas são
aproximadamente constantes. Já para o filtro com resposta em vermelho, as imagens são
cada vez mais atenuadas de acordo com a frequência. Nesse último caso, Hc é uma função
que corresponde à faixa de frequências do canal k.

A modelagem da SNR devido aos processos de agregação e desagregação discutida
nos parágrafos anteriores foi avaliada usando filtros gerados com o algoritmo constrained
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Figura 22 – Magnitude das respostas em frequências de filtros de mesma ordem
projetados com algoritmos distintos.
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Fonte: Autor.

equiripple. Este algoritmo permite definir como um dos parâmetros do projeto do filtro
um valor mínimo de atenuação na banda de rejeição (Hc), que foi variado de 30 dB
a 60 dB em passos de 5 dB. Além disso, o ripple na banda de passagem foi também
especificado em aproximadamente 1%, para interferir minimamente nos sinais de interesse.
Para permitir tais especificações nas bandas de passagem e de rejeição do filtro, não foi
imposta restrição para a ordem do filtro. Assim, as distorções nos sinais na agregação
ocorrem devido somente à sobreposição dos sinais e imagens atenuadas, pois, os filtros
projetados apresentam atenuação praticamente nula na banda de passagem. É importante
salientar que, para os algoritmos de agregação e desagregação, vários tipos de filtros podem
ser usados, inclusive filtros com resposta ao impulso infinita (IIR, infinite impulse response).
Para esta análise, foi utilizado o algoritmo constrained equiripple, pela sua capacidade de
especificar valor mínimo de atenuação na banda de rejeição, o que permitiu fazer uma
aproximação por uma atenuação constante na banda de rejeição nas análises apresentadas
a seguir.

Para os filtros discutidos no parágrafo anterior, a SNRk
PDS teórica calculada a partir

de (3.2), devido somente à um dos processos (agregação ou desagregação) é mostrada na
Fig. 23. É possível perceber que a SNRk

PDS diminui por um fator constante de acordo com
o número de sinais, e também aumenta com a atenuação da banda de rejeição, o que é
esperado, pois há mais imagens sobrepostas.

A partir dos valores de SNRk
PDS da Fig. 23, foram calculadas as EVMs teóri-

cas para os sinais devido às distorções das sobreposições usando a relação EVMk =
1/

√
SNRk

PDS (SHAFIK; RAHMAN; ISLAM, 2006). Os valores de EVM teóricos foram
comparados com os valores de EVM obtidos pela demodulação dos sinais desagregados, que
é denominada EVM simulada na discussão a seguir. A Fig. 24a mostra as EVMs teóricas e
simuladas para os sinais processados pela agregação. Já a Fig. 24b mostra as EVMs teóricas
e simuladas para os sinais processados pela agregação e desagregação. É possível perceber
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Figura 23 – SNRk
PDS calculada a partir de (3.2) para 3, 7, 15 e 31 sinais agregados com

diferentes atenuações na banda de rejeição.
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uma diferença entre as EVMs teóricas e simuladas, que é devido à simplificação utilizada
nessa simulação. Na simulação |Hc| foi utilizado como uma constante que corresponde a
cada valor de atenuação empregado, ao invés da resposta em frequência em cada IF do
filtro, como mostrado na Fig. 21. Essa simplificação tem o objetivo de mostrar que um
cálculo simplificado permite obter valores precisos, que pode ser utilizada para diminuir o
custo computacional na estimação da SNR.

Figura 24 – (a) EVMs teóricas e simuladas para o processo de agregação. (b) EVMs
teóricas e simuladas para os processos de agregação e desagregação.
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Fonte: Autor.

3.1.2 Polyphase FFT Filter Bank

O processamento de up e downconversion, mostrado na Seção 3.1.1, consiste na
replicação do processamento para cada sinal que deve ser agregado ou desagregado. Esta
abordagem não é computacionalmente eficiente, pois o número de réplicas é igual ao número
de sinais processados, o que pode tornar o processamento inviável para um grande número
de sinais. É possível aplicar várias equivalências matemáticas para tornar o processamento
mais eficiente. Por exemplo, a técnica chamada a Polyphase FFT Filter Bank (PFFB)
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é uma técnica de processamento digital de sinais (PDS) que permite a implementação
eficiente de transmissores e receptores multicanais com multiplexação em frequência, e
é apresentada em detalhes em (HARRIS; DICK; RICE, 2003). Com base nisso, esta
seção apresenta uma análise da PFFB como uma técnica para ser utilizada no fronthaul,
permitindo implementações de agregação e desagregação mais eficientes.

A derivação da PFFB a partir do processo de up e downconversion resulta em
um processamento que utiliza uma FFT (ou IFFT) e um banco de filtros polifásicos,
como mostrado na Fig. 25. Como a PFFB é derivada da técnica descrita na Seção 3.1.1
e é matematicamente equivalente, a modelagem da distorção apresentada também é
válida para a PFFB. No agregador, os sinais xkBB[n], xkIF[n] e xFDM[n] são gerados em
um único passo, ou seja, há uma sobreamostragem por um fator de M e translação para
portadoras centradas em Fk = kFs

M
, onde k = [−M/2 + 1,M/2− 1] são as subportadoras

da (I)FFT. Logo, K = M − 1 sinais podem ser transmitidos, os sinais de entrada são
igualmente espaçados em múltiplos da frequência de amostragem de entrada, e a frequência
de amostragem de saída é M vezes maior do que a de entrada. Para que o sinal agregado
usando PFFB seja real, a propriedade de simetria Hermitiana da FFT pode ser usada,
assim, somente a subportadoras k = [1,M/2− 1] podem ser utilizadas, o que resulta em
K = M/2− 1 sinais transmitidos.

Figura 25 – Diagrama de blocos da agregação e desagregação com PFFB.
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Na IFFT do processo de agregação, os sinais são multiplicados por exponenciais
complexas e são somados, gerando xmIFFT = 1

M

∑
k x

k
BBe

j2πkm
M , onde xmIFFT são as M saídas

da IFFT, sendo m = [0,M − 1] uma variável temporária usada para indexar as saídas da
IFFT. Dessa forma, a potência de xmIFFT é relacionada com a potência de xkUL[n]. Assumindo
que as amostras de xkUL[n] têm distribuição Gaussiana e não-correlacionada, a potência
de xmIFFT pode ser aproximada como a soma das potências σ2

k de xkUL[n]. Na agregação
(esquerda da Fig. 25), após a IFFT, é realizada sobreamostragem dos sinais que cria M − 1
imagens no domínio da frequência, que são removidas pelo banco de filtros, restando
somente uma por sinal. Na PFFB, a atenuação das imagens de todos os sinais, resulta em
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uma perda de potência por um fator de M2. Assim, consolidando os ganhos e perdas de
potência pelo processamento da PFFB, tem-se a potência do sinal de saída em relação às
potências dos sinais de entrada

σ2
FDM = (M − 2)σ2

k

M2 , (3.4)

onde o numerador representa o ganho devido às somas realizadas na IFFT. Na equação é
considerado que M − 2 entradas da IFFT são utilizadas para implementar a PFFB, pois
as subportadoras em DC e Nyquist não são usadas. Já o denominador contabiliza a perda
de potência devido à atenuação das imagens adicionais pelo filtro. É possível perceber
que há um aumento na potência do sinal no estágio intermediário de processamento de
agregação pela PFFB, seguido por uma atenuação realizada no banco de filtros. Com isso,
numa implementação da PFFB pode ser necessário utilizar alguma forma de escalamento
para evitar saturação na saída a IFFT e ruído de quantização após o banco de filtros, e
também para a melhor utilização da faixa dinâmica na saída do banco de filtros.

Figura 26 – Densidade de probabilidade das amostras na entrada da PFFB, na saída da
IFFT e na do banco de filtros.

Fonte: Autor.

Para ilustrar o aumento e a diminuição de amplitude que os sinais nos estágios
intermediários da agregação com a PFFB apresentam, uma simulação é apresentada
empregando uma PFFB de M = 8 pontos com saída real (simetria Hermitiana) para
agregar três sinais. Os sinais de entrada foram gerados com o mesmo nível de potência
de aproximadamente σ2

k ≈ 2, 865 × 10−3. O sinais utilizados são sinais OFDM com
1200 subportadoras usadas de um total de 2048, e CP de 64 amostras. A distribuição
e a potência dos sinais em cada estágio da PFFB foram calculadas. A Fig. 26 mostra
histogramas com as densidades de probabilidade das amostras nos três estágios da PFFB
(entrada, saída da IFFT, e saída). A Fig. 26 também mostra para cada histograma uma
curva Gaussiana como uma linha sólida de cor preta para ilustrar como a densidade de
probabilidade das amostras dos sinais são próximas de uma densidade de probabilidade
Gaussiana. A relação σ2

IFFT/σ
2
k ≈ 5, 97453, onde σ2

IFFT é a variância da saída da IFFT,
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ou seja, é aproximadamente M − 2 e está de acordo com a (3.4). Da mesma forma,
σ2

IFFT/σ
2
FDM ≈ 63, 95607 ≈M2, onde σ2

FDM é a variância da saída da PFFB.

3.1.3 DFT-spread

Uma técnica de agregação e desagregação similar ao SC-FDMA (ver Seção 2.1) foi
proposta em (LIU et al., 2014), foi também avaliada em trabalhos do mesmo autor (LIU;
ZENG; EFFENBERGER, 2015; LIU et al., 2016), e foi utilizada em trabalhos de outros
autores (TORRES-FERRERA et al., 2017b; LI et al., 2017; BEFEKADU; TORRES-
FERRERA; GAUDINO, 2018). A ideia básica da técnica proposta em (LIU et al., 2014)
consiste em utilizar IFFT e FFT para agregar e desagregar os sinais, respectivamente. O
processamento de (LIU et al., 2014) é mostrado na Fig. 27, onde, na agregação, os sinais
xkUL[m] (ou xkDL[m]) são segmentados em grupos de NDFTS amostras que são processadas
por uma FFT de NDFTS pontos. O bloco chamado “mapeamento” na Fig. 27 mapeia os
NDFTS pontos de cada sinal em um conjunto de NDFTS dos MDFTS pontos da IFFT.

Figura 27 – Agregação e desagregação de sinais baseados em DFT-spread.
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Fonte: Autor.

Como discutido na Seção 2.4.2, a possibilidade de se obter uma saída real no
agregador permite diminuir o custo de implementação. Para isso, o bloco “mapeamento”
também gera a simetria Hermitiana dos pontos de entrada de modo que a saída da IFFT é
real. Dessa forma, o número de sinais que podem ser agregados sem que haja sobreposição
é K = bMDFTS/NDFTS/2c − 1, para o caso com simetria Hermitiana, onde b·c indica que o
argumento tem sua parte fracionária truncada. Já para o caso sem simetria Hermitiana, o
número de sinais que podem ser agregados é K = bMDFTS/NDFTSc − 1. Quanto maior o
valor de NDFTS, melhor é separação entre os sinais, pois diminui a interferência entre eles,
com a desvantagem de diminuir o número de sinais que podem ser agregados. Em (LIU et
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al., 2015) é mostrado que a multiplicação por uma janela nos pontos na saída da FFT
permite diminuir NDFTS, atenuando a interferência entre xkUL[m] adjacentes. Em (LIU et
al., 2015) a saída das FFTs é multiplicada por uma janela com os seguintes pontos [0,44
0,66 0,94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,66 0,44].

No mapeamento, os NDFTS pontos devem ser reorganizados de modo que fiquem
na forma [−π, π], ao invés de [0, 2π]. A Fig. 28 mostra o mapeamento de K = 3 sinais
usando a técnica de (LIU et al., 2014), com MDFTS = 128, NDFTS = 16, e empregando
simetria Hermitiana. As saídas das FFTs sem e com reorganização são mostradas na
Fig. 28a e na Fig. 28b, respectivamente. Na Fig. 28c e na Fig. 28d são mostrados os NDFTS

pontos mapeados sem reorganização e com reorganização, respectivamente, e também a
simetria Hermitiana. A diferença da Fig. 28c e da Fig. 28d é que sem reorganização da
saída da FFT, os pontos com maior amplitude ficam localizados na “borda” do conjunto
de pontos reservados para aquele sinal, enquanto que com reorganização, estes pontos
ficam localizados no centro. Dessa forma, na Fig. 28c como os componentes com maior
energia de xkUL[m] adjacentes estão próximos, poderá haver interferência. Já na Fig. 28d,
os pontos com maior energia estão mais afastados, o que diminui a interferência. Nas
simulações apresentadas, na agregação os pontos nas saídas das FFTs são multiplicados
pela janela e na desagregação os pontos são divididos pela janela para desfazer os efeitos
do janelamento.

A seguir, é apresentada uma simulação usando os mesmos parâmetros de (LIU et
al., 2015), ou seja, K = 63 sinais, NDFTS = 16, MDFTS = 2048, aplicando o janelamento
descrito anteriormente. Os sinais são agregados e desagregados como mostrado na Fig. 27,
e nenhuma emulação de canal é feita, ou seja, nenhuma filtragem é aplicada no sinal
gerado e nenhum ruído ou distorção é adicionado. Pela implementação dessa técnica
mostrada na Fig. 27, é possível perceber que não há nenhuma distorção nos sinais, pois
para a FFT e IFFT da agregação há uma IFFT e FFT no processo de desagregação.
Assim, todo o processamento é desfeito no receptor, logo a análise da SNRk

PDS como
discutido na Seção 3.1.1 não é aplicável. Entretanto, essa técnica é bastante sensível ao
desalinhamento entre as MDFTS amostras da saída da IFFT na agregação e as MDFTS

amostras na entrada da FFT da desagregação. A Fig. 29 mostra uma simulação onde é
inserido um desalinhamento de algumas amostras entre a IFFT e FFT na agregação e
desagregação, respectivamente. Com alinhamento perfeito, a EVM dos sinais é praticamente
zero. Já com uma amostra de desalinhamento, a EVM já é de aproximadamente 2,5%, e
aumenta de acordo com o número de amostras. Mesmo com desalinhamento menor que
uma amostra há distorção no sinal, como mostrado na Fig. 29b. O requisito de filtragem é
grande para reamostrar o sinal para realizar o desalinhamento fracionário, de modo que
o filtro utilizado na reamostragem atenuada os sinais nas IFs mais altas, isso explica o
aumento da EVM para essas IFs na Fig. 29b.
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Figura 28 – Saídas da FFT e IFFT no processo de agregação da Fig. 27: (a) FFT sem
reorganização, (b) FFT com reorganização, (c) IFFT sem reorganização, (d)
FFT com reorganização.
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Fonte: Autor.

Figura 29 – Sinais agregados e desagregados aplicando desalinhamento entre transmissor
e receptor de (a) um número inteiro e (b) frações de amostras.
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Com tal requisito de alinhamento, essa técnica pode resultar em processamentos
complexos para ser implementada na BBU e RRU. Este requisito é considerável, principal-
mente para as RRUs, que podem ter baixa capacidade computacional. Outra desvantagem
desta técnica é que as amostras são transportadas “codificadas” pelo processamento base-
ado em FFTs de modo que, necessariamente, as RRUs (ou o receptor do sinal) deve aplicar
um processamento para recuperar as amostras. Isso pode ser incompatível com o conceito
de “DSP-free” RRUs, no qual estas unidades são completamente analógicas (APOSTO-



Capítulo 3. Técnicas para Agregação e Desagregação 43

LOPOULOS et al., 2018; GASSE et al., 2018; PÉREZ-GALACHO; SARTIANO; SALES,
2019), sendo compostas somente por circuitos de amplificação e conversão de frequência.

3.2 Análise da Complexidade dos Algoritmos
Com base nas análises e diagramas de blocos apresentados na Seção 3.1, nesta

seção são apresentadas estimações de complexidade computacional. Os três algoritmos
são referenciados nos próximos parágrafos como mixer digital, PFFB e DFTS. Para a
comparação serão avaliados os números de multiplicadores normalizados pelo número de
amostras de entrada (NOOR et al., 2020) que cada algoritmo requer.

Antes de analisar os algoritmos, são mostradas as implementações de blocos
funcionais básicos que compõem cada um, que são a FFT do tipo Radix 2 com decimação
na frequência (RAO; KIM; HWANG, 2010) e filtros FIR na forma direta (PROAKIS;
MANOLAKIS, 2006). O filtro FIR na forma direta é mostrado na Fig. 30. O filtro FIR de
ordem NFIR utiliza NFIR multiplicadores, NFIR − 1 somadores de duas entradas e NFIR

elementos de memória. A FFT Radix-2 com decimação na frequência é mostrada na Fig. 31
para uma transformada de M = 8 pontos. Essa implementação da FFT é composta por
estruturas chamadas butterfly, que recebem duas entradas x0 e x1 e calcula as saídas como
y0 = x0 +x1W

k
M e y1 = x0−x1W

k
M , onde W k

M = e−j2πnk/M são as constantes multiplicadas
pela sequência e são chamadas de twiddle factors da FFT. Nessa implementação há log2 M

estágios compostos por M/2 butterflies pelos quais as amostras são processadas, ou seja,
há M/2 log2 M butterflies. Para cada butterfly é usada uma multiplicação e duas somas
complexas, resultando em quatro multiplicadores reais e dois somadores reais para realizar
a multiplicação complexa.

Figura 30 – Filtro FIR na forma direta.

Fonte: Autor.

Para o algoritmo mixer digital que é mostrado na Fig. 18, é possível analisar
a quantidade de recursos utilizados na implementação desse processamento usando o
seguinte raciocínio. Para cada sinal processado (agregado ou desagregado) há uma réplica
do diagrama de blocos da Fig. 18. Nesse diagrama de blocos há um filtro e um multipli-
cador, os quais contribuem com o número de multiplicadores que serão contabilizados
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Figura 31 – FFT de 8 pontos na forma Radix-2 com decimação na frequência.

Fonte: Autor.

na complexidade. Os blocos ↑M (ou ↓M) e o oscilador não são contabilizados, por não
apresentarem multiplicadores. Por exemplo, uma memória pode ser usada para armazenar
amostras da portadora do oscilador. Assim, a complexidade do mixer digital é

Cmixer = K × (NFIR + 1), (3.5)

que é medida em número de multiplicadores, onde NFIR é o número de multiplicadores
do filtro e a adição de um contabiliza o multiplicador do mixer digital. Para o algoritmo
PFFB da Fig. 25, a implementação utiliza uma FFT (ou IFFT) e um banco de filtros.
Dessa forma, a complexidade contabiliza os dois termos, e é calculada por

CPFFB = 2M log2(M) +NFIR, (3.6)

onde 2M log2 M contabiliza os multiplicadores da FFT, e NFIR contabiliza os multiplicado-
res do filtro. Por fim, o algoritmo DFTS utiliza K FFTs de NDFTS pontos e uma IFFT de
MDFTS pontos. Esse algoritmo ainda usa um janelamento, que contribui com K ×NDFTS

multiplicadores. Dessa forma, sua complexidade é

CDFTS = K × (NDFTS + 2NDFTS log2(NDFTS)) + 2MDFTS log2(MDFTS). (3.7)

Os algoritmos apresentam diferentes características que influenciam o número de
sinais que podem ser agregados. Por exemplo, o algoritmo mixer digital é totalmente
flexível em relação ao número de sinais. Já os algoritmos PFFB e DFTS, se estiverem
restritos à implementação utilizando FFTs Radix-2, ficam limitados ao emprego de FFT de
tamanho 2m, onde m é um número inteiro positivo. Dessa forma, nos próximos parágrafos
são analisados números de sinais compatíveis com todos os algoritmos, que são 7, 15, 31, 63,
127 e 255. Ainda, como os algoritmos possuem diferentes número de amostras de entrada,
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os números de multiplicadores dos algoritmos são normalizados pelo número de amostras
de entrada (NOOR et al., 2020). Por exemplo, o algoritmo mixer digital processa uma
amostra de cada sinal por vez, o algoritmo PFFB processa M amostras, e o algoritmo
DFTS processa NDFTS amostras.

A Fig. 32 mostra a análise da complexidade considerando que os algoritmos são
implementados para apresentar sinais de saída reais. Nas análises dos algoritmos PFFB
e mixer digital os filtros utilizados são gerados usando o algoritmo equiripple, sendo o
número de coeficientes definidos como o menor número de coeficientes para que o filtro
apresente atenuação de 40 dB na banda de rejeição. Essa configuração para geração do
filtro resulta em filtros com 65, 130, 258, 515, 1028 e 2054 coeficientes para agregação de
7, 15, 31, 63, 127 e 255 sinais, respectivamente. Assim, é possível agregar os sinais com
o mesmo nível de distorções, de acordo com a discussão da SNR da Seção 3.1. Para o
algoritmo DFTS é utilizada uma FFT de 16 pontos por sinal de entrada e a IFFT possui
d2 × K × 16e, onde d·e indica o menor inteiro maior que o argumento. Além disso, o
algoritmo DFTS utiliza um janelamento que contribui com NDFTS multiplicadores.

Como é possível perceber pela Fig. 32, para os algoritmos mixer digital e DFTS
os usos de multiplicadores cresce linearmente e logaritmicamente. Para o caso da PFFB,
o crescimento do número de multiplicadores necessários é consideravelmente menor. A
vantagem da PFFB é que este algoritmo é implementado com uma única instância de
FFT, em contraste com o algoritmo DFTS que utilizado uma FFT por sinal e uma IFFT
maior. Já em relação ao mixer digital, a PFFB utiliza um único filtro (em forma de banco
de filtros), enquanto que o primeiro utiliza um filtro por sinal.

Figura 32 – Comparação da complexidade dos algoritmos.
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3.3 Receptores eficientes para fronthaul FDM
Como mostrado na Seção 3.2, o algoritmo PFFB apresenta complexidade con-

sideravelmente menor do que os outros dois algoritmos avaliados, permitindo, assim, a
implementação eficiente de agregação e desagregação. Entretanto, para o receptor do sinal
agregado, há casos nos quais não é necessária a recuperação de todos os sinais transmitidos,
como mostrado no caso de uso da Fig. 10. Para estes cenários, esta seção discute formas
eficientes de se extrair poucos sinais de um sinal contendo vários outros multiplexados em
frequência.

Uma forma de se recuperar somente um dos sinais de interesse consiste no uso
de somente um filtro passa-banda seguido de um estágio de downsampling (descarte de
amostras). No estágio de filtragem, os sinais vizinhos são eliminados, e o sinal é transladado
para banda base através do aliasing que acontece devido ao downsampling. A vantagem
dessa abordagem em relação à PFFB é que não é necessário o emprego de uma FFT,
podendo ser realizada somente com o filtro, que pode ser o mesmo utilizado na PFFB.
Para melhor eficiência, o filtro e o estágio de downsampling podem ser integrados em
um filtro decimador polifásico. Outra alternativa para o processamento de um único
sinal é a implementação totalmente analógica, que pode ser composta de filtros, circuitos
de amplificação e mixers. Entretanto, como discutido na Seção 3.1, o processamento
totalmente analógico não é compatível com todas as formas de agregação.

Outra forma de recuperação de somente os sinais de interesse consiste em usar
uma forma modificada da PFFB, onde a FFT é substituída pelo algoritmo de Goert-
zel (GOERTZEL, 1958). O algoritmo de Goertzel foi descrito por Gerald Goertzel em
1958 (GOERTZEL, 1958), e é uma técnica de PDS que calcula termos individuas da
DFT ao invés de calcular todos os M termos. Basicamente, as M amostras dos sinais são
processadas iterativamente para calcular o conteúdo da frequência normalizada k/M. O
cálculo é baseado em um pré-processamento das amostra: sn = 2 cos(2πk/M)sn−1 − sn−2.
Então, após processar todos os sn, o conteúdo em frequência na frequência k é calculado
Xk = sn−e−j2πk/Msn−1. As operações para calcular sn e Xk podem ser interpretadas como
dois estágios para o cálculo do conteúdo em frequência. Com essas operações, o cálculo
de somente um dos termos com o algoritmo de Goertzel utiliza menos recursos do que o
cálculo de uma FFT completa, mesmo utilizando versões otimizadas como a FFT.

Contudo, a utilização do algoritmo de Goertzel para o cálculo dos M termos é
menos eficiente do que os algoritmos de FFT. Para analisar até qual número de canais
é mais eficiente usar o algoritmo de Goertzel no lugar da FFT, em (SYSEL; RAJMIC,
2012) é feita uma análise para determinar o limite de eficiência do algoritmo de Goertzel
para substituição de uma FFT de tamanho sendo uma potência de dois. Nesse artigo é
concluído que o número de instâncias do algoritmo de Goertzel deve ser N < 2 log2 M ,
sendo N o número de instâncias e M o tamanho da FFT. Por exemplo, para M = 32 o
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valor de deve ser N ≤ 9, e para M = 128, N ≤ 13.

Com isso, a seguir é proposta uma versão da PFFB onde a FFT é substituída NG

instâncias do algoritmo de Goertzel para a recuperação de somente NG < K sinais. Dessa
forma, o receptor baseado na PFFB modificada é composto por um banco de filtros, que é
o mesmo da PFFB convencional, e a finalização da recuperação dos sinais de interesse
é realizada por instâncias do algoritmo de Goertzel, eliminando a necessidade de uma
FFT completa. A Fig. 33 mostra um cenário, baseado no cenário de Fig. 10, com a PFFB
modificada implementada nas RRUs. Na Fig. 33, as RRUs implementam o banco de filtros,
que é parte do processamento da PFFB convencional, e que é representada na figura pela
sigla FB, do termo em inglês filter bank para banco de filtros. Após o banco de filtros, a
Fig. 33 mostra as várias instâncias do algoritmo de Goertzel, que são representadas pela
letra G, e que finaliza a recuperação das IFs de interesse.

Figura 33 – Ilustração da PFFB modificada implementada nas RRUs.
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Figura 34 – PFFB modificada para recuperação de poucos canais com algoritmo de
Goertzel.
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A Figura 34 mostra a PFFB modificada com o algoritmo de Goertzel para a
recuperação de NG de um total de K sinais. A Fig. 35 mostra uma versão paralela
do algoritmo de Goertzel que pode ser utilizada na PFFB modificada da Fig. 34 em
substituição da FFT. A Fig. 35 mostra a implementação do algoritmo de Goertzel em dois
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estágios, sendo que o primeiro estágio calcula em paralelo sn. Os valores temporários de
s e as amostras de entrada não usadas são armazenadas em registradores até que sejam
usados. Para calcular s0 e s1, as condições iniciais são s−1 = s−2 = 0. A Fig. 35 mostra
o cálculo para M − 4 amostras, e para o cálculo de um M maior, o primeiro estágio
pode ser estendido para tratar as amostras s5 em diante. O segundo estágio se mantém
inalterado, sendo mudado somente o valor da constante exponencial complexa. A saída é,
então, entregue como um número complexo que representa o conteúdo em frequência do
k-ésimo termo de uma DFT de M pontos. A latência dessa implementação é M + 1 ciclos
de clock, e os recursos necessários são M + 2 multiplicadores e M + 1 somadores.

Figura 35 – Versão paralela do algoritmo de Goertzel para emprego em hardware.

Estágio 1 Estágio 2

Fonte: Autor.

Uma avaliação do número de multiplicadores necessários para implementar o
algoritmo de Goerzel é mostrada na Fig. 36 e na Fig. 37, onde é avaliada a recupera-
ção de alguns dos sinais multiplexados em frequência. A Fig. 36 mostra o número de
multiplicadores necessários para recuperar sinais quando o transmissor usa PFFBs de
M = [8, 16, 32, 64, 128] pontos. Com essas configurações de PFFB, com sinais reais
na saída do transmissor, podem ser agregados M/2 − 1 sinais. Dessa forma, para cada
valor de M na Fig. 36 os valores mostrados na figura vão até M/2− 1. A Fig. 36 mostra
que o aumento no número de multiplicadores cresce linearmente com o número de sinais
recuperados.

A Fig. 37 mostra os mesmos números de multiplicadores necessários comparados
com a implementação de uma FFT para os mesmos valores de M . Pela figura, é possível
perceber que utilizar o algoritmo de Goertzel até um determinado número de sinais
recuperados pode implicar em menor complexidade. Dessa forma, esta opção de receptor
eficiente pode ser aplicável em casos onde a BBU serve muitas RRUs e estas devem
recuperar somente os sinais endereçados a elas. Esse é caso, por exemplo, de sistemas de
MIMO massivo (LARSSON et al., 2014) e de sistemas cell-free (NGO et al., 2015), onde é
esperado que redes celulares de próxima geração não utilizarão o conceito de células, mas
sim um grande número de antenas que transmitem sinais cooperativamente para atender
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aos usuários próximos e obter melhor qualidade de serviço.

Figura 36 – Número de multiplicadores necessários para implementação do algoritmo de
Goertzel.
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Figura 37 – Comparação de uso de multiplicadores pelo algoritmo de Goertzel e FFT.
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3.4 Avaliação Experimental
Esta seção apresenta uma avaliação experimental com implementação em FPGA do

algoritmo PFFB. A Fig. 38 mostra os componentes utilizados na avaliação, que consistem
em um conversor digital-analógico (ADC) de 12 bits e de modelo ADS5400, um conversor
digital-analógico (DAC) de 16 bits e de modelo DAC5681z, frequência de amostragem de
1 GHz. Os sinais1 foram transmitidos em um enlace ótico com os seguintes componentes: um
laser distributed feedback (DFB) de modelo DFB1500, um fotodetector PD3000, ambos da
1 Mais detalhes sobre a geração dos sinais são discutidos nos próximos parágrafos.
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empresa Applied Optoelectronics Inc., e um enlace de 300 metros de fibra monomodo padrão.
Foi usada modulação em intensidade e detecção direta (IM/DD, Intensity Modulation,
Direct Detection), para avaliar um fronthaul de baixo custo (DELMADE et al., 2018).
Também foram usados amplificadores na entrada do DAC e na saída do ADC para
compensar as perdas da transmissão no fronthaul.

Figura 38 – Esquemático implementado em FPGA para avaliação experimental de
transmissão com PFFB em enlace de 300 metros de fibra.
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A Fig. 38 também mostra a implementação da PFFB no FPGA, junto com blocos
auxiliares que operam como descrito a seguir. No transmissor, um sinal pré-gerado é
armazenado na memória interna do FPGA, e os vários sinais de entrada da PFFB são
gerados como cópias atrasadas desse sinal. Os sinais atrasados foram usados para diminuir
a complexidade e o requisito de memória interna do FPGA, pois o número de sinais e
a frequência de amostragem são altos, o que geraria dificuldades na implementação do
FPGA. A solução com versões atrasadas do sinal evita que sinais correlacionados sejam
passados para a PFFB, o que resultaria em soma construtiva (em fase) dos sinais e provável
saturação no processo de agregação. Para a solução baseada em sinais atrasados funcionar,
o sinal OFDM armazenado na memória é gerado com número de amostras que compõem
o sinal (equivalente ao tamanho do quadro ou número de símbolos OFDM) maior do que
o número de amostras totais nos blocos de atraso implementados no FPGA. Os blocos de
atraso foram implementados como filas (FIFO, first in, first out).

No receptor, os blocos auxiliares são uma chave seletora controlada via software e
uma memória para armazenar um determinado número de amostras de uma das saídas
do receptor baseado em PFFB, que é indicada na figura como o ponto “C”. Além dos
blocos mostrados na Fig. 38, ainda há outros não mostrados, como um processador
Microblaze (XILINX, 2019) que controla a operação do transmissor e receptor e outros
blocos de suporte ao processador que permitem escrita e leitura das memórias. A memória
que armazena os sinais recebidos é lida para que o sinal seja carregado no computador para
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a realização do processamento off-line para avaliar a transmissão dos sinais no fronthaul.
Na Fig. 38 também há os pontos indicados por “A” e “B”, que são usados para salvar os
sinais em pontos intermediários do processamento para avaliação. O ponto “A” permite
avaliação dos sinais antes da transmissão, já o ponto “B” permite avaliar os sinais após a
transmissão no fronthaul. Junto “A” e “B” permitem a avaliação do fronthaul.

Na memória do transmissor, sinais OFDM de 20 MHz e 100 MHz de largura
de banda foram armazenados e são enviados ciclicamente para emular transmissão de
sinais com geração contínua. Para os sinais de 20 MHz os parâmetros usados são FFT
de 2048 pontos, 128 amostras de CP e frequência de amostragem de 31.25 MHz. Para os
sinais de 100 MHz foram usados FFT de 4096 pontos, CP de 256 amostras e frequência
de amostragem de 125 MHz. Tais frequências de amostragem foram adotadas, pois a
frequência base é de 1 GHz e é usada tanto no FPGA quando nos conversores, sendo
que os divisores disponíveis nos geradores de clock desses dispositivos podem dividir o
clock por número inteiros. Logo, a frequência de 31.25 MHz foi gerada pela divisão do
clock de 1 GHz por 32, e a frequência de 125 MHz foi gerada pela divisão por 8. Além
disso, a frequência de 31.25 MHz é a mais próxima da frequência de amostragem do LTE
(ver Seção 2.1) que pôde ser gerada com os divisores disponíveis. Da mesma forma, a
frequência de 125 MHz foi a mais próxima da frequência de amostragem do LTE com
Carrier Aggregation de cinco sinais de 20 MHz.

As implementações do transmissor e receptor baseado em PFFB utilizaram uma
FFT e um banco de filtros, como mostrado na Fig. 25. Para a transmissão dos sinais
de 20 MHz foi usada uma FFT de 32 pontos, e para sinais de 100 MHz foi usada uma
FFT de 8 pontos. Os filtros utilizados no banco de filtros foram gerados com o algoritmo
constrained equiripple com 80 coeficientes para sinais de 100 MHz e 320 coeficientes para
sinais de 20 MHz. Esses números de coeficientes empregados nos filtros permitem obter
filtros com atenuações na banda de rejeição necessárias para o experimento. As atenuações
na banda de rejeição configuradas para os filtros são discutidas nos próximos parágrafos.

No código em linguagem de descrição de hardware (HDL, hardware description
language) da FFT e dos filtros, as multiplicações foram implementadas de modo a serem
mapeadas nos multiplicadores do FPGA, enquanto que somadores são mapeados para a
lógica programável. Assim, como o FPGA utilizado tem multiplicadores implementados em
hardware, é possível usar o número de multiplicadores reportado pela ferramenta de síntese
para estimar a complexidade. Os números de multiplicadores são os seguintes: 1) para a
FFT há 48 e 320 multiplicadores para sinais de 100 MHz e 20 MHz, respectivamente; 2)
para os filtros há 80 e 320 para sinais de 100 MHz e 20 MHz, respectivamente. Assim, o
total de multiplicadores é 128 e 640 para sinais de 100 MHz e 20 MHz, respectivamente.

A implementação em HDL foi sintetizada para o FPGA Virtex-7 (XC7VX485T),
e a Tabela 4 mostra o uso de recursos somente para a implementação da PFFB, não
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sendo inclusos os recursos para os blocos auxiliares. São mostrados os valores absolutos e
em porcentagem do total do FPGA. A Tabela 4 mostra colunas identificadas por Slice
LUTs e Slide Registers, que correspondem aos recursos de lógica programável do FPGA
referentes as Look-up tables (LUTs) e registradores. Como somadores são mapeados em
logica programável, as colunas identificadas por Slice LUTs e Slide Registers correspondem
ao uso de recursos para implementação dos somadores. A Tabela 4 também mostra o
número de multiplicadores, onde há pequena diferença em relação aos números estimados
devido às otimizações feitas no processo de síntese. Por exemplo, multiplicações por
constantes podem ser otimizadas, resultando na diferença no resultado final.

Tabela 4 – Recursos do FPGA utilizados na implementação da avaliação experimental da
PFFB.

Slice LUTs Slice Registers Multiplicadores

3 Sinais
PFFB Tx 6352 (2,1%) 6952 (1,15%) 113 (4,03%)
PFFB Rx 7232 (2,23%) 7468 (1,22%) 122 (4,35%)

15 Sinais
PFFB Tx 33797 (11,13%) 35050 (5,77%) 570 (20,35%)
PFFB Rx 37783 (12,44%) 36985 (6,1%) 626 (22,38%)

A Fig. 39 mostra resultados da avaliação experimental dos sinais transportados
usando a PFFB. A Fig. 39a mostra o espectro de potência normalizado dos sinais transmi-
tidos e recebidos, que foram salvos nos pontos de saída do transmissor “A” e de entrada
do receptor “B” da Fig. 38. Os sinais possuem níveis similares de potência devido ao uso
dos amplificadores. É possível perceber o efeito do canal nas IFs mais altas, que estão mais
atenuadas. A Fig. 39b mostra a constelação dos sinais de 100 MHz da IF k = 1, que foi
capturada no ponto de saída dos sinais desagregados no receptor “C” da Fig. 38, e que
corresponde à uma EVM de 0,81%. Para os sinais de 20 MHz, a EVM é de 0,56%. Estes
resultados estão compatíveis com os requisitos de EVM da Tabela 3 e de (3GPP, 2017c)
para a transmissão usando 64QAM e 256QAM no LTE, correspondente às EVM de 8 e
3,5%.

Outra avaliação realizada teve como objetivo confirmar a validade da estimação da
SNR apresentada na Seção 3.1.1. Para a realização a avaliação, foi usado um analisador
de sinais conectado na saída do transmissor. A avaliação consistiu em medir a potência do
sinal de saída de uma determinada IF com a transmissão do sinal naquela IF habilitada e
desabilitada. Quando a transmissão está desabilitada, somente ruído e imagens atenuadas
serão transmitidas na IF. Enquanto que, com a transmissão habilitada, um sinal composto
de ruído, imagens atenuadas e o sinal de rádio serão medidos na IF. Nessa avaliação o
filtro gerado com o algoritmo constrained equiripple foi configurado para ter atenuação
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Figura 39 – Avaliação do (a) espectro de potência dos sinais de 20 MHz transmitidos e
recebidos, (b) a constelação dos sinais de 100 MHz de largura de banda
recebidos.
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Fonte: Autor.

na banda de rejeição de 30 dB, permitindo que a potência das imagens esteja acima da
potência do ruído de fundo do DAC e dos componentes analógicos.

Figura 40 – Avaliação do espectro de potência e SNR dos sinais para (a) e (b) sinais de 20
MHz, e (c) e (d) sinais de 100 MHz. Com a transmissão habilitada (a) e (c), e
transmissão desabilitada (b) e (d).
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Fonte: Autor.

A Fig. 40 mostra capturas de tela do analisador de sinais com a primeira IF
habilitada e desabilitada e o equipamento centrado nas frequências de 31,25 e 125 MHz
para sinais de 20 MHz e 100 MHz de largura de banda, respectivamente. A partir da
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Fig. 40 é possível obter uma estimativa da SNR. Por exemplo, para Fig. 40a e Fig. 40b as
potências medidas são -17,67 dBm e -36,15 dBm com e sem transmissão de sinais, o que
resulta em uma SNR de aproximadamente 18,48 dB. Para Fig. 40c e Fig. 40d as potências
medidas são -12,02 dBm e -38,88 dBm com e sem transmissão de sinais, o que resulta em
uma SNR de aproximadamente 26,86 dB. Esses valores de SNR são condizentes com os
valores previstos em (3.2) e mostrados na Fig. 23.
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4 Técnicas para Pré-ênfase e Estimação de
SNR

Este capítulo discute técnicas de pré-ênfase para transmissão de sinais em fronthaul
analógico, como uma medida para permitir melhor uso do fronthaul. Como é mostrado
neste capítulo, uma forma de se calcular a pré-ênfase é a partir da SNR do fronthaul. Dessa
forma, para permitir a realização da pré-ênfase em transmissões em fronthaul analógico,
neste capítulo é proposto um procedimento de estimação de SNR para fronthaul analógico
com sinais multiplexados em frequência. O procedimento é válido para transmissões em
fronthaul em uplink e em downlink. Além disso, tem uma implementação simples em
relação a outros métodos, e a possibilidade ser realizado sem interrupção na transmissão
dos sinais. A segunda vantagem tem aplicação prática importante, pois permite atualizar
a estimação da pré-ênfase, o que pode ser útil em caso de mudança na resposta do canal.
Um exemplo de arquitetura bastante discutida para o fronthaul é a chamada transmissão
em rádio-sobre-fibra (RoF, Radio over Fiber), nesta arquitetura lasers e fibras óticas são
usados. O laser quando modulado em intensidade sofre influência da temperatura, logo a
variação da temperatura ambiente ao longo do dia pode exercer influência na resposta em
frequência do laser e, consequentemente, provocar uma mudança na resposta do canal.

Neste capítulo as técnicas relacionadas e o procedimento proposto são avaliados
da seguinte maneira. São apresentadas simulações de transmissões de sinais OFDM
multiplexados em frequência em forma analógica em um canal. O canal é simulado usando
filtros e ruído gerados no software Matlab, e em um enlace ótico simulado no software
VPI Transmission Maker 9.9. Em ambos os casos, o desempenho é avaliado a partir da
comparação das EVMs dos sinais recebidos. As simulações no Matlab têm como objetivo
avaliar o método em um ambiente controlado, permitindo, por exemplo, a avaliação da
precisão da estimação da SNR em relação à SNR de referência obtida a partir de modelos
matemáticos. Já a simulação VPI, apresenta características realísticas, como distorções e
não-linearidades provenientes do canal ótico.

Este capítulo está organizado da seguinte maneira. A Seção 4.1 apresenta técnicas
de pré-ênfase que podem ser aplicadas no fronthaul analógico. A Seção 4.2 apresenta o
método de estimação da SNR proposto neste capítulo que possibilita, por exemplo, o
cálculo da pré-ênfase. A Seção 4.3 apresenta mais simulações usando o método desenvolvido
e também é implementando o método descrito em (TORRES-FERRERA et al., 2017b),
para comparação com técnica relacionada.
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4.1 Pré-ênfase para Fronthaul
A seguir são discutidas técnicas de pré-ênfase para fronthaul analógico. A discussão

utiliza simulações, para isso, primeiramente é apresentada a metodologia de avaliação
adotada, onde são detalhadados os parâmetros do sinais e do canal.

4.1.1 Metodologia de Avaliação

A metodologia de avaliação consiste em simular a transmissão de sinais OFDM no
fronthaul. Os parâmetros dos sinais e do canal utilizados nas simulações são resumidos na
Tabela 5 e as motivações para o emprego dos dados mostrados na tabela são discutidas
nos próximos parágrafos.

São transmitidos K = 63 sinais OFDM (xkBB[n]) com os seguintes parâmetros: 1200
subportadoras usadas de um total de 2048, prefixo cíclico (CP, cyclic prefix) de 64 amostras,
e frequência de amostragem de 30,72 MHz. O sinal agregado xFDM[n] é real, gerado de
acordo com (2.5), e possui frequência de amostragem de 128×30,72 MHz=3,93216 GHz,
que corresponde a uma sobreamostragem de 128, e permite a alocação dos 63 sinais OFDM
com um espaçamento de 30,72 MHz nas frequências intermediárias k×30,72 MHz. Esses
sinais são adicionados ao ruído de modo que a EVM antes de transmissão no fronthaul
pode variar aleatoriamente entre 1,5% e 2,5% para emular uma transmissão de sinais de
uplink no fronthaul. Esses valores de EVM consistem em uma transmissão no uplink com
baixo nível de ruído, logo é possível utilizar todos os formatos de modulação do LTE da
Tabela 3.

Os sinais OFDM xkBB[n] transmitidos em cada IF k são compostos por um quadro
com 50 símbolos OFDM gerados com os parâmetros descritos no parágrafo anterior e
mostrados na Tabela 5. Os 50 símbolos recebidos de cada IF k são usados para estimar o
canal usando X̂k

BB(ejω)/Xk
BB(ejω), sendo X̂k

BB(ejω) e Xk
BB(ejω) as transformadas de Fourier

no tempo discreto de x̂kBB[n] e xkBB[n]. Com isso, há 50 estimações de canal, então, é feita
uma média entre elas que é usada na equalização no processo de avaliação da Fig. 16. Essa
equalização é do tipo zero-forcing, e é feita em cada um dos 50 símbolos OFDM de x̂kBB[n].

Após a equalização é calculada a EVMk de cada sinal, que permite avaliar a
distorção em cada uma das subportadoras, que são indexadas por i e j (ver Fig. 17). A
equalização dos sinais recebidos normaliza as potências das subportadoras para o nível
de potência originalmente transmitido e remove as rotações de fase que o sinal sofreu no
canal. Assim, assumindo estimação de canal perfeita, é possível avaliar a EVMk devido
somente ao ruído referente à transmissão no fronthaul presente naquela subportadora.

A simulação do canal é feita da seguinte maneira. É simulada uma transmissão
de sinais usando modulação do laser em intensidade ótica. Com a modulação em inten-
sidade, o sinal sofre com os efeitos de um filtro que é modelado pela seguinte função de
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Tabela 5 – Parâmetros dos sinais OFDM, dos filtros e ruído usados nas simulações.

Parâmetros dos sinais
Frequência de amostragem 30,72 MHz
Tamanho da FFT 2048
Número de subportadoras utilizadas 1200
Prefixo cíclico 64 amostras
Tamanho do quadro 50 símbolos

Parâmetros do fronthaul
Hf (z) HAM(s) = 1/(s2 + s/Q+ 1)
Hz(z) HRIN(s) = (1 + sKRIN)/(s2 + s/Q+ 1)
s jω/ωr
ωr 2πFr
Q 2πFrDt

Fr 4 GHz
Dt 1/(15× 109)
KRIN KRIN =

√
(1/Q2)× 100.1(RINpk−RIN0) − 1

RINpk -120 dB
RIN0 -150 dB
Po 5 mW
Frequência de amostragem 3,93216 GHz

Fonte: Autor.

transferência (PETERMANN, 1988, Capítulo 4)

HAM(s) = 1/(s2 + s/Q+ 1). (4.1)

Um componente significativo do ruído de fundo presente na modulação em intensidade
ótica, é o ruído relativo à intensidade (RIN, relative intensity noise), que o laser apresenta
quando utiliza-se modulação em intensidade. O RIN do laser é modelado como ruído
branco filtrado pela seguinte função de transferência

HRIN(s) = (1 + sKRIN)/(s2 + s/Q+ 1), (4.2)

que, então, é adicionado ao sinal modulante, causando distorção.

As funções de transferência HAM(s) e HRIN(s) correspondem nas simulações à hf [n]
e hz[n] em (2.7), respectivamente. Essas funções foram parametrizadas de acordo com lasers
comerciais e com trabalhos em rádio sobre fibra para emular um laser distributed feedback
(DFB) (WAKE; NKANSAH; GOMES, 2010). Em HAM(s) e HRIN(s), os valores usados
foram s = jω/ωr, ωr = 2πFr, e Q = 2πFrDt. Nas equações Fr = 4 GHz é a frequência
de ressonância do laser, e Dt = 1/(15 × 109) é o tempo de amortecimento. A variável
KRIN =

√
(1/Q2)× 100.1(RINpk−RIN0) − 1, onde RINpk = −120 dB e RIN0 = −150 dB. A

potência ótica adotada foi de Po = 5 mW, e o índice de modulação é de 0,3. Com isso,
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a PSD do ruído é HRIN ×
√

100.1RIN0Po
√
Fs. Os parâmetros e resposta de um laser são

um tópico de pesquisa a parte, e não é coberto por essa tese. Para maiores informações
sobre os parâmetros utilizados, o leitor pode utilizar, por exemplo, (PETERMANN, 1988,
Capítulo 4).

Por fim, dois sistemas de tempo discreto com resposta Hf (ejω) and Hz(ejω) foram
gerados pela interpolação de HAM(s) e HRIN(s), gerando dois filtros com respostas ao
impulso finitas (FIR, Finite Impulse Response), que foram usados nas simulações.

4.1.2 Avaliação do Estado-da-arte

O fronthaul pode apresentar maiores atenuações em frequências mais altas e também
pode apresentar ruído de fundo não-branco, logo os sinais transmitidos nas IFs sofrem
distorções distintas. Para ilustrar este problema, a Fig. 41 mostra uma simulação na qual
os sinais são transmitidos no fronthaul simulado com os parâmetros da Tabela 5, onde
é mostrado o espectro de potência do sinal recebido x̂FDM[n] e a EVMk dos sinais x̂kIF[n]
recuperados. Há influência de Hf(ejω) no sinal xFDM[n], e também é possível perceber o
ruído não-branco com uma variação de potência de aproximadamente 20 dB na mesma
faixa de frequências do sinal. Estas características resultam em diferentes EVMs para
cada sinal transmitido no fronthaul, como a Fig. 41b mostra, junto com os limiares do
3GPP (3GPP, 2017c) para o uso de 256QAM, 64QAM e 16 QAM no LTE (EVMs de
3.5%, 8% e 12.5%, respectivamente). A EVM inicial foi gerada aleatoriamente para cada
IF entre 1,5% e 2,5%, logo, de acordo com os limiares, todos os sinais poderiam empregar
a modulação de 256QAM. Após a transmissão no fronthaul há um aumento da EVM, logo
haverá diminuição da ordem da modulação empregada e uma consequente diminuição da
taxa de dados dos usuários devido ao emprego de modulação com menor número de bits
por subportadora. Dessa forma, é essencial compensar os efeitos de canal para se obter
níveis de distorção iguais nos sinais transmitidos (TORRES-FERRERA et al., 2017a).

Figura 41 – (a) Espectro e (b) EVM dos sinais nas simulações com os parâmetros da
Tabela 5.
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Uma abordagem para realizar a compensação do canal é estimar Hf (ejω) através da
transmissão no fronthaul de um sinal conhecido pelo receptor, i.e., um preâmbulo ou um
piloto. Esta abordagem é proposta em (XU et al., 2016), onde o preâmbulo recebido é usado
para estimar Hf (ejω) e, então, o resultado é aplicado no sinal usando, por exemplo, “zero-
forcing” (1/Hf (ejω)). Com isso, as atenuações de Hf (ejω) em x̂FDM[n] são compensadas, e
o resultado é que as potências dos sinais recebidos em cada IF x̂IF[n] são aproximadamente
as mesmas. Entretanto, mesmo que as potências dos sinais recebidos sejam as mesmas,
ainda pode haver variação de EVM se o ruído de fundo apresentar potências distintas
para cada IF. Dessa forma, a pré-ênfase baseada somente na estimação de Hf (ejω) é válida
somente para canais com ruído de fundo branco.

A Fig. 42 mostra simulações onde uma pré-ênfase baseada na estimação da resposta
do fronthaul foi empregada. A Fig. 42a mostra a magnitude das respostas em frequência
de HAM(s) e HRIN(s) (ver Tabela 5), onde é possível perceber que para HRIN há um
aumento significativo em relação à HAM. A Fig. 42b mostra o espectro do sinal com pré-
ênfase recebido, como Hf(ejω) é pré-compensado no transmissor, os sinais são recebidos
aproximadamente com a mesma potência após transmissão no fronthaul. A Fig. 42c mostra
o cálculo da EVM dos sinais recebidos, que variam na faixa de 2% a 17% devido ao ruído
de fundo. A Fig. 42d mostra as constelações das IFs k=3 e k=55, onde a primeira apresenta
EVM em torno de 3%, enquanto que a segunda apresenta EVM em torno de 15%.

Os parâmetros adotados para o canal, que são mostrados na Tabela 5, resultam em
uma variação da SNR para os sinais de cada IF de aproximadamente 20 dB, como mostrado
na Fig. 42a. As equações da Tabela 5 modelam fisicamente lasers, de modo que as curvas de
HAM e HRIN podem assumir várias formas. Para as simulações apresentadas neste capítulo,
os parâmetros foram escolhidos de modo que o laser modelado apresente um largura de
banda de aproximadadamente 4 GHz, o que é definido em parte por sua frequência de
ressonância. Além disso, a variação de aproximadamente 20 dB de HRIN ajuda a mostrar
a capacidade dos algoritmos de pré-ênfase avaliados neste capítulo. Entretanto, na prática,
os fabricantes de lasers constroem esses dispositivos de modo que possuam menor variação.
Por exemplo, em (TORRES-FERRERA et al., 2017b) os laser utilizado nos experimentos
resulta nas EVMs dos sinais transportados na faixa de 6% a 12%, o que é equivalente a
valores de SNRs aproximados de 18 a 24 dB.

Outro método de pré-ênfase para transporte de sinais em fronthaul é proposto
em (TORRES-FERRERA et al., 2017b). Neste método, um ganho é aplicado em cada um
dos K sinais multiplexados em frequência, onde o valor de ganho é aproximado a partir
dos valores da magnitude da resposta em frequência do fronthaul. O cálculo do ganho
consiste no seguinte:

gk =

√√√√ (EVMout,nopre
k )2 − (EVMw

k )2

(EVMout,target
k )2 − (EVMw

k )2
, (4.3)
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Figura 42 – (a) Magnitude do filtros gerados a partir de HAM e HRIN. (b) Sinais recebidos
após transmissão. (c) EVM dos sinais recebidos apresentando variação devido
ao ruído de fundo. (d) Constelações para as IFs k=5 e k=30.
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onde k = 1, ..., K, EVMout,nopre
k é a EVM sem pré-ênfase, EVMw

k é a EVM inicial no caso de
transmissão em uplink, EVMout,target

k é a EVM alvo na saída do fronthaul. Em (TORRES-
FERRERA et al., 2017b) é proposto um procedimento para encontrar EVMout,target

k de
modo que valores de gk mantenham a potência do sinal com pré-ênfase igual a do sinal
sem pré-ênfase.

A EVMout,nopre
k corresponde à EVM total sem pré-ênfase considerando as distorções

da transmissão wireless e do fronthaul, e é calculada a partir da SNR do sinal recebido. Para
estimar a SNR somente do fronthaul, o artigo (TORRES-FERRERA et al., 2017b) propõe
desativar a transmissão dos sinais, uma IF de cada vez, e medir o ruído de fundo naquela
IF. Então, a transmissão dos sinais é novamente ativada, e a potência dos sinais em cada
IF é também medida. Com isso a SNR é calculada a partir da razão das duas potências
medidas, e a EVM é calculada a partir da SNR pela relação EVM = 1/

√
SNR (SHAFIK;

RAHMAN; ISLAM, 2006). A contribuição do fronthaul para a EVM total é calculada
como (EVMf

k)2 = (EVMout,nopre
k )2 − (EVMw

k )2. Dessa forma, pode-se calcular a pré-ênfase,
levando em consideração tanto EVMw

k (EVM inicial do uplink antes da transmissão no
fronthaul) quanto EVMf

k . Em outras palavras, a pré-ênfase é equivalente a compensar
tanto SNRw, quanto SNRf em (4.5), resultando em uma EVM na saída do fronthaul em
valores bem próximos.
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A Fig. 43 mostra os resultados de simulação utilizando o método de (TORRES-
FERRERA et al., 2017b) e as configurações da Tabela 5. Em (TORRES-FERRERA et al.,
2017b), a técnica proposta é avaliada considerando uma EVM com variação senoidal, onde
é mostrada a capacidade da técnica de se obter as EVMs dos sinais na saída do fronthaul
com praticamente os mesmos valores. Da mesma maneira que no artigo original, é utilizada
uma variação senoidal da EVM antes da transmissão no fronthaul na simulação mostrada
na Fig. 43 (azul com marcador ×). A simulação também avalia a EVM inicial gerada
aleatoriamente entre 4,5% e 5,5% (vermelho com marcadores quadrados). A simulação
consiste em calcular os ganhos de pré-ênfase, como descrito no artigo, considerando as
EVMs iniciais. A Fig. 43b mostra as EVMs na saída do fronthaul para ambos os casos de
EVM inicial sem pré-ênfase A Fig. 43c mostra as EVMs dos sinais recebidos com pré-ênfase
(linha azul com ×) quando as EVMs iniciais têm variação senoidal, onde os valores na
saída do fronthaul são bem próximos, como proposto no artigo original.

Figura 43 – (a) EVMs iniciais usadas na simulação. (b) EVMs na saída do fronthaul sem
pré-ênfase. (c) EVM na saída do fronthaul com pré-ênfase, com a estimação
da pré-ênfase atualizada (azul) e com a estimação desatualizada (vermelho).
(d) Constelações dos sinais transmitidos na IFs k = 8 e k = 14 com a
pré-ênfase desatualizada.
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Fonte: Autor.

As EVMw
k podem variar bastante devido à mobilidade dos usuários. Assim, quando

a EVM inicial dos sinais muda, a estimação torna-se desatualizada, sendo necessária uma
nova estimação. Para simular esse efeito, na simulação mostrada na Fig. 43 é feita a
estimação da pré-ênfase usando a EVM inicial senoidal, então a EVM inicial é trocada
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por uma EVM aleatória sem a realização de uma nova estimação da pré-ênfase. Com
isso, as EVMs na saída do fronthaul possuem variação como mostrado, devido à aplicação
da pré-ênfase desatualizada, como mostrado na Fig. 43c em vermelho. Na Fig. 43d são
mostradas as constelações dos sinais transmitidos nas IFs k = 8 e k = 14 com a pré-ênfase
desatualizada, que apresentam EVM de 13% e 8%, respectivamente.

Uma desvantagem dos métodos de pré-ênfase de (XU et al., 2016; TORRES-
FERRERA et al., 2017b) é a necessidade interromper a transmissão dos sinais de rádio
para a transmissão do preâmbulo, o que pode interferir na operação da rede celular. Por
exemplo, no caso de redes celulares com duplexação em frequência (FDD, frequency-
division duplex), nas quais os sinais de uplink e downlink são transmitidos continuamente,
a interrupção para transmissão do preâmbulo pode não ser possível. Uma alternativa é
realizar a estimação do canal na inicialização do sistema, antes do início da transmissão dos
sinais da rede celular. Entretanto, esta alternativa não permite atualizar a estimação sem
afetar os sinais transmitidos na célula após o início da operação da rede. Uma atualização
pode ser necessária, por exemplo, no caso de caso de um fronthaul baseado em fibras
óticas, pois o laser pode ser sensível à temperatura, assim, pode ser necessário atualizar
a estimação do canal durante o dia, devido à variação da temperatura. Especificamente
para (TORRES-FERRERA et al., 2017b), o problema é agravado pela mobilidade dos
usuários que resulta em constante mudança de EVMw

k , e consequente necessidade de
atualização da estimação.

Além das duas técnicas mostrada e simuladas anteriormente, há vários traba-
lhos (BEFEKADU; TORRES-FERRERA; GAUDINO, 2018; LU et al., 2017; XU et al.,
2016) que realizam experimentação utilizando algum tipo de pré-ênfase ou pré-equalização,
o que ressalta o interesse nesse tipo de técnica. A possibilidade de as estimações serem
realizadas na BBU ainda é de interesse pois pode diminuir a carga de processamento
necessário nas RRUs, o que é compatível com o conceito de RRUs simplificadas, ou mesmo
com as chamadas DSP-free RRUs (ARGYRIS et al., 2018; SCHRENK et al., 2015). Um
ponto em aberto em muitos dos trabalhos recentes na área de pré-ênfase para fronthaul,
inclusive os citados anteriormente, é que eles não determinam como a estimação é realizada.
Por exemplo, em muitos trabalhos é citado que a pré-ênfase é aplicada offline antes da
realização dos experimentos. Em (LIU et al., 2016) é usada a aproximação (k−1)/47×4 dB
para compensar o desvanecimento na k-ésima IF com o aumento da frequência dos sinais
transmitidos sem explicação de como essa expressão foi derivada. A aproximação de (LIU
et al., 2016) pode ser proveniente de medições em protótipo de transmissão RoF, sendo
muito específico da configuração experimental utilizada.

Outra linha de investigações inclui técnicas de pré-distorção dos sinais para,
por exemplo, compensar as não-linearidades de componentes como lasers e amplifica-
dores (TANG et al., 2018; ARGYRIS et al., 2018; GIANNOULIS et al., 2018). Para a
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realização da pré-distorção pode ser necessária a utilização de modelos matemáticos dos
componentes que se deseja compensar as não-linearidades e distorções. Ou, também, é
possível realizar estimação das distorções para a realização da pré-distorção. Nesse segundo
caso, a pré-distorção é bastante similar à pré-ênfase ou pré-equalização.

4.1.3 Pré-ênfase baseada em SNR

Para compensar os efeitos da transmissão no fronthaul, pode ser usado um filtro
com resposta Hf(ejω)−1, que elimina o efeito de Hf(ejω), junto com um segundo filtro
que amplifica as IFs, de modo que as IFs tenham as mesmas variações do ruído de
fundo, sendo este segundo filtro equivalente a filtrar pelo próprio Hz(ejω). Um único
filtro Hz(ejω)/Hf (ejω) composto pelas duas respostas poderia ser usado. O primeiro filtro
Hf(ejω)−1 pode ser obtido, por exemplo, usando um preâmbulo (XU et al., 2016). Já a
estimação de Hz(ejω) é mais difícil, pois o ruído de fundo está mascarado pelos sinais
transmitidos. Além disso, ruídos e distorções do transmissor e do canal podem impedir a
estimação de Hz(ejω) através da desativação da transmissão dos sinais. Há a possibilidade
de um canal utilizado como fronthaul possuir zeros em sua resposta em frequência, logo,
um pré-ênfase considerando Hf (ejω)−1 pode ser problemática. A estimação do canal que
pode ser realizada para permitir o cálculo da pré-ênfase, pode identificar esses zeros e,
para as IFs próximas dos zeros, a transmissão pode ser desabilitada.

Uma alternativa para a pré-ênfase é considerar SNR do fronthaul, que é proporcional
à razão Hf(ejω)/Hz(ejω), a qual corresponde ao inverso da relação dos filtros discutidos
no parágrafo anterior. Logo, um filtro baseado no inverso da SNR pode compensar os
efeitos do fronthaul Hf (ejω) e do ruído de fundo Hz(ejω) para a realização da pré-ênfase.
Assim, o problema da estimação de Hz(ejω) pode ser resolvido indiretamente a partir da
estimação da SNR. Com base em (2.7), a SNR teórica do fronthaul é

SNRf(ejω) = P |Hf (ejω)|2
BwN0|Hz(ejω)|2 , (4.4)

sendo P a potência das subportadoras dos sinais transmitidos no fronthaul, P |Hf (ejω)|2 é
a potência das subportadoras do sinal recebido após transmissão no fronthaul. A potência
do ruído é BwN0|Hz(ejω)|2, onde Bw é a largura de banda das subportadoras dos sinais
xkIF[n]. Para transmissões em uplink, é possível encontrar a SNR total dos sinais na saída
do fronthaul

SNR(ejω) = 1
SNR−1

w + SNR−1
f (ejω)

, (4.5)

onde SNRw é a SNR inicial devido à transmissão wireless. Para o downlink, SNR = SNRf ,
assumindo que o sinal possui pouca distorção, de modo que a SNR inicial pode ser
negligenciada. Para exemplificar, a Fig 44 mostra o cálculo da SNR a partir das funções
de transferência que compõem o canal, onde são utilizados os parâmetros da Tabela 5. Na
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Fig 44 são mostrada as magnitudes normalizadas de HAM e HRIN que correspondem às
curvas de potência do sinal e do ruído, e também é mostrada a curva da SNR.

Figura 44 – PSD e SNR teóricos.
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A partir de (4.4), a equação da pré-ênfase que engloba as duas funções de transfe-
rência é

g(ejω) = α
1

SNRf (ejω) (4.6)

onde α é um fator de ajuste que permite que a relação mantenha a potência do sinal com
pré-ênfase igual à do sinal sem pré-ênfase. Considerando que os níveis de potência dos
sinais xkIF[n] são aproximadamente constantes em relação ao ruído de fundo do fronthaul,
a SNR do fronthaul para a IF k pode ser aproximada por:

SNRk
f ≈

PHk
f

N0Hk
z

, (4.7)

onde P é a potência das subportadoras do sinal na k-ésima IF, que é assumida aproxima-
damente a mesma para todas as subportadoras dos sinais OFDM. Hk

f e Hk
z são os valores

aproximados das funções de transferência que modelam o fronthaul na k-ésima IF. Esta
aproximação é válida, pois as larguras de banda dos sinais nas IFs são muito menores do
que a banda do fronthaul. Logo, com (4.6) e pela aproximação, é possível encontrar K
ganhos gk que correspondem à pré-ênfase que devem ser aplicados na agregação dos sinais
em (2.6):

ĝk = 1√
SNRk

f

. (4.8)

A equação (4.8) é equivalente a usar a própria EVM dos sinais recebidos como ganho
de pré-ênfase para os sinais de downlink, a partir da relação SNR = 1/EVM2 (SHAFIK;
RAHMAN; ISLAM, 2006). Entretanto, o uso da EVM pode resultar em maior complexidade
na RRU, pois esta precisaria decodificar os sinais recebidos para estimar a EVM. A
decodificação pode incluir operações complexas, como sincronização e equalização, o que
não condiz com o conceito de RRU simplificada das técnicas de transmissão analógica
no fronthaul. Além disso, a EVM do uplink é composta de contribuições da transmissão



Capítulo 4. Técnicas para Pré-ênfase e Estimação de SNR 65

wireless e da transmissão no fronthaul, como mostrado em (4.5). Logo, para o uplink a
EVM também não pode ser usada para calcular a pré-ênfase.

Os valores ĝk podem causar saturações ou atenuações excessivas. Dessa forma, os
ganhos que devem ser efetivamente aplicado nos sinais são uma versão normalizada de ĝk:

gk = ĝk
√
K√∑K

k=1 ĝ
2
k

, (4.9)

Estes ganhos mantém níveis de potência iguais para os sinais com e sem pré-ênfase.
Considerando que sem pré-ênfase o ganho correspondente é gk = 1 ∀ k, logo, ∑K

k=1 g
2
k = K.

Com isso, a soma dos quadrados dos ganhos de todas as IFs deve ser K. A SNR média
dos sinais com pré-ênfase após a transmissão no fronthaul é ∑K

k=1 ĝ
2
k/K. Esses ganhos

discutidos, correspondem ao fator α de (4.6).

Após encontrar os ganhos gk com (4.9), estes podem ser aplicados diretamente no
sinal antes da agregação, mostrado na Fig. 45a. Uma segunda abordagem consiste em
aplicar a pré-ênfase nos sinais usando um filtro para realizar a operação no domínio do
tempo. Assim, a magnitude do filtro de pré-ênfase é definida como a interpolação dos
ganhos gk encontrados. Na Fig. 45b é mostrado como a pré-ênfase pode ser aplicada nos
sinais utilizando um filtro.

Figura 45 – Aplicação da pré-ênfase nos sinais: (a) através de ganhos individuais para
cada IF, e (b) no domínio do tempo através de um filtro.
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Fonte: Autor.

A aplicação da pré-ênfase por qualquer uma das formas apresentadas na Fig. 45
pode ser modelada como um filtro

Hgk(ejω) = |Hgk(ejω)|eθgk , (4.10)

com módulo |Hgk(ejω)|, que corresponde ao inverso da SNR do fronthaul, e fase eθgk . Dessa
forma, o sinal recebido do fronthaul possui fase θgk + θf , sendo θf a fase de Hf (ejω). Ou
seja, o fronthaul possui fase que afeta os sinais transmitidos e a fase da pré-ênfase também



Capítulo 4. Técnicas para Pré-ênfase e Estimação de SNR 66

afeta o sinal. Entretanto, essa fase tem impacto mínimo no resultado de EVM dos sinais,
pois o processamento em banda base para recuperação da informação modulada nos sinais
xkBB[n] utiliza equalização, o que corrige o efeito da fase da pré-ênfase.

A Fig. 46 mostra simulações com sinais gerados com os parâmetros da Tabela 5,
aplicando a pré-ênfase. A Fig. 46a mostra o espectro do sinal recebido com pré-ênfase,
onde as potências dos sinais x̂kIF[n] não são iguais, diferentemente da simulação da Fig. 42b.
Na Fig. 46b os valores de EVM estão na faixa de 10%, pois a pré-ênfase compensa tanto o
ganho do canal, quanto a potência do ruído de fundo. A Fig. 46c mostra a aproximação por
ganhos constantes para cada IF. Os ganhos gk também foram usados para gerar um filtro
usando o algoritmo de projeto de filtros FIR baseado na técnica de mínimos quadrados (a
função firls do software Matlab). Com os ganhos do canal gk usados como pesos para a
função firls do Matlab, foi gerado um filtro com 80 coeficientes, e a magnitude linear da sua
resposta em frequência é mostrada na Fig. 46d. Para essa forma de aplicação pré-ênfase, o
espectro e a EVM ficam semelhantes aos mostrados na Fig. 46a e na Fig. 46b.

Figura 46 – Simulação aplicando a pré-ênfase nos sinais. (a) Sinais recebidos após
transmissão. (b) EVM dos sinais recebidos. (c) Ganhos aproximados para
cada IF. (d) Magnitude do filtro usado na pré-ênfase.
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Fonte: Autor.
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4.2 Estimação da SNR
Para a estimação da SNR, é proposto um procedimento que é mostrado na Fig. 47

e que é aplicável ao fronthaul, no qual sinais multiplexados em frequência são transmitidos.
A Fig. 47 mostra genericamente o uplink e o downlink, onde no primeiro as RRUs realizam
a amostragem dos sinais provenientes das antenas, realizam a agregação e, então, o envio
pelo fronthaul. No downlink, a BBU gera os sinais em banda base, realiza a agregação, e o
envio pelo fronthaul. Em ambos os casos, como mostrado na Fig. 47, a BBU e RRU podem
realizar os processamentos de agregação e desagregação utilizando PDS, que é mostrado na
figura pelos blocos identificados como “PDS agregação” e “PDS desagregação”. Na BBU,
o processamento em banda base corresponde, por exemplo, à modulação, demodulação,
equalização, entre outros. A Fig. 47 ainda mostra a aplicação da SNR estimada para a
realização da pré-ênfase como a multiplicação por gk.

O procedimento proposto nesta seção consiste na adição de um tom piloto sk[n] em
cada xkIF[n] antes da agregação e transmissão no fronthaul. sk[n] tem frequência que está
localizada na banda de guarda entre duas IFs. Para o caso de sinais OFDM, a frequência
de sk[n] pode ser igual à frequência de umas das subportadoras não utilizadas. A Fig. 48
mostra um exemplo de tom piloto, onde o sinal é modulado com OFDM e o tom piloto é
inserido em uma subportadora não utilizada. Nesse exemplo a subportadora tem frequência
normalizada 1250/2048, e tem a forma de onda no domínio do tempo sk[n] = ej2πn1250/2048.

Figura 47 – Ilustração do procedimento proposto para estimar as potências do tom piloto
e do ruído no canal k, para a realização da estimação de SNRk

f e posterior
cálculo de gk.

Fonte: Autor.

A potência de sk[n] deve ser ajustada para que este sinal tenha o mesmo nível
de potência das subportadoras do sinal. É considerado que as potências dos sinais xkIF[n]
são ajustadas para um mesmo valor antes da agregação, e que a potência média das
subportadoras de xkIF[n] é aproximadamente a mesma, e é representada por P . Logo, a
forma de onda no domínio do tempo é sk[n] =

√
Pej2πn1250/2048. Dessa forma, é possível
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manter praticamente inalterada a potência do sinal transmitido no fronthaul. Por exemplo,
usando os parâmetros da Tabela 5, são transmitidas um total de 63 × 1200 = 75600
subportadoras, correspondente às 1200 subportadoras de cada um dos 63 sinais OFDM.
Considerando que as potências dos sinais na subportadoras não utilizadas podem ser
desconsideradas, pode-se concluir que a potência de xFDM[n] é 75600× P . A adição dos
tons pilotos adiciona potência referente a 63× P , o que é uma porcentagem de potência
ínfima quando comparada com 75600× P .

Após a transmissão no fronthaul, a potência das subportadoras e dos tons pilotos,
de acordo com a modelagem (2.7), é P p

k = P |Hf (ejωk)|2. Já o ruído tem a forma de Hz(ejω),
ou seja, P k

z = N0|Hz(ejω)|2, onde ωk é a frequência na qual o tom piloto foi inserido. As
potências do tom piloto P p

k e do ruído P k
z na IF k devem ser estimadas para a estimação

da SNR. Com esses valores, deve-se estimar a SNR aproximada para a realização da
pré-ênfase.

Um aspecto fundamental é a estimação de P k
z . Enquanto que P k

p pode ser medido
diretamente a partir de ŝk[n] no sinal recebido, a potência do ruído P k

z pode estar mascarada
por artefatos gerados pelos filtros adotados nos estágios de filtragem do processamento
de agregação dos sinais. Por exemplo, o filtro de agregação pode possuir lóbulos laterais
que criam níveis de potência na frequência de sk[n] que estão acima do nível do ruído
de fundo que é N0|Hz(ejωk)|2, logo, perturba a estimação de P k

z . Problema similar é
reportado em (TORRES-FERRERA et al., 2017b), e a solução adotada foi desabilitar
temporariamente a transmissão dos sinais de rádio para estimar o ruído. Um problema
dessa abordagem é que em muitas aplicações os sinais das redes celulares têm transmissão
contínua, como nas transmissões usando FDD. Com essa abordagem, a estimação da
pré-ênfase somente poderia ser realizada na inicialização do sistema, ou com uma breve
interrupção que poderia ser prejudicial ao serviço dos usuários da rede celular.

A solução deste trabalho consiste em adotar espaçamento entre as IFs, e filtragem
no transmissor de modo que seja possível medir a potência do ruído de fundo na banda de
guarda entre as IF. A frequência do tom piloto é parâmetro de projeto que depende do
filtro utilizado na agregação. Quanto maior a banda de transição do filtro, mas distante
em relação sinal na IF k o tom piloto pode ser inserido sem ser severamente atenuado.
Por outro lado, uma banda de transição pequena permite agregação mais sinais, e o tom
piloto deve ser inserido em uma frequência mais próxima do sinal. O mesmo raciocínio
é válido para o ruído de fundo em relação à banda transição do filtro. Dessa forma, as
frequências do tom piloto e de medição do ruído são parâmetros de projeto que dependem
do filtro utilizado.

A Fig. 48 mostra o espectro de potência do sinal xFDM[n] centrado na primeira IF,
onde o tom piloto foi adicionado na frequência normalizada 1250/2048. A partir da figura
é possível perceber que o lóbulo lateral na mesma frequência do tom piloto, destacado por



Capítulo 4. Técnicas para Pré-ênfase e Estimação de SNR 69

uma elipse, pode causar erro na estimativa da potência do ruído nessa mesma frequência.
Enquanto que em frequências acima de 45 MHz, o ruído de fundo pode ser medido. Dessa
forma, como já mencionado, a potência do tom piloto é medida a partir do próprio tom
piloto, enquanto que a potência do ruído é medida na faixa de frequências que não sofre
interferência dos lóbulos laterais do sinal. A estimação de P k

p e P k
z pode ser ruidosa, por

isso é usada uma média de várias estimações para melhorar a precisão. Ou seja, são feitas
N capturas do sinal x̂FDM[n], que podem ser identificadas por x̂FDM,n[n], onde n = 1, ..., N
e, a partir de cada uma delas, é feita uma estimação de P k

p,n e P k
z,n. Ao final, as N medições

são usadas para compor a média.

Figura 48 – Espectro de potência de x̂FDM[n] centrado na primeira IF mostrando o tom
piloto e o ruído de fundo.
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Fonte: Autor.

Toda a explicação do procedimento proposto considerou ruído de fundo não-branco.
No caso de ruído de fundo branco (Hz(ejω) = 1), é possível simplificar o procedimento,
pois não é necessário estimar a SNR para calcular a pré-ênfase. O cálculo da pré-ênfase
estimando somente Hf (ejω), como em (XU et al., 2016), sendo

ĝk =
P̂ k
p

P k
p

= 1
Hk
f

. (4.11)

Para isso, considerando que as potências dos sinais e das subportadoras são conhecidas no
receptor, a razão da potência recebida e potência transmitida pode ser utilizada para o
cálculo da pré-ênfase. Entretanto, o uso da potência do sinal pode não ser viável, pois, por
exemplo, no LTE os RBs podem ser desativados, o que resulta numa incerteza sobre qual
subportadora do sinal utilizar para medir a potência do sinal recebido. Dessa forma, o
emprego de tons pilotos ainda pode ser útil para a estimação da pré-ênfase. A potência
do tom é P e é conhecida pelo receptor. Assim, é possível estimar o ganho do canal Hk

f

através da razão entre a potência recebida P k
p e a potência transmitida P .

Na prática, RRUs podem ser relativamente simples em termos de capacidade
computacional, comparado às BBUs, com o objetivo de diminuir custo dos equipamentos
das redes. Devido a isso, é possível que as BBU realizem todo o processamento de cálculo
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da SNR. No uplink, a BBU utiliza os tons pilotos recebidos para calcular a SNRk
f,UL. Já no

downlink, a RRU pode enviar amostras do sinal recebido de modo que a BBU pode calcular
SNRk

f,DL. Para o envio das amostras, como mostrado na Fig. 47, um canal de feedback é
usado. Há várias opções para implementação desse canal de feedback, por exemplo, uma
das IFs poderia ser reservada para a implementação do canal de feedback (LIU et al., 2016)
para transferência de amostras da RRU para a BBU e permitir o cálculo de SNRk

f,DL. A
transmissão do tom piloto pode ser desabilitada uma vez que a SNR for estimada, e pode
ser habilitada novamente sempre que uma nova estimação for necessária. Assim, não há
interrupção na transmissão dos sinais de rádio, e também a interferência nos sinais de
rádio é mínima.

No caso da aplicação da SNR estimada no cálculo da pré-ênfase, com as estimações
realizadas na BBU, esta pode também calcular os ganhos de pré-ênfase gk. Assim, a BBU
calcula gk,DL a partir das amostras recebidas pelo canal de feedback e utiliza gk,DL para a
transmissão dos sinais de downlink no fronthaul. A BBU também calcula gk,DL a partir
do sinal recebido, então, este ganho é enviado pelo canal de feedback para ser usado na
transmissão de uplink no fronthaul.

Quando a largura de banda de xkIF[n] é grande, a aproximação por gk pode resultar
em grande variação de desempenho entre as subportadoras desse sinal. A pré-ênfase
aplicada através de um filtro, como apresentado na Fig. 45b, ajuda a diminuir essa variação
entre as subportadoras, pois ela é equivalente a realizar uma interpolação entre os pontos
obtidos. Entretanto, ainda pode haver grande variação na SNR entre dois tons nas IFs k e
k + 1 usados para estimação, de modo que a interpolação usada para gerar o filtro não é
precisa. Para solucionar esse problema, é possível aumentar o número de tons piloto e,
consequentemente, a “amostragem” da SNR na frequência.

É possível usar dois pilotos na Fig. 47, sk,1[n] e sk,2[n]. Para evitar usar dois pilotos
separados, o que requereria dois somadores e maior complexidade, o tom piloto é uma função
senoidal ao invés de uma exponencial complexa. Logo, sk[n] = 2

√
P cos(πn1250/2048) e

dessa forma há dois tons pilotos por xIF[n]. O fator de 2 na equação modifica de sk[n]
corresponde à divisão da potência entre os dois tons que compõem a transformada de
Fourier do sinal senoidal, e permite que os dois tons tenham aproximadamente a mesma
potência das subportadoras do sinal OFDM. A Fig. 49a mostra xkIF[n] na primeira IF
(k = 1), como mostrado anteriormente na Fig. 48, com a diferença da presença de um
tom piloto extra. A Fig. 49b mostra os ganhos encontrados, onde os ganhos em azul
correspondem ao tom adicional provenientes do uso da função senoidal. Os ganhos usados
originalmente nas seções anteriores são mostrados em vermelho.

Em sinais LTE de downlink, a subportadora em DC não é utilizada, assim poderia
ser incluso mais um tom piloto para melhorar a “amostragem” da SNR do fronthaul.
Seguindo o mesmo raciocínio dos parágrafos anteriores, ao invés de somar três tons pilotos
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Figura 49 – (a) Os dois tons pilotos no espectro de potência centrado na primeira IF após
a transmissão. (b) Ganhos do canal encontrados com os dois tons piloto.
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Fonte: Autor.

sk,1[n], sk,2[n] e sk,3[n], é possível usar um único sinal. A forma de onda desse sinal é
sk[n] =

√
P + 2

√
P cos(πn1250/2048). Fig. 50 mostra o sinal em banda base sobreposto

com os pilotos. Nesse caso, a potência do ruído teria que ser medida na banda de guarda
entre as IF para comparação com o tom piloto em DC.

Figura 50 – Exemplo do uso da frequência DC de um sinal LTE para transmissão do tom
piloto.
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Fonte: Autor.

A Fig. 51a mostra uma simulação, onde os sinais xBB[n] foram gerados com FFT
de 4096 pontos, 3334 subportadoras utilizadas, frequência de amostragem de 122,88 MHz,
e aproximadamente 100 MHz de largura de banda. Foram transmitidos K = 15 sinais,
com sobreamostragem de 32 para alocar os sinais nas IF k × 122, 88 MHz, o que resulta
na mesma frequência de amostragem de 3,9322 GHz da Tabela 5. O canal é o mesmo dos
exemplos anteriores. O piloto sk[n] = 2

√
P cos(πn3400/4096) foi adicionado na frequên-

cia normalizada 3400/4096. A Fig. 51a mostra os sinais com pré-ênfase aplicada com
ganhos individuais após a transmissão, onde a potência das subportadoras de cada sinal é
aproximadamente a mesma, como indicado pela linha vermelha na figura. Em contraste,
a Fig. 51b apresenta o sinal recebido com a pré-ênfase aplicada por filtragem, onde a
variação das potências das subportadoras segue o ruído de fundo. A EVM com pré-ênfase
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(em azul) e a EVM sem pré-ênfase (em vermelho) são mostradas na Fig. 51c. Para ilustrar
a diferença de desempenho sem pré-ênfase, as constelações das IFs k = 2 e k = 14 são
mostradas na Fig. 51d.

Figura 51 – Sinais com largura de banda de 100 MHz com pré-ênfase transmitidos no
fronthaul. (a) Pré-ênfase baseada em gk e (b) implementada com filtragem.
(c) EVM para o sinal com pré-ênfase. (d) Constelações das IFs k = 2 e k = 14.
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Fonte: Autor.

4.3 Resultados e Discussões

4.3.1 Fronthaul Simulado no Matlab

A primeira avaliação realizada busca estimar a precisa da SNR estimada, que é
mostrada na Fig. 52. A precisão da estimação da SNR foi comparada com a SNR analítica
obtida a partir das funções de transferência HAM e HRIN. Nessa avaliação foram utilizados
os índices de modulação 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5 para emular diferentes condições de SNR devido
ao RIN. A Fig. 52a mostra as curvas de uma estimação da SNR, onde pode ser observado
que os valores estimados (linhas sólidas) estão próximos dos valores obtidos a partir das
funções de transferência (linhas tracejadas). Além disso, para valores de SNR baixos,
pode-se observar maior variação nos valores de SNR estimados, o que pode resultar numa
estimação menos precisa.
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Uma forma de melhorar a estimação da SNR para casos onde a estimação possui
grande variação consiste na realização de uma média entre várias estimações de SNR.
Como foi explicado na Seção 4.2, a estimação da SNR pode ser realizada com impactos
mínimos aos sinais transmitidos, o que permite a realização das várias estimações de SNR
para compor um média para melhor precisão. O número de realizações é dependente da
aplicação, ou do canal utilizado como fronthaul, pois, por exemplo, o tipo de processamento
digital de agregação adotado e a potência do ruído ou dos sinais interferentes têm influência.
Para exemplificar, utilizando o canal adotado nas simulações, a Fig. 52b mostra as curvas
de SNR resultantes da realização de uma média entre cinco de estimações de SNR, ou seja,
o procedimento da Seção 4.2 foi realizado cinco vezes. Para este caso, a Fig. 52b mostra
uma diminuição na variação da SNR estimada. Além disso, o erro médio quadrático da
SNR estimada em relação à SNR teórica para todas as IFs foi diminuído aproximadamente
por um fator de quatro.

Figura 52 – SNR estimada (linhas sólidas) e analítica (linhas tracejadas). (a) Para uma
única estimação e (b) para a média de cinco estimações.
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Fonte: Autor.

Os próximos parágrafos apresentam simulações onde a SNR estimada é usada para
calcular a pré-ênfase que é aplicada aos sinais. A primeira simulação utiliza os parâmetros
da Tabela 5 para avaliar a pré-ênfase. Fig. 53 mostra a aplicação da SNR estimada
para o cálculo da pré-ênfase, como descrito na Seção 4.1.3. Nessa simulação, ruído branco
gaussiano nkw[n] foi adicionado aos sinais xkBB[n] para simular duas condições de transmissão
em uplink. Na primeira condição, a EVM inicial varia entre 1,5% e 2,5% (esquerda), já
segunda, a EVM varia entre 1% e 9% (direita) A técnica de (TORRES-FERRERA et al.,
2017b) também foi usada nessa simulação para comparação dos resultados de pré-ênfase
das duas técnicas, e é referenciada na Fig. 53 como baseline. Na Fig. 53, o eixo vertical
mostra a EVM média de x̂kIF[n]. A EVM sem pré-ênfase varia entre 3% e 17%, sendo
que alguns dos K sinais apresentam EVM acima do limiar de 16-QAM definido para a
tecnologia LTE em TS 36.104 v14.4.0 (3GPP, 2017c). A EVM dos sinais com pré-ênfase
fica aproximadamente em torno de 10%, com uma margem de 2,5% do limiar. No gráfico
à direita da Fig. 53, as EVMs iniciais apresentam valores altamente não-uniformes, o que
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representa uma situação mais realista de transmissão em uplink. Mesmo neste caso, a
pré-ênfase continua válida.

Figura 53 – Avaliação da EVM com e sem pré-ênfase.
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Fonte: Autor.

A segunda simulação ilustra o cenário da Fig. 11, onde duas tecnologias distintas
de fronthaul são usadas para transportar os sinais. As características de atenuação de cada
tecnologia são diferentes e, para emular esse efeito, foi usada a função firls do Matlab.
Com isso, Hf e Hz são filtros FIR. Para Hf , as frequências normalizadas e seus pesos são
f = [0 0.52 0.52 1] e a = [1 0.8 0.7 0.1], respectivamente. Já para Hz, foram usados os
parâmetros f = [0 0.2 0.4 0.6 0.8 1] e a = [0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1]. A Fig. 54a mostra as
PSDs teóricas do sinal e do ruído e a SNR para os filtros gerados com esses parâmetros. Na
Fig. 54a a atenuação do canal para as frequências de 0 a 1 GHz variam aproximadamente
de forma linear. Já para as frequências normalizadas de 1 a 2 GHz a atenuação é mais
acentuada, o que representa o segundo tipo de canal no qual os sinais são transmitidos.
Nessa simulação, a potência do ruído é de 25 dB abaixo da potência de xFDM[n]. A Fig. 54b
mostra a EVM dos sinais recebidos com e sem pré-ênfase, e a EVM inicial. Também é
mostrado o limiar do 3GPP para 16QAM, o qual algumas IF podem não obedecer sem a
pré-ênfase.

Outra simulação emula uma transmissão com interferência considerando os mesmos
filtros Hf e Hz da simulação mostrada na Fig. 54. Nessa simulação, foi adicionado um sinal
interferente nas IFs k = 43 e k = 44, que é mostrado na Fig. 55a. Quando a pré-ênfase
proposta é aplicada, essas duas IFs são transmitidas com maior potência do que as outras
para manter suas SNR no mesmo nível das outras. A maior potência dessas IFs é mostrada
na Fig. 55b. A Fig. 55c mostra as EVMs dos sinais com e sem pré-ênfase, onde sem a
pré-ênfase há uma notável disparidade no valor da EVM para essas duas IFs.

O método de pré-ênfase proposto em (TORRES-FERRERA et al., 2017b) foi
implementado e integrado nas simulações para comparação. A Fig. 56 mostra as EVMs dos
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Figura 54 – Simulação do fronthaul híbrido de duas tecnologias. (a) O fronthaul apresenta
dois perfis de atenuação. (b) EVM dos sinais recebidos com e sem pré-ênfase.
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Fonte: Autor.

Figura 55 – Simulação com sinal interferente nas IFs k = 43 e k = 44. (a) Espectro de
potência do sinal recebido sobreposto com o sinal interferente. (b) Espectro
de potência do sinal recebido com pré-ênfase. (c) EVM dos sinais recebidos
com a interferência com e sem pré-ênfase.
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Fonte: Autor.

sinais sem pré-ênfase e com a pré-ênfase proposta nesta tese e a proposta em (TORRES-
FERRERA et al., 2017b). Nessa simulação, a EVM inicial foi configurada para variar com
uma forma senoidal entre 1% a 9% e a SNR do fronthaul para 25 dB. A variação senoidal
da EVM inicial foi usada em (TORRES-FERRERA et al., 2017b) para ilustrar esse recurso
do método proposto, logo também é usada neste texto para o mesmo propósito e para
evidenciar a diferença dos dois métodos. Na Fig. 56 é possível perceber a diferença das
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duas técnicas, onde os valores de EVM para (TORRES-FERRERA et al., 2017b) estão
aproximadamente na faixa de 13%. Já para a técnica proposta nesta tese, a forma da
EVM inicial é mantida, logo há uma variação próxima à EVM inicial.

Figura 56 – EVM com e sem pré-ênfase com EVM inicial com forma senoidal de 1% a 9%.
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As duas técnicas foram também comparadas variando a SNR. Nessa comparação
a SNR do fronthaul foi variada através do índice de modulação. O índice de modulação
foi avaliado de 0,15 a 0,4 em passos de 0,03, e o efeito disso é que a SNR é menor com
menores índices de modulação, uma vez que a potência do sinal é diminuída, enquanto que
o RIN é mantido. A EVM e SNR dos sinais recebidos foi calculada, então a capacidade
ck = Bw log2(1 + SNRk) de cada IF foi calculada. A seguir, a capacidade total de todas as
IFs C = ∑K

k=1 ck foi calculada. A capacidade total C representa a taxa global fornecida
para os usuários.

Figura 57 – Capacidade agregada da rede móvel com a técnica de pré-ênfase.
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A Fig. 58 apresenta uma comparação das pré-ênfases propostas nessa tese, e da
proposta em (TORRES-FERRERA et al., 2017b). Nessa figura também é mostrado
o ganho teórico, calculado a partir de (4.4). Como é possível perceber pela Fig. 58a,
na implementação de (TORRES-FERRERA et al., 2017b) os ganhos de pré-ênfase são
ligeiramente maiores do que os ganhos do método proposto e do ganho teórico. Na Fig. 58b
são mostrados os erros dessas várias abordagens em relação ao ganho de pré-ênfase teórico.
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Figura 58 – Comparação dos vários métodos de pré-ênfase com a pré-ênfase teórica
calculada a partir da SNR (4.4).
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Fonte: Autor.

4.3.2 Fronthaul Simulado no VPI Transmission Maker

Esta seção apresenta avaliações do método de pré-ênfase em um enlace ótico
simulado no VPI Transmission Maker, que é mostrado na Fig. 59. O enlace ótico consiste
de 20 km de fibra monomodo padrão, comprimento de onda de 1550 nm, atenuação da
fibra de 0.2 dB/km e dispersão de 16 µs/m2. Os módulos do VPI LaserSM_RE, Photodiode
e FiberNLS implementam o laser, o fotodetector e a fibra, respectivamente. O módulo
FiberNLS simula uma fibra dispersiva com não-linearidades através da solução das equações
de propagação de ondas óticas em fibras (PETERMANN, 1988). O módulo Photodiode
simula detecção direta com o fotodetector do tipo PIN. O módulo LaserSM_RE simula a
um laser do tipo distributed feedback (DFB) com modulação em intensidade e valores de
corrente de 50, 75, 100 e 150 mA (Ib). A Tabela 6 mostra alguns parâmetros dos módulos,
pois há um grande número de parâmetros para esses módulos. Por exemplo, para o laser,
há 33 parâmetros no módulo do VPI, assim os parâmetros mostrados na Tabela 6 estão
relacionados com a frequência de ressonância (Fr) e tempo de amortecimento (Dt), que
influenciam diretamente as funções de transferência da modulação em intensidade e do RIN.
Mais detalhes sobre os módulos e os parâmetros podem ser encontrados em (AGRAWAL,
2010; PETERMANN, 1988).

O módulo LaserSM_RE foi usado em suas configurações padrão de modo que, com
os valores de Ib adotados, apresenta uma frequência de relaxação de aproximadamente
6 GHz e potência ótica média de 16 mW para Ib = 100 mA. O menor valor corrente
utilizado, que foi de 50 mA, gera potência ótica relativamente alta em relação às potências
normalmente utilizadas em aplicações de RoF. Por exemplo, em (WAKE; NKANSAH;
GOMES, 2010) é utilizado um laser que suporta uma corrente máxima de 10 mA, gerando
um potência ótica de 10 mW. Os valores de Ib foram obtidos experimentalmente no VPI,
pois o módulo LaserSM_RE modela um laser genérico, sendo que valores de Ib abaixo de
50 mA, não são suficientes para ativar o laser. Por isso, tais valores de corrente e potência
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ótica foram adotadas.

Figura 59 – Fluxo de sinais e esquemático usado no VPI para avaliação no enlace ótico
IM/DD.

Fonte: Autor.

Tabela 6 – Parâmetros dos módulos usados no VPI.
LaserSM_RE

Volume: 300×3×0,2 µm3 Fator de Supressão de Ganho: 0,03 1/W
Tempo de Vida do Fóton: 3×10−12 s Fator de Emissão Espontânea: 10−4

Photodiode
Responsividade: 1 A/W Modelo de Fotodetector: PIN
Coeficiente de Ionização: 1 Ruído Térmico: 10−12 A/

√
Hz

FiberNLS
Índice de Refração: 1,47 Parâmetro de Dispersão: 16×10−6 s/m2

Área do Núcleo: 80×10−12 m2 Frequência: 193,1×1012

Índice de Refração Não-Linear: 2,6×10−20 m2/W
Fonte: Autor.

O sinal xFDM[n] gerado no Matlab é sobreposto a Ib para realizar a modulação
direta do laser. No Matlab foram gerados 63 sinais OFDM de 20 MHz (parâmetros da
Tabela 5), com sobreamostragem de 128, o que resulta em frequência de amostragem de
3,93216 GHz para o sinal xFDM[n]. Essa sobreamostragem permite alocar os sinais xIF[n]
nas IF k×30,72 MHz. No Matlab, além da geração e processamento dos sinais recebidos, é
feita a iniciação da simulação no VPI, assim é possível automatizar a simulação como um
todo.

Os sinais foram transmitidos no enlace ótico com e sem pré-ênfase. Para a pré-
ênfase foram empregadas a técnica proposta nesse trabalho e a técnica proposta no
artigo (TORRES-FERRERA et al., 2017b). A Fig. 60 mostra a EVM dos sinais recebidos
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das simulações no VPI, onde o valor de EVM mostrado em cada posição do eixo horizontal
corresponde à EVM média de todos os símbolos OFDM transmitidos naquela IF. Em
amarelo é mostrada a EVM do sinal sem pré-ênfase, que aumenta com o índice da IF
k, de um valor de 9% até 15%. Esse comportamento é devido à resposta em frequência
da modulação direta do laser e da PSD do RIN. Para esse laser, o RIN aumenta com
a frequência, enquanto que a resposta em frequência da modulação direta mantém-se
aproximadamente constante até 6 GHz. Em azul é mostrada a EVM para os sinais com a
pré-ênfase proposta e em vermelho é mostrada a EVM para os sinais com a pré-ênfase
de (TORRES-FERRERA et al., 2017b). Para ambas as técnicas os valores de EVM estão
na faixa de 11,5%. Dessa forma, as duas técnicas apresentam aproximadamente o mesmo
desempenho, entretanto para a técnica deste capítulo há as vantagens de implementação
simples e possibilidade de estimação sem interrupção. A partir da Fig. 60 é possível
perceber também que todos os sinais com pré-ênfase possuem nível de EVM abaixo do
limiar de 12,5% do 3GPP para 16QAM em sinais LTE (3GPP, 2017c).

A Fig. 60 mostra uma substancial variação de EVM na transmissão sem pré-ênfase.
Sendo que todos os sinais estavam acima do limiar de 8% para 64QAM, ou seja, não houve
piora na taxa de dados desses sinais para sistemas LTE. Dessa forma, com pré-ênfase, é
possível melhorar o transporte de alguns sinais, enquanto que os outros podem não ser
afetados significativamente, pois os sinais com SNR melhorada com pré-ênfase podem, por
exemplo, adotar esquemas de modulação mais sofisticados (com mais bits). Ainda pode
ser notado na Fig. 60 que a EVM para as correntes de 50 e 75 mA fica na faixa de 10%,
enquanto que para 100 e 150 mA fica em torno de 11,5%, o que indica que a potência do
RIN diminui mais do que a potência do sinal para valores menores de corrente.

Figura 60 – EVM das simulações no VPI para a corrente de 100 mA.
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Figura 61 – EVM da primeira IF com atenuador ótico.
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A técnica proposta neste capítulo permite realização de nova estimação da pré-
ênfase sem interrupção na transmissão. Essa necessidade pode ocorrer, por exemplo,
caso a potência ótica seja aumentada, o que é plausível, pois os componentes podem ter
o desempenho mudado devido, por exemplo, a um aumento na temperatura ambiente.
Dessa forma, para manter o desempenho dos sinais de rádio transmitidos no fronthaul
o operador pode decidir por aumentar a potência. No caso do laser, isso pode ser feito
por um aumento em Ib. Entretanto, esse aumento causa mudança tanto na resposta em
frequência da modulação direta, quanto no RIN, como mostrado na Fig. 60. Dessa forma,
as simulações da Fig. 60 mostram essa possibilidade, onde com a corrente Ib alterada e
o com índice de modulação mantido em 0,3, é possível perceber diferentes resultados de
EVM.

Uma vez que a pré-ênfase foi encontrada, este valor foi fixado no transmissor e
a potência ótica recebida pelo fotodetector foi variada através do uso de um atenuador
ótico. Esta simulação permite avaliar a estabilidade em termos da EVM do sinal com
pré-ênfase no enlace ótico. A Fig. 61 mostra as EVMs obtidas nessa simulação. A Fig. 61
indica que o sinal transmitido com pré-ênfase apresenta EVM consistente com a potência
ótica recebida. É possível perceber que de 0 dB até aproximadamente 17 dB de atenuação
há mínimo impacto na EVM, pois nesse nível de potência o nível do ruído de fundo do
laser encontra-se acima do nível do ruído do fotodetector. De 17 dB até 25 dB o ruído do
fotodetector tem mais potência e, portanto, há mudança na EVM do sinal.
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5 Considerações Finais

A arquitetura C-RAN discutida nesta tese foi concebida com o objetivo de diminuir
os custos de implementação das redes celulares de próxima geração. Nessa arquitetura o
fronthaul é um enlace digital que conecta as unidades que compõem as estações rádio-base
das redes celulares, permitindo o transporte de amostras, dados de controle e recursos para
permitir a sincronização. Foi explicado com base na discussão sobre trabalhos relacionados
que as tecnologias empregadas no fronthaul não apresentam evolução compatível com
a evolução das redes celulares. Dessa forma, há a preocupação de que as tecnologias
atualmente utilizadas no fronthaul não supram as necessidades das redes celulares e
da arquitetura C-RAN. Assim, foi mostrado que há várias linhas de investigação em
tecnologias alternativas para o fronthaul para lidar com esse problema.

Dentre as linhas de estudo para o fronthaul, esta tese investigou o transporte de
sinais analógicos, pois este apresenta características que possibilitam grande diminuição
na largura de banda necessária. Essa diminuição permite o transporte de maior número de
sinais, o que resulta em barateamento da implementação deste enlace. Entretanto, esta
alternativa apresenta a desvantagem de causar distorções nos sinais de rádio transmitidos.
Nesse contexto, esta tese investigou o conceito de DSP-assisted fronthaul, o qual consiste
na utilização de processamento digital de sinais para auxiliar o transporte de sinais
no fronthaul. Especificamente, são estudadas técnicas para agregação e desagregação, e
técnicas de estimação de SNR do fronthaul e cálculo de pré-ênfase para a transmissão de
sinais no fronthaul.

Na linha de investigação em algoritmos para agregação e desagregação, foram
estudados alguns algoritmos propostos em trabalhos recentes. Foi avaliada a complexidade
computacional desses algoritmos, que é de interesse, pois uma baixa complexidade pode
permitir a utilização de equipamentos de menor poder computacional e, consequentemente,
mais baratos. Na conclusão desta avaliação, foi mostrado que o algoritmo Polyphase
FFT Filter Bank apresenta menor complexidade computacional em relação aos outros
algoritmos avaliados, quando considerada a sua complexidade em número de multiplicações
necessárias. A seguir, foi proposta uma versão modificada do algoritmo Polyphase FFT
Filter Bank, onde a FFT da PFFB é substituída por instâncias do algoritmo de Goertzel,
o que resulta em menor complexidade para casos específicos da arquitetura C-RAN, em
especial para as RRUs. A contribuição dessa proposta é permitir o processamento somente
dos sinais de interesse para uma determinada RRU, o que é de interesse, pois, no fronthaul
analógico, sinais endereçados para várias RRUs podem ser transportados.

Os algoritmos de agregação e desagregação também foram avaliados quanto às
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distorções que causam nos sinais. Após essa análise, foi derivada uma equação para
estimar essas distorções. A estimação foi avaliada em simulações e experimentalmente em
protótipo de transmissão baseado em PFFB para confirmar sua precisão. Em ambas as
avaliações, a SNR estimada apresentou valores próximos dos valores medidos. Dessa forma,
a contribuição proposta em relação à estimação da SNR corresponde ao auxílio no projeto
de links fronthaul. Por exemplo, através da estimação da SNR, pode-se definir filtros e
algoritmos adequados para a realização de agregação e desagregação dos sinais.

A segunda classe de algoritmos avaliada nesta tese corresponde aos algoritmos de
pré-ênfase. Da mesma forma que na linha de investigação anterior, na revisão da literatura
apresentada, os trabalhos relacionados foram simulados para avaliar as suas características.
Dentre os trabalhos, o artigo (TORRES-FERRERA et al., 2017b) baseia-se na SNR dos
sinais de rádio para calcular a pré-ênfase que deve ser aplicada nos sinais. O método de
(TORRES-FERRERA et al., 2017b) e outros apresentados na revisão bibliográfica desta
tese apresentam características que podem não ser desejáveis em algumas configurações da
rede celular e do fronthaul. Por exemplo, esses métodos baseiam-se em geral na interrupção
da transmissão dos sinais de rádio no fronthaul para permitir a estimação da função de
compensação do fronthaul. Como discutido na tese, a interrupção pode ser detrimental
para, por exemplo, redes celulares operando em modo FDD. Após identificadas estas
características, foi proposto um método de estimação da SNR do fronthaul que não
apresenta as limitações mencionadas. A estimação da SNR proposta foi avaliada em
simulações realísticas de fronthaul em canal ótico, o qual teve sua SNR estimada pelo
algoritmo proposto.

A SNR estimada foi utilizada para o cálculo de uma pré-ênfase para aplicação
nos sinais a serem transmitidos nos fronthaul. Os sinais recebidos foram avaliados através
de sua EVM, onde foi verificado que apresentam os mesmos níveis de distorção após
a transmissão no fronthaul, ou seja, é possível obter a mesma qualidade em relação às
distorções na transmissão para dos sinais. Por fim, a SNR estimada e a pré-ênfase foram
comparadas com a SNR e pré-ênfase calculadas a partir de modelos teóricos dos canais,
apresentando resultados próximos, e com precisão necessária para aplicação no fronthaul,
confirmando a validade desta proposta.

A contribuição desta segunda linha de investigações corresponde a proposta de
uma estimação de SNR que tem a vantagem de não interromper a transmissão dos sinais,
e sua aplicação para pré-ênfase de sinais. Especificamente para o contexto do fronthaul
multiplexado em frequência, esta contribuição é de interesse para permitir a atualização
da estimação da SNR que pode ser necessária, por exemplo, em sistemas de RoF com
modulação direta do laser, pois este componente é sensível à variação de temperatura. A
sensibilidade à temperatura pode resultar na alteração de sua resposta em frequência e
suas características de ruído ao longo do dia. Logo, as distorções e ruído que afetam os
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sinais podem variar. Nesse contexto, a técnica de estimação da SNR proposta é aplicável e
possibilita a estimação sem interrupção.

Como desdobramentos futuros das avaliações conduzidas, das técnicas avaliadas e
das propostas apresentadas nesta tese pode-se identificar as seguintes linhas de investigação.
Nos Capítulos 3 e 4 são propostas técnicas independentes para agregação/desagregação e
estimação da SNR (ou cálculo de pré-ênfase) para o fronthaul. Uma técnica baseada em
aprendizado de máquina poderia ser aplicada para realizar em um único passo os dois
processamentos. Por exemplo, um autoencoder implementado com redes neurais (O’SHEA;
KARRA; CLANCY, 2016; KARANOV et al., 2018) para abstrair os algoritmos de agre-
gação/desagregação e compensão do canal (pré-ênfase, pré-equalização o equalização). A
rede neural para esta abordagem pode ser treinada com os modelos de simulação do canal
ótico utilizados nesta tese e, então, utilizadas em um canal real, possivelmente após uma
fase de adaptação.

Outra linha de investição pode no contexto de massive MIMO (LARSSON et al.,
2014) ou mesmo ao cell-free massive MIMO (NGO et al., 2015). Nessas arquiteturas de rede
celular de próxima geração, é proposto o emprego de um número ainda maior de antenas,
de modo que o transporte dos sinais em forma analógica para as antenas continua a ser
atrativo (MATERA et al., 2019; PÉREZ-GALACHO; SARTIANO; SALES, 2019). Com
links analógicos, a transmissão dos sinais com a pré-codificação MIMO pode ser afetada.
Dessa forma, uma linha de investigação poderia consistir na inclusão de uma pré-codificação
dos sinais considerando tanto a pré-codificação MIMO, quanto a pré-compensação do
fronthaul, permitindo a implementação de fronthaul totalmente analógicos que não interfira
nos sinais, aliviando, assim, os requisitos do fronthaul. Logo, maiores investigações em
estimação do canal analógico do fronthaul, no cálculo da pré-compensação do fronthaul, e
na integração da pré-compensação com a pré-codificação MIMO são possíveis trabalhos
futuros.
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