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RESUMO: 

Sistemas de comunicações baseados em sinais caóticos representam um 

novo campo de estudo de transmissão em banda larga. Entretanto, sistemas baseados em 

sinais caóticos não apresentaram ainda um desempenho distinto em termos de taxa de 

erro, quando transmitidos em canais sem fios ou na presença de interferências em 

comparação aos sistemas tradicionais. 

O foco deste trabalho está na proposta de um novo esquema obtido 

através da conjugação das características da comunicação tradicional baseada em 

subportadoras ortogonais e aquelas originadas por sinais caóticos. Mais precisamente, a 

modulação caótica é empregada nas subportadoras de um sistema OFDM 

(Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal) tradicional. 

Este novo modelo de modulação é implementado através de geração de 

sequências caóticas em um mapa unidimensional controlado por um parâmetro p que 

define uma região central do mapa como um intervalo de guarda e, por conseguinte, o 

comportamento caótico da sequência gerada. Este parâmetro também determina 

diretamente a amplitude de cada símbolo, fazendo-o mais irregular e menos previsível, 

evitando a detecção por pessoal não autorizado, possibilitando o aumento do nível de 

segurança da transmissão. 

Além da mudança no modulador do OFDM convencional de 4QAM para 

caótico, ter-se-á a substituição da Transformada Rápida de Fourier (IFFT/FFT), 

largamente utilizada em sistemas OFDM pela Transformada Wavelet (IDWT/DWT), de 

maneira a aprimorar os pontos fracos do sistema OFDM convencional. 

Como contribuição adicional, tem se a concepção do sinal com 

modulação simbólica em quadratura, ou seja, uma parte do sinal foi gerada no eixo I e a 

outra parte no eixo Q, criando uma modulação caótica em quadratura que é submetida 

aos mesmos canais da modulação caótica anterior. 

Os sistemas propostos foram simulados em ambiente MATLAB
®

 

utilizando-se de funções pré-existentes no modulo de ferramentas de comunicações 

(Communications System Toolbox) e o seu comportamento analisado em termos de 

gráficos que representam a relação da taxa de erro do bit (BER) versus relação sinal 

ruído (SNR). Os resultados obtidos foram reportados e debatidos. 
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ABSTRACT: 

A chaotic signal based communication system represents a new 

wideband transmission model. Nonetheless, chaotic based systems have not yet shown a 

distinguished performance in terms of bit error rate when transmitted in narrow band 

channels or in the presence of impairments in comparison to the traditional 

communications systems. 

The focus of this work relies on an experiment that overcomes this issue, 

through the conjugation of the characteristics of traditional communications based in 

orthogonal carriers and those originated from chaotic signals. More clearly, the chaotic 

modulation is employed in sub-carriers of traditional OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing). 

This novel modulation scheme is implemented through the generation of 

chaotic sequences in a one dimensional map controlled by a parameter p which defines 

the central region of the map as a guard interval, the slope of the delimiting lines and the 

chaotic behavior of the generated sequence. This parameter also determines directly the 

amplitude of each symbol, making it more irregular and less predictable, avoiding the 

detection by eavesdroppers and increasing the security level of the link to be 

transmitted. 

Besides the change in the traditional OFDM modulator from 4QAM to 

chaotic one, the Fast Fourier Transform (IFFT /FFT) will be replaced by Wavelets 

Transform (IDWT/DWT), in order to overcome some conventional OFDM‘s 

disadvantages 

Additionally a quadrature chaotic OFDM system was conceived, where 

the chaotic modulation was performed in a constellation I and Q that was submitted to 

the same channel conditions as the previous one. 

Both systems were simulated in a MATLAB
®
 environment using the 

built in functions at the Communications System Toolbox and its behavior analyzed 

using the BER-Bit error rate versus SNR-Signal noise ratio. The obtained results were 

reported and scrutinized.  
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CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO. 

 

1.1- INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, assiste-se a um crescimento vertiginoso no setor de 

telecomunicações, baseado em avanços tecnológicos trazidos pela microeletrônica, bem 

como pela convergência com outros setores. 

Esta evolução tem por base a década de 50 com o surgimento de grandes 

computadores e sistemas para armazenamento de informações. As décadas 

subsequentes, de 60 e 70, foram marcadas pela evolução desses sistemas com a 

disponibilização de terminais para que fosse melhorada a relação entre o usuário e o 

equipamento e as primeiras interligações efetuando processamento em pacotes, de uma 

só vez, com gerenciamento centralizado, criando o conceito de teleprocessamento, com 

a utilização do canal telefônico das redes de telecomunicações existentes. 

Na década de 80, com a difusão do circuito integrado, houve a 

popularização do computador pessoal que trouxe o processamento para bem mais 

próximo do usuário a um custo relativamente baixo, promovendo a descentralização das 

tarefas, e com mais pessoas tendo acessos aos sistemas chamados de informatizados. 

Já no final dessa década, as redes formadas por estes computadores 

começam a ter grande importância dentro das organizações, com aplicações 

departamentalizadas e o compartilhamento das informações, com a transferência de 

arquivos por meio dos cabos de rede. Mas ainda havia o problema dos sistemas 

operacionais dessas redes ainda não apresentarem compatibilidade entre si, sendo 

sistemas ditos proprietários. 

Na década de 90, começam a surgir sistemas abertos corporativos que 

permitiram a interligação de vários sistemas de diversos fabricantes, possibilitando a 

comunicação com qualquer mainframe e computador pessoal independente do 

fabricante. Com isso, o setor de telecomunicações passou a integrar sistemas de voz 

com sistemas de dados de alta velocidade provocando um aumento significativo no 

tráfego das redes de telecomunicações, realizando a efetiva integração da voz e dados. 
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Na primeira década do século XXI, verificamos a perfeita interligação 

dessas redes em um ambiente de altas taxas de velocidades em meios de comunicação 

por cabos, fibra óptica e por canais sem fio (wireless), permitindo a inclusão da 

tecnologia de transmissão de imagens neste mesmo ambiente, formando a tríade de: voz 

do setor de telefonia, dados do setor de informática e imagem do setor de teledifusão à 

disponibilização dos usuários, o chamado “triple-play” (HENS,CABALLERO,2008). 

O comportamento humano também foi se modificando em paralelo com 

as evoluções tecnológicas desses últimos anos. A sociedade tornou-se cada vez mais 

imersa em informações devido ao uso da rede mundial de computadores, também 

conhecida como internet, evoluindo até uma personalização na obtenção dos dados e 

informações dentro do perfil de utilização de cada usuário, sendo estes dados 

disponibilizados a qualquer momento e em qualquer local independentemente se o 

usuário estiver em escritório, casa ou em movimento. 

Outro aspecto importante é que cada vez mais o consumidor deseja estar 

conectado efetuando transações em tempo real, conversando e interagindo com as redes 

sociais sem estar preso a um equipamento fixo, ou seja, quer ter a liberdade da 

mobilidade, mas não abre mão do nível de segurança que os equipamentos fixos 

oferecem. 

Durante este período, varias técnicas têm sido propostas e implementadas 

a fim de se atingir as demandas de grandes taxas de transmissão de dados. Todavia, essa 

demanda acaba criando vários problemas de ordem técnica a serem resolvidos, como a 

interferência entre os dados a serem transmitidos provocados pelo aumento da sua 

própria velocidade, como também pelo meio no qual se propagam. 

Dentro as várias técnicas desenvolvidas e com aplicação prática 

comprovada, destaca-se a técnica de Multiplexação por Divisão de Frequência 

Ortogonal, ou em inglês Orthogonal Frequency Division Multiplexing, sendo 

referenciada no decorrer deste trabalho simplesmente como OFDM, que basicamente 

consiste em utilizar múltiplas portadoras para a transmissão dos dados de forma a 

minimizar os efeitos de interferências entre os dados e do canal. 

Aliado a este desenvolvimento, técnicas de modulação digitais 

alternativas tem sido sugeridas por pesquisadores sendo que a técnica de modulação 
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utilizando-se de sistemas dinâmicos geradores de sinais caóticos é uma das que tem seu 

estudo bem avançado dentro da comunidade científica (EISENCRAFT, BACALLA, 

2003). 

Sinais caóticos apresentam características de comportamento irregular, 

não repetitivo, são especialmente dependentes de suas condições iniciais e realizam 

espalhamento espectral (STAVROULAKIS, 2006), com as mesmas qualidades de 

sistemas de espalhamento espectral convencionais, a um custo relativamente baixo 

devido a sua implementação ser muito simples e de baixo valor agregado. 

Os vários estudos a respeito de sistemas dinâmicos que geram sinais 

caóticos apresentam esta técnica como uma possível solução às demandas futuras de 

altas taxas de comunicação e segurança nas informações, mas até o momento, 

apresentam dificuldades na implementação, mormente em relação aos canais de 

transmissão sem fio (wireless). 

 

1.2- OBJETIVO: 

 

O objetivo principal desta dissertação é a de propor um sistema de 

transmissão OFDM baseado em Fourier e Wavelets, utilizando nas subportadoras uma 

modulação caótica, submetendo-as a canais sem fio, propondo a substituição da 

Transformada Rápida de Fourier por Transformada Wavelets e a implementação do 

sistema em uma configuração em quadratura. Estaremos trabalhando somente com 

sinais em tempo discreto ao longo desta dissertação. 

 

1.3- ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO: 

 

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: 

 

CAPÍTULO 1: 
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Neste capítulo é feita a contextualização do momento atual com a 

evolução técnicas dos sistemas digitais até a atualidade e o novo desafio de atender a 

crescente demanda por informações e mobilidade. É apresentado o objetivo do trabalho, 

a estruturação da dissertação e sua contribuição. 

 

CAPÍTULO 2: 

 

Nesse capítulo desenvolvem-se as características básicas da técnica do 

OFDM, de como são geradas as subportadoras e a formação do símbolo do OFDM 

baseado no padrão 802.11.a. É analisado o efeito das interferências dos símbolos e 

subportadoras que ocorrem no OFDM e indicados procedimentos que evitam ou 

amenizam essas interferências. Também são abordados os tipos de canais, os seus 

efeitos e a utilização dos algoritmos de Fourier e Wavelet (Daubechies-DB3) na geração 

das subportadoras. 

 

CAPÍTULO 3: 

 

Nesse capítulo introduzem-se os sistemas dinâmicos que geram sinais 

caóticos, a definição de mapa e alguns tipos de mapas mais usuais e suas órbitas 

geradas, aborda-se a dinâmica simbólica e os moduladores que serão utilizados ao longo 

da dissertação. 

 

CAPÍTULO 4: 

 

Nesse capítulo descreve-se a proposta de trabalho, a metodologia 

utilizada e aprofunda-se a explicação do sistema proposto para a simulação bem como 

são apresentados os resultados obtidos das simulações e os comentários são efetuados. 
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CAPÍTULO 5: 

 

A conclusão é apresentada e são indicadas propostas de pesquisas 

futuras. 

 

CAPÍTULO 6: 

 

São apresentadas as referências e bibliografia utilizadas ao longo da 

dissertação. 

 

CAPÍTULO 7: 

   

  Apresenta-se a os simpósios e publicações onde trabalhos originados da 

dissertação foram apresentados e ou publicados. 

 

APENDICE A: 

 

Apresenta - se o tipo de canal utilizado durante a dissertação 

 

APENDICE B: 

 

Apresentam-se os artigos já aceitos e publicados e em processo de 

publicação, baseados neste trabalho de dissertação. 
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1.4- CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO: 

 

 Introdução da transformada de Wavelet na modulação caótica aplicado ao 

OFDM, 

 Criação da modulação caótica em quadratura aplicada às subportadoras, 

 Estudos desses esquemas em modelos de canais sem fio (wireless). 
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CAPÍTULO 2:  O SISTEMA OFDM. 

 

2.1-INTRODUÇÃO:  

 

Conforme visto no capítulo 1, a crescente necessidade de maiores taxas 

de transmissão de dados, aliada ao atual congestionamento do espectro de frequência 

(AKYILDIZ et al.,2008), cria a necessidade de novas técnicas de transmissão que visam 

a utilização mais eficiente do espectro além de baratear os custos dos meios de 

comunicação. 

Uma dessas técnicas é a utilização da multiplexação que permite que 

vários sinais sejam enviados ao mesmo tempo utilizando-se apenas de um meio de 

transmissão conforme visto na figura 1. Dentre as várias possibilidades de 

multiplexação, podemos mencionar a multiplexação em frequência, no tempo, no 

espaço e por códigos. 

No caso do meio de comunicação ser sem fio, no qual a propagação dos 

sinais é feita por meio de emissões eletromagnéticas, a quantidade de frequências 

disponíveis no espectro é um recurso limitado e convive com diversas outras 

transmissões de vários tipos de serviços de rádio comunicação, que podem ocasionar 

vários tipos de interferências, 

Inicialmente uma das formas de utilizar eficientemente o espectro foi 

conseguida efetuando-se a multiplexação em frequência, na qual cada um dos conjuntos 

de sinais é enviado, em um mesmo canal, com frequências diferentes, possuindo cada 

um deles uma largura de banda associada. 

Para evitar problemas de interferências entre as frequências adjacentes, 

cada uma das bandas era separada das outras por um intervalo de frequência que 

garantia a não interferência entre as mesmas (LASORTE et al, 2008). Este 

procedimento tem o nome de Multiplexação por Divisão de Frequência cuja sigla em 

inglês é FDM corresponde à Frequency Division Multiplexing. 
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Conforme pode ser visto na figura 1, com esta técnica temos a ocupação 

do espectro de frequência dentro de um canal de comunicação de forma que ainda há 

espaços de frequência disponíveis, pois há espaços entre as bandas (banda de separação) 

que não possuem transporte de dados. Esses espaços entre as bandas são normatizados 

por padrões. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema básico de um multiplexador FDM. 

 

Esta deficiência poderia ser contornada se aproximarmos as bandas, mas 

as interferências causadas pelo meio de transmissão geram o espalhamento ou a 

sobreposição dos sinais das bandas provocando a degradação do sinal transmitido. 

O efeito do espalhamento do símbolo interferindo nos símbolos 

adjacentes é conhecido como Interferência Entre Símbolos - IES e tende a ocorrer com 

mais severidade conforme a taxa de transmissão de dados aumenta, comprometendo o 

sistema de comunicação, pois acaba funcionando como uma fonte de interferência 

interna, acarretando o aumento da taxa de erro. 

Uma técnica que foi desenvolvida a partir da técnica do FDM é a do 

OFDM, que em inglês corresponde à Orthogonal Frequency Division Multiplexing, e 

em português traduz-se como Multiplexação por Divisão de Frequências Ortogonais, 

tendo sido apresentada por (CHANG, 1966) e ao invés de utilizar as bandas de 

separação das portadoras como no FDM da figura 1, utiliza as portadoras sobrepostas 

espectralmente, porém dispostas de forma ortogonal. 

Neste processo, as diversas portadoras são centradas em diferentes 

frequências (f1,f2......fn) que são utilizadas para modular o sinal digital, com a 
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característica de serem ortogonais entre si  e estarem sintonizadas nos pontos 

correspondentes ao cruzamento do zero das demais conforme pode ser observado na 

figura 2, o conjunto dessas portadoras é comumente referenciado como subportadoras 

do sistema OFDM. 

 

 

Figura 2: Esquema de 4 subportadoras OFDM com os nulos espectrais. Baseado em Herin Gami  

www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29816 

 

A técnica OFDM consiste basicamente na transmissão de um número N 

de símbolos em paralelo (com bandas estreitas) através de um número Np de 

subportadoras ortogonais centradas em diferentes frequências. Com a utilização dessas 

subportadoras é possível o envio de altas taxas de dados, através do sistema, pois a 

sequência de dados enviados será dividida em cada uma das subportadoras a uma taxa 

de transmissão muito menor do que seria se fosse transmitida em uma única portadora, 

minimizando assim o efeito da interferência de um símbolo em outro, (Interferência 

Entre Símbolos - IES). 

Cabe mencionar a contribuição de Weinstein e Ebert que, em 1971, 

propuseram o uso da TFD- Transformada de Fourier Discreta (DFT - Discrete Fourier 

Transform) no esquema de OFDM resultando no aumento da velocidade de computação 

deste algoritmo, eliminando a necessidade da utilização dos bancos de osciladores em 

paralelo para a geração das Np subportadoras, sendo que parte desta função pode ser 

executada através de software tornando a implementação do OFDM acessível em 

termos de custo e minimizando os efeitos de sincronização entre transmissor e receptor. 

Este novo método recebeu o nome em inglês de FFT (Fast Fourier Transform) e em 

português TRF (Transformada Rápida de Fourier), sendo que ao longo desta dissertação 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29816
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será referenciado como FFT. Este algoritmo é intrinsecamente ortogonal conforme 

demonstrado em (SMITH, 2007). 

Mas, somente na década de 1990, é que o OFDM começou a ganhar 

espaço, devido à evolução da tecnologia da integração de circuitos em larga escala 

(VLSI-Very Large Scale Interated Circuit) e o aperfeiçoamento do processamento 

digital de sinais (DSP-Digital Signal Processing) que permitiu o cálculo da FFT de 

modo mais eficiente sem a necessidade de grande carga computacional. 

A partir dessa década, a técnica OFDM começou a ser utilizada em 

sistemas de banda larga tais como ADSL, HDSL, VHDSL e em sistemas de redes local 

e metropolitana (LAN e WAN) com a normatização do padrão IEEE 802.11 e, mais 

recentemente, em sistemas celulares de quarta geração e sistemas de rádio e televisão 

digital DAB, DVB e ISDB-T. 

 

2.1.1-A TÉCNICA OFDM: 

 

Conforme explicitado anteriormente, a largura de banda de cada uma das 

subportadoras de um sistema OFDM é dada pela divisão da largura total de banda do 

OFDM pelo número de subportadoras: 

 

                                                   
  

   
                                                                (1) 

 

sendo: Bsp a largura de cada subportadora (em Hz),BT a largura de banda total (em Hz) 

e Np correspondendo ao numero de portadoras. 

 

Cada uma das subportadoras de um sistema OFDM pode ser modulada 

utilizando-se as técnicas de modulações convencionais ou não. Nos sistemas 
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convencionais comerciais as modulações dessas portadoras podem ser feitas através de 

técnicas digitais tais como: 

 PSK - Modulação por chaveamento de fase, 

 QAM - Modulação em Amplitude e Quadratura. 

 

A quantidade de dados transmitidos em cada subportadora dependerá do 

tipo de modulação que for utilizada. Por exemplo, o BPSK transmite 1 bit por símbolo 

enquanto que o 16 QAM transmite 4 bits em cada símbolo de QAM por subportadora. 

 A escolha do tipo de modulação a ser utilizada depende diretamente da 

qualidade do canal e do desempenho desejado, sendo que em um sistema de 

comunicação o desempenho está diretamente relacionado com a eficiência em largura 

de banda medida em bits/Hertz. 

Nesta dissertação, adotou-se o modelo do OFDM convencional, com 

modulação 4QAM, para efeito de comparação de performance, com 2 bits para cada 

símbolo.  

          O QAM é uma modulação muito utilizada em comunicação sem fio, por 

ter a característica de transportar altas taxas de dados, podendo ser representado por um 

diagrama conforme a figura 3: 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de blocos de um modulador QAM. 

 

Nesse diagrama, uma série de dados b[n] passa por um codificador que 

irá mapea-los e separá-los em dois grupos defasados entre si por 90º, podendo ser 
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utilizada a Transformada de Hilbert para esta defasagem, e cuja saída resulta em 

variações de amplitude e de fase. 

O sinal QAM gerado, para a subportadora k, provém de uma sequência 

de dados binários que são convertidos em um sinal da constelação QAM, (X1...... XN) 

no formato de matriz | ai  bi|
T
 , sendo que os pontos |ai |e |bi |correspondem às 

coordenadas cartesianas dos pontos desta constelação , nos quais os eixos ‘I’ e ‘Q’ , são 

chamados de componentes em fase e em quadratura respectivamente. Os símbolos de 

x1... xN complexos são mostrados como uma constelação no plano complexo conforme 

figura 4. 

Genericamente o símbolo QAM, para sistemas contínuos, é representado 

por: 

 

                                    ( )     ( )    (   )    ( )    (   )                              (2) 

                           

com :       

 XI ; XQ = correspondem aos componentes em fase (I) e quadratura (Q) e 

 ωc =frequência angular da portadora (rad/s). 

 

 

Figura 4: Exemplo de uma constelação (I, Q) QAM com 16 pontos. 
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2.1.2- SÍMBOLO OFDM:   

 

O símbolo OFDM é constituído pela somatória dos símbolos QAM 

gerados em cada uma das subportadoras (X1 ....X(N) ),  bloco a bloco. Para esta geração 

uma sequência de bits b[n] é separada em circuitos conversores série paralelo formando 

sequências (b1..bN) que são  enviadas a cada um dos  moduladores QAM 

correspondentes a cada uma das  subportadoras, conforme a figura 5. 

 

 

Figura 5: Diagrama de blocos da geração do símbolo OFDM. 

 

Os sinais complexos (X1......XNc), gerados pelos pontos de cada 

constelação QAM , são inseridos em um bloco  IFFT  (Inverse Fast Fourier Transform)  

que  multiplica cada um dos sinais por  exponenciais complexas, sendo gerados  os 

sinais nas  várias subportadoras de frequências f1,f2,...., f(Nc) definidas na IFFT ,  cuja a 

composição das Np subportadoras   constitui o símbolo do OFDM , S0FDM(t). 

Baseado na notação de Van de Beek et al (2002) temos que , para a 

geração do sinal,  em cada  uma das c subportadoras, sendo     a Npª subportadora  fNp 

a frequência da Np-ésima  subportadora ,tem se o formato de :  

 

                                  ( )                                                                                                 (3) 
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As sequências de dados xNp vindas dos moduladores de cada 

subportadora, são processadas pela IFFT, e a somatória de todos os sinais gerados no 

instante N em cada subportadora será o símbolo OFDM naquele instante, portanto 

teremos : 

 

                         ( )  
 

√  
 ∑      

   
    ( )                                   0 < t < Nofdm        (4) 

 

Sendo: 

       símbolos vindos dos moduladores,  

      Npª subportadora.  

 Nofdm Corresponde à duração de cada símbolo do OFDM  

 

As frequências das Np subportadoras,      são espaçadas igualmente  portanto: 

                        

              
  

     
                                                                  (5)                    

 

Tem-se que o sinal OFDM será dado por: 

     ( )  
 

√  
 ∑     

          
            0 ≤  p  ≤                            (6)                                                         

 

Se o sinal      ( ) for amostrado por um período T, temos que; 

 

                      (n) = 
 

√  
 ∑     

          
                   0 ≤  n  ≤                        ( 7) 
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Na recepção temos o processo inverso, ou seja, o sinal recebido r(t) que é 

o sinal       (t) modificado pelo efeito do canal h(t), r(t)=       (t)*h(t) , será 

paralelizado e inseridos em uma FFT . 

 

 ( )  
 

√  
 ∑            

          
                               0< t <                      (8) 

 

Para tempo discreto temos que: 

 

              ( )  
 

√  
 ∑            

          
                               0< n <                        (9) 

 

2.2- PROCEDIMENTOS 

 

Em sistemas OFDM basicamente aparecem dois tipos importantes de 

interferências: 

 Interferência entre Símbolos - IES, quando um símbolo interfere nos 

adjacentes. 

 Interferência entre canais - IEC, quando uma subportadora interfere 

nas adjacentes. 

A técnica OFDM utiliza vários procedimentos para melhorar a 

performance do sistema, minimizando os efeitos dessas interferências. 

 

2.2.1- INTERVALO DE GUARDA: 

 

O OFDM deixa intervalos de guarda, compostos de nulos ou zeros 

entre os símbolos para evitar que um símbolo interfira no símbolo adjacente - IES o que 
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causaria a perda da ortogonalidade entre as subportadoras, acarretando uma 

interferência entre as subportadoras - IEC devido à ação das interferências produzidas 

pelo canal.  A figura 6 ilustra este procedimento. 

 

 

Figura 6: Intervalos de guarda inseridos entre os símbolos OFDM. 

 

2.2.2- PREFIXO CÍCLICO: 

 

Para que a relação entre IFFT e FFT crie um canal livre de IES-

interferência entre símbolos, o canal deverá parecer que faz uma convolução circular, 

mas os canais sem fio não fazem esta convolução sendo, portanto necessário criar uma 

convolução circular artificialmente. A convolução linear e circular são diferentes 

operações, mas em certas condições são operações equivalentes. 

              Para 2 vetores, x de tamanho N e y de tamanho L, a convolução linear 

tem o tamanho N+L-1. Para que a convolução circular de x com y seja equivalente é 

necessário ter-se um tamanho pelo menos de N+L-1 para poder tomar a DFT, e isto é 

feito adicionando-se zeros. 

Mas para que estes espaços não fiquem vazios, faz-se a retirada da parte 

final do símbolo inserindo-o no inicio do mesmo, conforme a figura 7, tomando-se o 

cuidado de garantir que o tempo do prefixo cíclico - TPC seja maior que a resposta 

impulsiva do canal. Caso essa resposta não seja conhecida, uma estimativa da duração 

máxima é utilizada. 

A este procedimento dá - se o nome de Prefixo Cíclico - PC (Peled e 

Ruiz, 1980), portanto o tempo total de um símbolo do OFDM Ts é a soma do tempo de 

duração da FFT (TFFT) mais o tempo do prefixo cíclico (TPC). Temos que: 
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TFFT  Tempo de duração da FFT 

TPC   Tempo do prefixo cíclico 

TS     Tempo total do símbolo OFDM 

 

Figura 7: Diagrama de inclusão do Prefixo Cíclico (PC) em um símbolo OFDM 

 

                       O prefixo cíclico tem como efeito colateral uma redução tanto na potência 

do sinal quanto na eficiência espectral, pois transporta informação nula ou redundante. 

Como exemplo no caso da especificação do IEEE 812.11.a, o prefixo cíclico 

corresponde a 25% do tempo da duração da FFT, o que implica em um aumento de 25% 

no tamanho do símbolo do OFDM a ser transmitido. 

 

2.2.3- JANELAMENTO: 

 

Janelamento é o procedimento de filtragem, que consiste na supressão 

dos lóbulos laterais do sinal OFDM, figura 8, e assim reduzir a largura da banda 

ocupada pelo mesmo, fazendo com que se tenha uma miminização no efeito de 

interferência entre canais- IEC. A supressão desses lóbulos é feita através da utilização 

de filtros, que reduzem a potência do sinal fora da região de interesse, conforme figura 

8, onde são mostradas as fotos de um símbolo OFDM sem e com janelamento.  

TS=TPC +TFFT     
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Um dos filtros mais usuais é o cosseno levantado (com fator de 

decaimento “roll off” β variando, por exemplo, de 0.0 a 0.1) que faz com que o espectro 

tenha decaimento mais rápido em função do β utilizado. 

 

Figura 8: Lóbulos laterais no símbolo OFDM: (a) Sem Janelamento; (b) Com Janelamento 

cosseno elevado. Fonte: www.wireless.agilent.com 

 

2.2.4- ENTRELAÇAMENTO: 

 

O Entrelaçamento é o procedimento que visa à permutação 

(embaralhamento) de dados do sinal, através de algoritmos, de forma a garantir uma boa 

separação nos dados, para que o efeito de erros na transmissão dos dados sejam 

distribuídos, e que possam ser revertidos no receptor (COSTELLO et al, 2008). É 

utilizado para contornar o desvanecimento seletivo em frequência e as variações das 

amplitudes das subportadoras que podem causar erros na estimação dos dados, podendo 

ser feito tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Um exemplo da 

sua utilização é mostrado nas figuras 9 e 10. 

 

Figura 9: Exemplo de procedimento de entrelaçamento utilizando blocos ou matrizes. 

http://www.wireless.agilent.com/
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Figura 10: Exemplo da ação de interferência em sequência com e sem entrelaçamento. 

No caso de haver comprometimento de algumas subportadoras, as 

informações poderão ser mais facilmente recuperadas pelas técnicas de recuperação de 

erros, visto que os símbolos afetados estarão mais esporadicamente distribuídos ao 

longo da sequência. 

 

2.2.5- PILOTOS: 

 

Para contornar as interferências que o canal multipercurso possa 

provocar, o OFDM utiliza-se de algumas subportadoras, que não transportam dados, 

mas que são espaçadas de maneira que se possa fazer a estimação das condições do 

canal e através delas, efetuar uma melhor detecção dos sinais no receptor. A essas 

subportadoras, dá-se o nome de Pilotos.  Um exemplo de seu posicionamento nas 

subportadoras é tema da figura 11, baseado na norma IEEE 802.11a. 

 

Figura 11: Estimação da condição do canal através da avaliação dos pilotos. 
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2.2.6- CODIFICAÇÃO DO CANAL: 

 

Codificação do Canal (Correção de erro) é uma técnica utilizada de 

forma a minimizar a possibilidade de falsa detecção no receptor, que pode ocorrer, 

devido às interferências do canal, podendo corromper os dados que foram transmitidos. 

A codificação é necessária, pois nos sistemas OFDM, as altas taxas de dados podem ser 

prejudicadas na presença de interferências de outros sistemas e interferências 

impulsivas. 

 No caso do OFDM, a codificação pode ser feita tanto no domínio do 

tempo quanto no domínio da frequência em conjunção com a escolha apropriada do 

procedimento de entrelaçamento, mencionado anteriormente. 

 

2.3- TAXA DE ERRO E PROBABILIDADE DE ERRO NO OFDM: 

 

            Define-se taxa de erro como a relação entre o número total de bits com 

erros e o total de bits transmitidos, sendo referenciada, durante esta dissertação, com o 

mnemônico em inglês BER-Bit Error Rate. Costuma-se descrever a funcionalidade de 

um sistema de comunicação digital através de um gráfico onde no eixo das ordenadas 

tem-se o BER no eixo das abscissas tem-se a relação sinal ruído, SNR. 

 A relação sinal ruído, expresso pelo mnemônico SNR do inglês Signal to 

noise ratio, é a relação entre a potência do sinal e a potência do ruído, expressa 

conforme a equação 10: 

 

             
                 

                 
                                            (10) 

 

Analiticamente têm-se vários estudos com relação a fórmulas para o 

calculo da probabilidade de erro P(e) para sistemas OFDM, cada uma abordando um 
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determinado ângulo do problema, em (PROAKIS, 2008) as seguintes fórmulas 

analíticas podem ser deduzidas tendo sido substituídas as relações Eb/N0 por SNR: 

 

 Para um canal AWGN: 

 

 ( )                (√         
)                          (11)   

 

 

 Para um canal Multipercurso: 

 

    ( )                         (  √   
        

             
   

 

   )                             (12) 

                                        

2.4- TRANSMISSOR OFDM: 

 

Conforme pode visto na figura 12, referente à formação do símbolo 

OFDM, para transmitirmos uma sequência de sinais digitais binários b[n], os dados são 

submetidos à codificação de fonte e do canal de forma a melhorar o desempenho da 

detecção no receptor e, posteriormente serem convertidos por um circuito conversor 

série em paralelo, inserindo-os nos moduladores [M]. No caso estaremos assumindo, 

para efeito de explicação, que o modulador [M] é um QAM genérico em cada 

subportadora. 

Os sinais de saída destes moduladores são convertidos em símbolos 

complexos através da constelação associada ao modulador QAM escolhido com a 

utilização do código Gray (GRAY, 1947) para uma melhor distribuição dos pontos da 

constelação. O código Gray é bastante utilizado, pois a sua composição permite que 

apenas um dos bits dos conjuntos de bits adjacentes da sequência binária seja alterado, 

como por exemplo, da sequência a seguir 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100.  

Os sinais complexos provenientes destes moduladores são inseridos na 

IFFT onde são geradas as Np subportadoras, cada uma delas sintonizada em diferentes 
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frequências (fNP).Nesta etapa são adicionados os prefixos cíclicos e as subportadoras 

pilotos, bem como a inserção de zeros , no caso do número da IFFT não ser múltiplo de  

2
k
. 

Os sinais de saída são inseridos em um circuito que converte de paralelo 

para série, e na sequência, converte-se o sinal digital complexo banda base em um sinal 

analógico através de um circuito conversor digital-analógico (DAC). Este sinal no 

domínio do tempo será então modulado na frequência de transmissão RF através canal 

escolhido ou determinado. 

 

Figura 12: Diagrama de blocos de um sistema de transmissão OFDM. 

 

2.5- RECEPTOR OFDM: 

 

Uma vez que o sinal foi transmitido via canal de comunicação (Apêndice 

A) este chega ao receptor sofrendo alterações provenientes das interferências que são 

introduzidas pelo mesmo. A função do receptor é a de identificar o sinal e demodulá-lo 

de forma a poder estimar e recuperar os sinais que foram transmitidos. 

No caso do receptor OFDM, ilustrado na figura 13, o sinal recebido é 

inserido em um circuito que o converte de analógico para digital (ADC), 

transformando-o em uma sequência de dados digital, a ser convertida de série para 

paralelo e inserida no bloco da FFT onde o sinal passa novamente do domínio do tempo 

para o domínio da frequência. 
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O sinal resultante tem os pilotos, zeros e prefixo cíclico extraídos onde   é 

inserido no circuito conversor paralelo série  do tamanho do alfabeto do demodulador 

[D] QAM , o mesmo que foi  utilizado no transmissor. O sinal é então enviado para um 

circuito decodificador de canal e decodificador de fonte, recuperando os erros 

originados no processo de estimação e gerando uma sequência de dados a ser 

disponibilizada b[n]. 

 

Figura 13: Diagrama de blocos de um receptor OFDM. 

 

2.6- DEGRADAÇÕES NO SISTEMA OFDM: 

 

O OFDM utiliza símbolos de curta duração, o que implica na utilização 

de sub-bandas de sinal menores (item 1 deste capítulo) que apresentam menores 

distorções em ambientes onde há multipercurso, que é o caso de transmissões sem fio 

em áreas urbanas. 

            Mas mesmo com a utilização dessas sub-bandas, há ainda alguns outros 

fatores que podem aumentar a probabilidade de haver interferência entre símbolos, 

degradando o sistema OFDM, que são: 

 

2.6.1- DEFASAGEM NA FREQUÊNCIA E RUÍDO DE FASE: 

 

Quando houver um descasamento entre as frequências das subportadoras 

geradas no transmissor (fTX) e as frequências das que foram recebidas no receptor f(RX), 
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aparecerá uma defasagem entre as frequências das subportadoras    f= (fTX- fRX),  

medido em Hz. 

 Essa defasagem pode ser criada devido ao ruído de fase o que pode levar 

a interferência entre as subportadoras - IEC, fazendo com que percam a ortogonalidade. 

O ruído de fase aparece ao modularmos o sinal para a transmissão no 

canal escolhido através de uma portadora RF, utilizando um oscilador local, e um 

amplificador para gerá-lo em banda passante, os quais podem estar sujeitos a pequenas 

variações introduzindo variações na fase do sinal que podem degradar 

significativamente todo o sistema (SYRJÄLÄ et al, 2009). Essas variações de fase 

ocorrem de maneira geral em todas as subportadoras e são eliminadas, por exemplo, 

medindo-se a variação de fase dos pilotos e subtraindo das demais subportadoras. 

 

2.6.2- RELAÇÃO DE POTÊNCIA MÉDIA E POTÊNCIA MÁXIMA: 

 

Outra degradação possível é devido ao PAPR-Peak to Average Power 

Ratio que é a relação da potência média e potência máxima que corresponde a variação 

entre o valor médio e o valor de pico do sinal, visto que ao se  ter as subportadoras 

muito próximas ocorre a sobreposição dos sinais , sendo que em alguns casos o valor da 

soma dos sinais torna-se muito elevado , caindo  fora da curva de linearidade  do 

amplificador , afetando drasticamente o sistema, gerando perda de sincronismo entre as 

subportadoras adjacentes. 

Como forma de evitar este problema, utiliza-se a limitação do valor do 

sinal através de técnicas como a limitação (clipping), cancelamento de picos e ou 

janelamento, as quais podem também gerar uma auto-interferência causada pela 

limitação das amplitudes dos sinais. 
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2.7- UTILIZAÇÃO DE WAVELETS EM SISTEMAS OFDM: 

 

Os sistemas OFDM com modulação M QAM ou BPSK, denominados 

nesta dissertação de convencionais ou tradicionais, utilizam a Transformada Rápida de 

Fourier (FFT) para a implementação do processamento dos sinais em cada uma das 

subportadoras geradas por este algoritmo. Realmente o que se tem é o par IFFT /FFT, 

onde o primeiro é utilizado para converter os dados recebidos dos mapeadores, que via 

de regra, estão no domínio da frequência, convertendo-os ao domínio do tempo para 

poderem ser posteriormente transmitidos e o segundo, para receber esses dados no 

domínio do tempo e reconvertê-los para domínio da frequência para poderem ser 

demapeados e estimados. 

O algoritmo de Fourier, ao transformar a informação do domínio do 

tempo para o domínio da frequência, perde a informação do domínio do tempo, pois 

atua no sinal a ser transformado considerando que este seja periódico e de comprimento 

finito, não levando em conta a dependência temporal do sinal. O resultado da aplicação 

deste algoritmo é nivelado ao longo da duração do sinal, ou seja, age no sinal de forma a 

obter a informação global de frequência do sinal. 

Quando o sinal é não periódico o algoritmo de Fourier apresenta como 

resultado um “vazamento” que corresponde a uma perda de energia de um determinado 

 f para  fs adjacentes, este efeito pode ser minimizado com a aplicação de janelas, que 

são funções que zeram os extremos da amostra do sinal, tornando-a finita no tempo.  

Em sinais periódicos sujeitos a sofrer ruídos espúrios em determinados 

momentos, aplicando-se a FFT tem-se a informação da frequência destes ruídos, mas 

não a informação no tempo de onde os mesmos ocorreram. Um exemplo disto é um 

sinal de energia de corrente alternada (C.A), função senoidal, sofrendo uma 

interferência de partidas aleatórias de um motor próximo que podem gerar pulsos 

espúrios podendo a vir interferir no correto funcionamento do dispositivo alimentado 

por esta energia. Se analisarmos o sinal C.A com o algoritmo de Fourier somente 

poderíamos identificar as frequências em que os pulsos espúrios ocorreram, mas não em 

que momento. 
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Outro exemplo mais esclarecedor deste mecanismo é a da análise de um 

sinal sonoro musical, onde temos os sons de instrumentos como o piano, violão, bumbo 

e clarinete, cada um deles gerados nas suas frequências. Ao utilizarmos Fourier para 

análise do sinal, conseguiríamos verificar todas as frequências envolvidas, mas não 

haveria como saber em que momento (tempo) um determinado instrumento foi tocado.  

Como uma das opções de melhoria dos sistemas OFDM, vários estudos 

foram feitos nos últimos anos no sentido de substituir a Transformada de Fourier Rápida 

por Wavelets, visto que as mesmas contornam o problema apresentado anteriormente 

por representar um sinal tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. 

As Wavelets por serem funções irregulares e de curta duração, são uma 

ferramenta idéial para analisar sinais não estacionários, visto que com o seu formato 

irregular analisa descontinuidades e mudanças rápidas e com a sua curta duração 

permite uma a análise temporal das características do sinal.  

A Transformada Wavelet em tempo discreto ou Transformada Wavelet 

Discreta (cuja tradução em inglês é Discrete Wavelet Transform- que será representada 

pela sigla DWT) apresenta uma maneira de decompor sequências de números reais em 

sequências ortonormais escalonadas e deslocadas de uma simples função em intervalos 

discretos definidos. 

Quando se utiliza as Wavelets discretas para analisar um sinal, o 

resultado é uma série de coeficientes Wavelets, também chamadas de Série de 

Decomposição de Wavelets. 

Estes coeficientes são obtidos na prática através de bancos de filtros 

passa baixa e passa alta, comumente representados respectivamente como h(n) e g(n). A 

parte do filtro g(n), que corresponde às altas frequências, irá fornecer as informações 

com mínimos detalhes, ao passo que o filtro h(n) fornecerá apenas uma visão com 

menor resolução. 

Esta última saída é novamente passada por um novo par de filtros h(n) e 

g(n) e assim sucessivamente até estar-se satisfeito com o número de coeficientes 

criados. 
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A cada passada pelos filtros h(n) e g(n), há uma operação de divisão por 

dois na taxa de amostragem do sinal também chamada de decimação, representada por 

“2”.   

Em (Mallat, 1999), tem-se a descrição matemática desses coeficientes 

para o caso da análise discreta do sinal, conectando Wavelets e bancos de filtros. 

Sendo que a expansão de um sinal qualquer x(t) em uma base Wavelet 

ortonormal ( ), tem a forma de: 

                              ( )    ∑ ∑   
                                                                          (13) 

           

com m e n sendo os índices de dilatação e translação respectivamente da função 

Wavelet  .  A dilatação está associada à frequência enquanto que a translação ao 

tempo. Os coeficientes podem computados utilizando-se: 

 

        
  ∑          

   
                                                                (14)  

 

    
  ∑          

   
                                                               (15) 

 

Na figura 14, representa-se um sinal genérico aj-1, k sendo decomposto 

pelos bancos de filtros, onde o primeiro estágio  dos dois bancos divide o espectro do 

sinal aj-1,k em passa alta e passa baixa , resultando em coeficientes  aj,k e bj,k.  

O segundo estágio divide esse componente passa baixa em outro filtro 

passa baixa e passa alta resultando nos coeficientes  aj+1 e bj+1. Se o sinal aj-1,k tivesse 

uma frequência de 1000 Hz a decomposição deste sinal criaria o sinal bj,k com 500 Hz e 

os sinais aj+1,k com 250 Hz e bj+1,k com 250 Hz respectivamente. 
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Figura 14: Esquema de um banco de decomposição Wavelet de um sinal. 

 

Para que o processo funcione perfeitamente há a necessidade de que na 

recomposição do sinal os filtros executem uma operação de reconstrução perfeita 

entre os bancos de filtros de decomposição e o de recomposição. 

 

A reconstrução dos coeficientes   
    pode ser feita por: 

 

     
    ∑ (         

 
           

 )                                                   (16) 

 

Para a recomposição do sinal, utiliza-se o processo inverso para a 

obtenção do sinal reconstituído, conforme a figura 15 ilustra. 

 

 

Figura 15: Esquema de um banco de recomposição de um sinal. 
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A técnica de Wavelet apresenta a oportunidade de se analisar os sinais 

através de janelas e obtém se melhores resultados nessas análises. Visto que as funções 

bases que compõem as Wavelets podem ser qualquer tipo de funções, não restritas ao 

seno e cosseno, como no caso da análise de Fourier. 

 A partir desta constatação foram desenvolvidas uma série de funções 

Waveletes chamadas e Waveletes mãe e suas descendentes, tais como Daubechies, 

Haar, Symmlet, Coiflet, cujos  exemplos de  gráficos estão apresentados na figura 16. 

 

 

 Figura 16: Exemplo de gráficos com as principais funções Wavelets :(a) Haar, (b) DB2, (c) DB3, 

(d) DB4, (e) Coif1, (f) Coif2, (g) Sym2 e (h) Sym3 . Fonte: http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2009.02.029, 

 

Em (ABDULLAH, 2009), verifica-se uma melhoria do desempenho do 

OFDM convencional quando forem utilizadas as várias famílias de Wavelets, 

substituindo a função IFFT/FFT do OFDM por IDWT-Inverse discrete wavelet 

transform e DWT discrete wavelet transform . 

 

 

  

http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2009.02.029
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2.8- CONCLUSÃO: 

 

Foi visto que para a obtenção de maiores taxas de transmissão de dados, 

diversas técnicas de modulação são utilizadas, apresentando diferentes comportamentos, 

nuances e desempenhos.  

A técnica do OFDM permite uma maior taxa de transmissão utilizando-

se de várias subportadoras para transmitir os dados em uma largura banda de frequência 

menor do que seria necessário para a transmissão do mesmo em outra modulação, 

conseguindo minimizar os efeitos da frequência seletiva dos canais sem fio. 

Em contrapartida, apresenta também alguns problemas tais como: 

 Redução do volume de dados transmitidos devido ao uso de intervalo de 

guarda e ou do prefixo cíclico para reduzir a interferência entre símbolos,  

 Falta de sincronismo entre o transmissor e receptor que provoca a perda 

de ortogonalidade das subportadoras  

 PAPR que faz com que a amplitude do sinal seja alterada podendo fazer 

que o sinal passa a operar na região não linear do amplificador de 

transmissão. 

 

Mas independente destes problemas, o OFDM apresenta um 

comportamento ímpar nas interferências causadas por canais multipercurso que são os 

canais presentes nos modernos sistemas sem fio (wireless) em ambiente urbano. 
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CAPÍTULO 3: A UTILIZAÇÃO DE SINAIS CAÓTICOS. 

 

3.1- INTRODUÇÃO: 

 

Um sistema dinâmico é um conjunto de regras que descreve como evolui 

um determinado sistema em função do tempo a partir de um estado inicial 

(ALLIGOOD, SAWER, YORK, 1996). Estas regras são modeladas em equações como, 

por exemplo, para tempo discreto do tipo: 

 

                              (      )  ; x[n] Є I                                                             (17) 

 

sendo que x[n]  é o vetor que representa o estado do sistema , f(.) é uma  função, ou seja 

um conjunto de regras, qualquer  que mapeia os pontos do  intervalo I dentro do mesmo 

intervalo (II). 

Os sistemas dinâmicos podem ser classificados de várias maneiras tais 

como: discretos x contínuos, determinísticos x aleatórios, lineares x não lineares.  O que 

será abordado nesta dissertação são os sistemas nos quais o sinal de entrada condiciona 

a evolução do sistema, ou seja, referência o estado presente unicamente em função dos 

estados passados. 

Em (ALLIGOOD, SAWER, YORK, 1996), define-se que os sinais 

caóticos são determinísticos, aperiódicos e apresentam dependência sensível às 

condições iniciais.  

Na figura 17, são mostrados dois sinais que foram gerados por um 

mesmo sistema dinâmico, neste caso representado pela função logística com a=4: 

 

   ( )      (   )                                                    (18) 
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somente alterando-se as  condições iniciais de x0=0,2 para x0=0,20015,  nota-se que a 

partir da iteração n > 20 os  dois sinais  começam a divergir (EISENCRAFT,2006). 

A função f(.) que gera um sistema dinâmico de sinal caótico recebe o 

nome de mapa, no caso onde  ( )      (   ) tem-se o  mapa logístico.No decorrer 

desta dissertação utilizaremos a nomenclatura de mapa para as funções que geram sinal 

caótico.  

 

Figura 17: Comportamento de um mesmo sistema dinâmico com condições iniciais 

praticamente iguais (EISENCRAFT, 2006). 

 

Considerando que a diferença nas condições iniciais desses sistemas são 

ínfimas, no caso da figura 17  temos os valores de x00=0,200 e x01=0,20015 que as 

tornam praticamente desprezíveis, se considerarmos os sistemas de comunicação 

convencionais. 

 Isto poderia ser um grande problema para a aplicação dos sinais 

caóticos, pois as variações dos componentes, circuitos eletrônicos (amplificadores), 

interferências provenientes de outros sistemas ou comportamento dos canais escolhidos, 

criariam diferentes condições iniciais que inviabilizariam a aplicação em sistemas de 

telecomunicações. 
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Somente em 1990 quando foi demonstrado em artigo (PECORA, 

CARROL, 1990), que poderia haver sincronismo nesses sistemas, desde que certas 

condições necessárias e suficientes fossem atendidas, deu-se um grande impulso nas 

pesquisas de utilização de sinais caóticos em sistemas de comunicação. 

Nos sistemas de comunicações convencionais, os sinais funções base são 

basicamente funções periódicas senoidais , cossenoidais e pulsos binários no domínio 

do tempo que  gera uma função tipo sinc(x) no domínio da frequência . Já nos sistemas 

que utilizam sinais caóticos, essas funções base  são geradas por mapas caóticos, são 

funções aperiódicas. 

Como os sinais caóticos possuêm sensibilidade às condições iniciais ,  

eles nunca serão gerados iguais, pois para cada símbolo transmitido ter-se-á uma forma 

de onda diferente. Mesmo que o mesmo símbolo seja repetido varias e várias vezes em 

uma mesma sequência de transmissão. Isso apresenta uma vantagem grande na 

segurança da transmissão de dados em relação aos sistemas convencionais, dificultando 

que terceiros venham a ter conhecimento do sinal que está sendo transmitido 

aumentando assim a sua segurança.  

 

3.2- DEFINIÇÕES BÁSICAS: 

 

A seguir, serão comentadas algumas definições básicas aplicadas a sinais 

caóticos que serão utilizadas ao longo da dissertação. 

 

3.2.1- ITERAÇÃO: 

 

Iteração é um processo no qual uma equação ou algoritmo é repetido 

recursivamente para chegar a um determinado resultado a partir de resultados anteriores. 
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Na figura 18, é apresentada uma iteração gráfica conhecida como teia de 

aranha, utilizando-se novamente de um mapa logístico definido pela expressão  ( )  

    (   ) com condição inicial  x0 = 0,2 mostrando-se as iterações de 1 a 40. 

Basicamente este processo consiste em projetar verticalmente uma 

amostra inicial, definida como x0 até atingir a função f(x), e horizontalmente até atingir 

a reta y=x, repetindo este processo n vezes, construindo-se os pontos da sequência de 

evolução da órbita do sinal caótico, genericamente: 

 

                       (    )       (    )          (      )                   (19)  

 

 

Figura 18: Gráfico tipo teia de aranha para f(x) =4x(1-x), simulado em MATLAB baseado em 

www.dam.brown.edu/people/cch/am136/Mfiles/cobweb.m acessado em maio 2011. 

 

3.2.2- EXPOENTE E NÚMERO DE LYAPUNOV: 

 

Conforme anteriormente visto no item 3.1 os sistemas de sinais caóticos 

apresentam sensibilidade às condições iniciais, ou seja, se em um mesmo sistema f(x) for 

gerado com condições iniciais x1, x2 infinitesimamente diferentes- Δ1, as órbitas de cada 

http://www.dam.brown.edu/people/cch/am136/Mfiles/cobweb.m
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um deles tenderão a se distanciar exponencialmente ao longo da evolução da mesma Δn, 

conforme figura 19. 

 

 

Figura 19: Diagrama mostrando as separações entre duas órbitas. Fonte: Ferreira, 2009 

 

A separação entre as duas órbitas é representada por um expoente 

chamado de expoente de Lyapunov (λ), que determina o comportamento de um sistema 

dinâmico, medindo a taxa de divergência ou convergência de órbitas vizinhas 

(ALLIGOOD, SAWER, YORK, 1996). 

Dado que x(t) é um ponto no espaço de fase e x(t) + δ(t) é o ponto 

vizinho, com δ (t) <<<1, temos que: 

 

    ( )                                                                                              (20) 

 

Se o sistema dinâmico tiver pelo menos um dos expoentes de Lyapunov 

positivo, indica que as órbitas estão se distanciando e é provável que o sistema dinâmico 
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tenha comportamento caótico. Caso contrário, se tiver expoente negativo as órbitas 

estão se aproximando tendendo a convergir para um ponto. 

De (ALLIGOOD, SAWER, YORK, 1996), tem-se que dado que uma 

função f(.) tenha como órbita os pontos {x1,x2,x3.....xn} sabendo-se que 

x2=f(x1);x3=f(x2);........,  e x1 sendo  o ponto fixo de f
n
(.), (ponto fixo é definido como 

um ponto que satisfaz a condição f(x0)=x(0)), portanto a  derivada que dá a taxa de 

afastamento ou aproximação após as n iterações  é dado por : 

                          

|    (  )|  | (  )   (  )     (  )|                                             (21) 

 

A taxa média de divergência é dada por: 

 

(    (  )   (  )           (  ) )                                                         (22) 

 

Define-se, portanto  número de Lyapunov (L) como: 

 

               (  )        (    (  )     (  )             (  ) )                                 (23) 

 

E expoente Lyapunov (λ),  se o limite existir , como sendo: 

 

                          ( (  ))                                                                (24) 
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3.2.3 MAPAS: 

 

Conforme visto na introdução deste capítulo, um sistema dinâmico é 

composto de um conjunto de possíveis estados com regras que determinam o estado 

presente x(n) em função de estados anteriores x(n-1), x(n-2),.... (ALLIGOOD et al.,1996), 

sendo representado por equações. A este conjunto de regras e equações, que 

representam um modelo, dá-se o nome de mapas sendo as equações representadas por 

f(.). 

Portanto, como os mapas representam um conjunto de equações, e estas 

representam um comportamento de um sistema, então pode se dizer que os mapas são 

geradores de sinais com comportamento caótico desde que certas condições do sinal 

gerado sejam atendidas, tais como: 

 Ser aperiódico 

 O expoente de Lyapunov  for positivo   λ > 0 

 Ser dependente das condições iniciais. 

 

Os mapas podem ser divididos em dois tipos: 

 

 Mapas Unidimensionais: 

São mapas que modelam uma única variável em que os pontos pertencem ao 

espaço unidimensional dos números reais. 

 

 Mapas Multidimensionais 

São mapas cujos pontos ou estados necessitam de mais do que um parâmetro para 

serem descritos. 
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Nesta dissertação estaremos utilizando somente mapas unidimensionais, 

por serem mapas lineares simples, que podem ser representados por partes com derivada 

constante em cada trecho. 

 

3.2.3.1- TIPOS DE MAPAS UNIDIMENSIONAIS: 

 

Na sequência serão apresentados alguns exemplos de tipos mais comuns 

de mapas unidimensionais que geram órbitas caóticas. 

 

   3.2.3.1.1- MAPA TENDA - fT(.): 

 

O mapa tipo tenda representado por fT(.) (EISENCRAFT,2006), possui a 

característica de ter unicamente duas regiões dentro das quais o mapa é linear , podendo 

ser matematicamente representado por: 

 

                                            (   )      ( ( ))                                                       (25) 

 

A equação do mapa pode ser dada por: 

 

 

 

            

Tem-se que para o parâmetro “a= 0,5 “da equação 26, cujo valor corresponde a um 

mapa tenda simétrico reduzindo-se a: 

       

  (26) 

 

a

nx )( anx  )(1

a

nx





1

)(1 1)(  nxa

)(Tf 1|| a



39 
 

 

 

 

Este mapa é mostrado graficamente na figura 20. 

 

 

Figura 20: Mapa tipo tenda e sua órbita para 100 iterações, executado em MATLAB. 

 

3.2.3.1.2- MAPA TENDA INCLINADO – fI(.) 

 

O mapa tenda inclinado, representado por fI(.) (EISENCRAFT, 2006), 

pode apresentar uma família de posições do mapa dependendo do valor  que  a variável 

alfa (α) assuma na  equação  29. 

 

                                    (   )      ( ( ))                                                                (28) 

 

)(*2 nx 5,0)(1  nx

))(1(*2 nx 1)(5,0  nx

|1| ae)(Tf
(27) 
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A figura 21 ilustra graficamente esse mapa, com o valor de α=0,8.   

 

 

Figura 21: Mapa tenda inclinada e sua órbita para α=0,8. Executado em MATLAB. 

 

3.2.3.1.3- SINAL CAÓTICO-SINAL ALEATÓRIO: 

 

Apesar de um sinal caótico parecer como um sinal aleatório, ele é 

determinístico podendo ser reproduzido utilizando equações (mapas), dado que se 

mantenha a mesma condição inicial. Na figura 22, observa-se a comparação entre um 

sinal aleatório gerado através do comando “rand” do MATLAB
®

 e o sinal caótico, 

gerado por um mapa logístico f(x)=4*x*(1-x)  e x(0)=0,200 , observa-se que  o sinal 

caótico tende a excursionar mais frequentemente entre “1” e o” 0”.   
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Figura 22: Comparação das órbitas entre um sinal caótico e um sinal aleatório. 

 

3.2.3.2 - DINÂMICA SIMBÓLICA 

 

Alem da utilização dos mapas para a geração dos sinais caóticos, tem-se 

uma ferramenta muito útil que é a dinâmica simbólica, que consiste na partição do 

espaço de fase gerado pelos diversos tipos de mapas em regiões arbitrárias associando 

cada região a um específico símbolo ou valor e, consequentemente, a trajetória a uma 

sequência de símbolos (CIFTCI, WILLIANS, 2001). 

No caso do mapa tenda da figura 23, pode-se associar cada uma das 

regiões do mapa {E1, E2} a um símbolo: 

 Região E1=”0”   para (-1 ≤ s < 0)  

 Região E2=”1”   para  (0 ≤ s ≤ 1). 
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Figura 23: Dinâmica simbólica para o mapa tenda com as regiões E1 e E2. 

 

Em um processo de modulação que utiliza a dinâmica simbólica, tem-se 

que uma sequência binária b[n] passa por um modulador gerado através da dinâmica 

simbólica, representado pela função f(.) obtendo os sinais caóticos gerados pela 

dinâmica simbólica s[n]. Sem considerar a utilização de canal e ou interferências, o 

processo de demodulação dá se no sentido inverso onde os sinais caóticos s[n] são 

demodulados pela aplicação da função inversa f
-1

(.), obtendo-se a sequência binária 

original, conforme pode ser visto na figura 24. 

 

 

Figura 24: Esquema básico de modulador (a) e demodulador (b) utilizando dinâmica simbólica. 

 

3.2.4- TRANSMISSOR DE SINAIS UTILIZANDO SINAIS CAÓTICOS: 

Conforme mencionado no capítulo 2, na transmissão digital convencional 

utilizam-se combinações de sinais senoidais como base para as várias técnicas de 
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modulação, sendo que o sinal modulado resultante consiste de segmentos periódicos 

desses sinais para cada símbolo a ser enviado, sendo reconstituídos no receptor. 

Desde a comprovação da possibilidade de sincronização de sistemas que 

utilizam sinais caóticos, feita por PECORA e CARROL, foram desenvolvidos vários 

modelos de modulações que resumidamente agrupamos os principais em quatro grupos, 

a saber:  

 Mascaramento Caótico-(CM) - onde o sinal caótico é utilizado para esconder a 

informação transmitida (OPPEN, 1992). 

 Comutação Caótica-(CS) - onde alguns dos parâmetros do sinal caótico são 

alterados pela informação transmitida (DEDIEU, 1993). Por exemplo, COOK, 

CSK, DCSK, FM_DCSK. 

 Codificação Simbólica Caótica-(CC)-onde a informação a ser transmitida 

encontra-se contida na sequência simbólica do sinal caótico gerado (HAYES, 

1993).  

 Espalhamento Espectral caótico- onde sistemas de espalhamento espectral 

utilizam sequência gerada por mapas caóticos em substituição as sequência 

Pseudo-Aleatórias (PN) (HEIDARI, 1992). 

 

3.2.4.1- MODULAÇÃO UTILIZANDO SINAIS CAÓTICOS: 

 

Esquematicamente para que uma informação digital ou mensagem b(n) 

seja transmitida em um sistema de comunicação digital, a amostra analógica do sinal de 

duração T, que representa um símbolo, é uma função base do sinal caótico do gerador 

caótico. 

 

Figura 25: Esquema básico de modulador utilizando sinais caóticos. 
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3.2.4.2- DEMODULAÇÃO DE SINAIS CAÓTICOS: 

 

Esquematicamente um sistema de recepção é projetado de forma a 

recuperar o sinal que sofre interferência do canal (r[n]) passando por um bloco 

demodulador e um bloco detector/decisor que estimará baseadas em certas propriedades 

das funções base recebidas, as informações digitais contidas no sinal recebido, 

recuperando o sinal enviado. 

 

 

Figura 26: Esquema básico de um demodulador utilizando sinais caóticos. 

 

Os receptores podem ser do tipo: 

 Receptores Coerentes- são aqueles em que os receptores devam ser síncronos 

com os transmissores e utilizam as cópias exatas das funções base do transmissor. 

Mas no caso de sinais caóticos, devido a não periodicidade desses sinais aliado à 

sensibilidade às condições iniciais e a energia dos sinais não ser constante torna-se 

muito problemático a utilização deste tipo de receptor. 

 Receptores não Coerentes- são aqueles receptores que não são sincronizados 

com o transmissor. Também chamados de assíncronos, nos quais são analisadas as 

características especificas do sinal recebido. 
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3.3- CONCLUSÃO: 

 

A substituição das funções base senoidais por funções base geradas por 

sinais caóticos tem como objetivo utilizá-los em sistemas de telecomunicações de modo 

a dificultar, dentre outras, o acesso por terceiros às informações transmitidas. Mesmo 

que uma sequência de um mesmo símbolo seja transmitida em um sistema caótico, o 

sinal transmitido resultante será diferente, enquanto que nos sistemas convencionais este 

sinal será sempre o mesmo. 

Nas ultimas décadas houve um grande interesse na aplicação de sinais 

caóticos a sistemas de telecomunicações. Entretanto a maioria das simulações desses 

sistemas foi realizada utilizando-se canais idéiais ou canais com ruído aditivo (AWGN), 

sendo que o resultado ficou bem abaixo dos sistemas que utilizam sinais convencionais 

para as mesmas condições. Quando a simulação era feita em canais mais realísticos o 

resultado era sofrível. Em alguns casos não havia como efetuar a estimação do sinal.  

As pesquisas evoluíram com soluções que minimizaram os efeitos do 

ruído e uma das soluções, apresentada em (LUENGO, 2005), foi a de se utilizar a 

técnica OFDM, que tem um bom comportamento em canais sem fio como o canal 

multipercurso, para transportar os sinais caóticos utilizando a modulação via 

codificação simbólica. 

Esta solução está descrita no capítulo 4, onde será detalhado o modelo 

utilizado. 
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CAPÍTULO 4: INOVAÇÕES E RESULTADOS: 

 

4.1- APRESENTAÇÃO DA IDÉIA E MOTIVAÇÃO: 

 

A ideia que norteia este trabalho é a da utilização de um sistema de 

comunicação convencional amplamente testado e em uso em várias tecnologias atuais, o 

OFDM, que apresenta desempenho bem conhecido em canais com comportamentos 

multipercurso, em conjunção com sistemas dinâmicos que geram sinais caóticos que 

proporcionam uma maior segurança na comunicação. 

No caso especifico é a substituição das modulações das subportadoras do 

sistema OFDM normalmente utilizadas tais como BPSK e QAM por modulações 

geradas por sinais caóticos. 

Tomando como base o artigo publicado por David Luengo “Secure 

Communications using OFDM with chaotic Modulations in the subcarriers” na 

IEEEVTC Stockholm 2005, as subportadoras serão moduladas por sinais caóticos e o 

seu desempenho comparado com um OFDM modulado por BPSK através das curvas 

taxa de erro de BER (p(e)) x SNR (Eb/N0). 

Em adição, foi considerada a modificação do modulador caótico em um 

sistema em quadratura, consistindo na modulação do sinal tanto no eixo I como no eixo 

Q, criando um sinal caótico complexo, que é submetido tanto pelo algoritmo de Fourier 

quanto pelo do Wavelet. A comparação de desempenho foi feita com um sistema 

OFDM modulado por 4QAM. 

Utilizou-se um canal mais próximo ao mundo real para a simulação das 

interferências, através de funções existentes no MATLAB 
®
, que estão detalhadas no 

Apêndice A. 
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4.2- METODOLOGIA: 

 

A metodologia aplicada é a de simular, via programas e funções  

desenvolvidos em MATLAB
®
, um sistema OFDM convencional com as subportadoras 

moduladas  primeiramente em BPSK e na sequência em 4QAM, cujos os módulos 

IFFT/FFT serão substituídos por módulos IDWT/DWT e a modulação caótica é 

executada através da dinâmica simbólica. 

 

Para a simulação de canais estaremos utilizando: 

 Canal AWGN. 

 Canal Multipercurso (Modelo de Rayleigh). 

 

Como métrica de medição do desempenho desses sistemas, são gerados 

gráficos comparativos de taxa de erro BER versus EbN0 (SNR) efetuando-se a 

avaliação para cada caso apresentado. Por simplicidade todos os gráficos comparativos 

desta dissertação estão expressos em BER x SNR, com os valores de SNR prefixados de 

2 a 22 com passos de 2 dB. 

 

4.3- SISTEMA PROPOSTO: 

 

Para elaboração deste estudo, adotou-se o sistema básico de comunicação 

mostrado em diagrama de blocos nas figuras 27, 28, 29 e 30. Nestes modelos não foram 

levados em conta os módulos de codificação da fonte e codificação do canal e nem a 

transmissão do sinal em banda passante. 
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Figura 27: Diagrama em blocos de um sistema OFDM convencional (M=BPSK/4QAM) 

implementado em Fourier (IFFT/FFT). 

 

 

 

Figura 28: Diagrama em blocos de um sistema OFDM convencional (M=BPSK/4QAM) 

implementado em Wavelet (IDWT/DWT). 
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Figura 29: Diagrama em blocos de um sistema OFDM caótico implementado em Fourier 

(IFFT/FFT). 

 

 

 

Figura 30: Diagrama em blocos de um sistema OFDM caótico implementado em Wavelet 

(IDWT/DWT). 
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4.4- GERAÇÃO DA MODULAÇÃO CAÓTICA: 

 

Para a modulação caótica utilizou-se de um mapa unidimensional linear 

cuja característica principal é a de ter uma área de separação entre as regiões definidas 

no modulador, configurável através de um parâmetro “p” (LUENGO, 2005). 

Este mapa apresenta uma relação F: ([-1,1])  ([-1,1]), sendo que o 

intervalo ([-1,1]), por sua vez, é particionado em M intervalos Ei, em que i=1,2.....M, 

portanto podemos defini-los como: 

                     

                                  ( )                               se x Є Ei                                            (30). 

 

sendo que  todos os ai , bi  são constantes conhecidas que dão forma ao mapa escolhido. 

Tem-se que os mapas caóticos podem ser gerados iterando a condição 

inicial x(0) Є ([-1,1]) de acordo com a equação (x[n] = f(x [n-1])). 

No caso desta dissertação, a equação que determina o mapa 

unidimensional linear a ser utilizado é dada por: 

 

 

 

Nota-se que o intervalo central definido por [-p, p] atua como um 

intervalo de guarda garantindo uma separação mínima entre as amostras do sinal 

caótico, e permite a criação de regiões Ei, como mostrado na figura 31, correspondendo 

                                  

(31) 
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à  E1= {x|x Є [-1,-p]}; E2= {x|x Є [-p,p]} ; E3 = {x| x Є [p,1]},  facilitando a posterior 

detecção no receptor. 

O ”p” é definido com um parâmetro de controle do mapa [0 ≤ p <1], que 

controla a largura da região central do mapa [-p, p] determinando a inclinação do 

mesmo e o comportamento  caótico da sequência gerada e cria uma distância euclidiana 

entre  os  sinais adjacentes. 

 

Figura 31: Mapa f(x) gerado para a condição p=0,1. Fonte (LUENGO, 2005). 

 

4.4.1- DINÂMICA SIMBÓLICA: 

 

No capítulo 3 foi visto que em sistemas caóticos qualquer instabilidade 

na condição inicial vem amplificada por sucessivas iterações, dando lugar a uma órbita 

completamente distinta da original.  

Para que se tenha uma garantia de que as amostras estarão nas regiões E1 

e E3 do mapa da equação 31, será gerada uma dinâmica simbólica, ou codificação 

simbólica conforme a equação 32. 

Tendo-se N como sendo o número de sinais que se quer transmitir e 

necessitando que as amostras caiam somente nas regiões E1 e E3 ,para o mapa 

escolhido f(x) ,obtêm-se a seguinte relação: 
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                                                                            (32) 

 

Os sinais binários a serem transmitidos b[n] serão codificados na 

expressão 32, de forma que quando: 

       =0            = 1 

       =1           = 3   

 

        Para se utilizar um mapa que realmente expresse a codificação da equação 

35, utiliza-se o mapa da equação 31 que invertido f 
-1

(x), resulta em: 

 

                             

                                                 

             Ao utilizarmos da relação dada pela equação 33, geramos a 

sequência f 
-1

x[n] para s=1(quando b[n]=0) e  s=3(quando b[n]=1), não gerando o sinal 

para a sequência s=2, garantindo que o f 
-1

x[n] nunca vá pertencer ao intervalo E2 entre 

[–p, p]. No mapa da figura 32 é possível identificar as regiões Ei correspondes à      

E1=[-1,p] e  E3=[p,1]. 

 

  (33) 
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Figura 32: Mapa f 
-1

(x) gerado para a condição p=0,1. Fonte: (LUENGO, 2005). 

 

No receptor o sinal Y[N], que é a soma do sinal transmitido x[N] mais o 

ruído, necessita ser estimado e para tal consideramos o ponto Y[N] mais próximo das 

regiões Ei e iteramos para trás, utilizando o mesmo mapa que foi utilizado para a 

construção da sequência caótica, a partir da condição final conforme equação 36. 

 

4.4.2- MODULADOR CAÓTICO: 

 

O sistema de comunicação mencionado no inicio deste item é mostrado na 

figura 33. Neste diagrama de blocos, uma sequência de sinais binários que é inserida em 

um modulador caótico, dado pelo mapa da equação 33, com o parâmetro p configurável. 

A geração da sequência caótica dos sinais a ser transmitida x(n) é feita a 

partir de  uma condição inicial x(0) até a condição final x(N)  utilizando o mapa inverso 

mapa f 
-1

(x) . 
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Figura 33: Esquema do modulador caótico utilizado na transmissão. 

 

A sequência caótica gerada pertence somente às regiões E1 e E3 do mapa 

da equação 33, produzindo um sinal caótico em banda base expresso por: 

         (       )        , para n=1,..... N                                          (34) 

A sequência de símbolos x[n], que é gerada usando a iteração para frente 

a partir de x[0] até x[N] utilizando o mapa f 
-1

(x), resulta  em um vetor: 

 

                     (    )         (    )            (      )       (35) 

 

a ser  transmitido.   

A figura 34 apresenta as amostras dos sinais de entrada b[n], saída do 

sequenciador simbólico s[n] e o sinal x[n] do modulador caótico baseado nas equações 

do mapa    ( ) 
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Figura 34: Sinais utilizados no modulador da figura 33. Fonte: (LUENGO, 2005). 

 

Variando-se o valor de p, por exemplo, para valores de p=0,2; p=0,5 e p= 

0,9 no mesmo modulador    ( ) da figura 33 têm se o comportamento dos sinais 

gerados conforme os gráficos da figura 35, onde é possível notar que ao aumentarmos 

os valores de p o gráfico x[n] assume a forma de um gráfico muito parecido com 

gráficos de moduladores BPSK. 

 

 

Figura 35: Influência do parâmetro “p” no modulador da figura 33. 
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4.4.3- DEMODULADOR CAÓTICO: 

 

Uma das características que definem um sistema caótico é a sua 

dependência das condições iniciais, segundo a qual qualquer pequena variação nas 

condições iniciais leva a trajetórias completamente diferentes e distintas. As variações 

de arredondamento e precisão dos sistemas computacionais também contribuem para 

que as variações nas condições iniciais estejam presentes.   

Por esta razão, no demodulador, utiliza-se a iteração para trás, partindo-

se de uma condição final conhecida do sinal enviado x[N] e reconstruindo a trajetória 

desde esse ponto e convergindo para a condição inicial do sistema x(0), conforme a 

equação 36. 

 

                (    )           (      )            (    )   (36) 

 

ou para a k-ésima  amostra teremos : 

           (    )                                              (37) 

 

Para a estimação do sinal recuperado, utiliza-se o algoritmo de Viterbi de 

2 estados, um para cada intervalo utilizado do mapa, para a estimação dos valores x [n], 

conforme o laço básico da figura 36. 

 

 

Figura 36: Esquema de um laço básico do trellis utilizado. 
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A análise em cada nó (1) e (3) é feita através da função de custo Cij, 

conforme equação 38, que determina se o valor do sinal recebido está mais para a região 

E1 ou E3.  

Se estiver para a região E1 atribui-se a este estado o valor de “1” assim 

como se estiver para a região E3 atribui a este estado o valor de “3”. 

Na função de custo Cij , equação 38, o elemento  y(n+1)  é o sinal 

recebido no instante n+1 e   
   ( ( ))  representa a iteração para trás a partir de x(N). 

 

        (   )    
   ( ( ))                                                           (38) 

 

O estado(n) final atribuído ao sinal avaliado (com valores de 1 e 3) é 

convertido na sequência de bits estimada através da relação inversa do sequenciador 

simbólico, recuperando-se o valor de  best (n)  ,equação  39. 

    

                                  ( )                                                          (39) 

 

4.5- MODELAMENTO DOS CANAIS: 

 

Transmissões de sinais digitais são feitas utilizando-se de meios de 

comunicação que podem ser: cobre (par metálico, par trançado), fibra óptica ou por 

meio das ondas hertzianas. 

Para esses meios de propagação é genericamente utilizada a denominação 

de canais. No caso em estudo, serão utilizados os modelos de canais descritos no 

Apêndice A desta dissertação: 
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4.6- SIMULAÇÃO: 

 

           Para simularmos os gráficos definidos na metodologia, item 4.2, foi 

utilizado um programa que simula um sistema OFDM convencional 4QAM com 

IFFT/FFT, parcialmente baseado no IEEE 802.11a, cuja forma básica deste programa 

está disponível no site Mathworks file exchange  da MATLAB
®
, tendo sido inicialmente 

desenvolvido por  Mahammad Tahir. O programa sofreu várias adaptações para poder 

executar as funções necessárias às simulações com os moduladores caóticos e a inclusão 

do script da IDWT/DWT.  

 

4.6.1- PARÂMETROS DAS SIMULAÇÕES: 

 

Foram exploradas e utilizadas as funções existentes no MATLAB
®

 de 

modulação e demodulação, para gerar o 4QAM, bem como a da IFFT/FFT e a 

IDWT/DWT contidas no MATLAB
®
 communication toolbox e no Wavelet toolbox, 

bem como as funções referentes aos canais AWGN e multipercurso (Rayleigh), 

resultando parametrização constante da Tabela 1: 

 

Descrição  Parâmetro 

Frequência de amostragem da FFT 20 MHz. 

Índice das subportadoras utilizadas (-26 a 1 e 1 a 26) 

Espaçamento das subportadoras    312,25 kHz 

Número de bits 19600 (¹)  e  48000(²) 

Número de bits por símbolo   48 
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Número de subportadoras piloto 4 

Número de símbolos Número de bits /48 subportadoras 

Tamanho da IFFT/FFT 64 

Tamanho da IDWT                         124 

Número de subportadoras ativas   52 correspondendo a -8,12 MHz à 

8,12 MHz  

Tamanho do Prefixo Cíclico            16 amostras do sinal correspondem a 

0,8 μseg 

Duração do símbolo de dados       Td=3,2 μs 

Duração do símbolo total           T  =4,0 μseg 

Intervalo de guarda                         11 amostras 

 (6 inicio +5 no final) do símbolo 

Tipo de  Wavelet ‘DB3  

SNR 0 a 20 dB 

TS-(Tempo de amostragem do sinal) 10
-4

 segundos 

FD- frequência Doppler 1 Hz; 5Hz e 50 Hz 

TAU- atrasos dos caminhos 0; 10
-7

 segundos 

PDB- média de ganho do caminho 0; -5 dB 
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Condição inicial  x(0) para os mapas  -1 

(¹) OFDM em quadratura-QCSO 

(²) OFDM convencional e com modulação caótica 

Tabela 1: Parâmetros utilizados na simulação baseado no padrão IEEE-802-11. 

 

4.6.2-  RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES: 

 

4.6.2.1- FASE 1: SIMULAÇÃO DO SISTEMA CAÓTICO SEM 

OFDM: 

 

Antes de iniciar as simulações com o OFDM foi feita uma primeira 

simulação utilizando o sinal caótico gerado pelo mapa da equação 36, sem a utilização 

do sistema OFDM, apenas gerando o sinal caótico e aplicando-o aos canais AWGN e 

Multipercurso utilizados na simulação. 

Verificou-se que, no caso do sinal caótico passando pelo canal AWGN, 

foi possível haver uma recuperação através do estimador Viterbi e obtendo a sequência 

enviada. 

Contudo ao passarmos o mesmo sinal pelo canal multipercurso, definido 

no Apêndice A, não houve a possibilidade de estimação do sinal visto que o canal 

multipercurso provocou uma rotação nos sinais recebidos, conforme figura 37, não 

sendo possível ao estimador Viterbi efetuar alguma detecção. 
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Figura 37: Sinal caótico sem aplicação de OFDM, sob efeito do canal multipercurso. 

 

Este resultado é aderente ao comportamento dos sinais caóticos quando 

submetidos a canais sem fio (mais realistas) tais como apresentados em trabalhos como 

em (LAU, TSE, 2003; EISENCRAFT, 2007; KENEDY ET ALL 2002).  

 

4.6.2.2- FASE 2: SISTEMA OFDM EM CANAL AWGN: 

 

Para a simulação principal foi inserido o sinal gerado pelo modulador da 

figura 33 nos sistemas OFDM propostos das figuras 27, 28, 29 e 30.  

Como primeira simulação, fixou-se o valor do parâmetro “p” para 0.2, 

simulando em canal AWGN e, consequentemente, os gráficos da figura 38 foram 

obtidos, nos quais são apresentadas as comparações dos sinais gerados para: 

 Sistema convencional BPSK utilizando Fourier (IFFT/FFT). 

 Sistema convencional BPSK utilizando Wavelet “DB3” (IDWT/DWT). 

 Sistema caótico utilizando Fourier (IFFT/FFT). 

 Sistema caótico utilizando Wavelet “DB3” (IDWT/DWT). 
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Figura 38: Gráfico do BER x SNR dos sinais caótico e convencional com Fourier e Wavelet em 

canal AWGN para p=0,2. 

 

Observando a figura 38, tem-se como a primeira constatação que o 

sistema convencional tanto baseado no Fourier quanto o baseado em Wavelet 

apresentam uma performance em média 5dB  superior ao sistema caótico baseado em 

Fourier e Wavelet. 

A constatação de que no OFDM, com modulação convencional, a 

utilização das funções Waveletes tem uma performance superior a do mesmo sistema 

com Fourier foi demonstrada em (SHIFERAW, 2007) e (ABDULALL, 2009). 

O OFDM com Wavelet leva uma vantagem sobre o com Fourier, visto 

que não necessita da inclusão do prefixo cíclico na geração do símbolo OFDM, 

aumentando sua eficiência na utilização da banda. 

 

4.6.2.3-FASE 3: SISTEMA OFDM EM CANAL 

MULTIPERCURSO: 

 

Nesta fase da simulação foi alterado o canal de AWGN para um canal 

multipercurso (Rayleigh) com os parâmetros da Tabela 1, mantendo-se o restante das 

condições da fase 1.  
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Primeiramente foi observado que o canal multipercurso utilizado provoca 

uma rotação no sinal conforme pode ser visto nas figuras 39 (b) e 40 (b), 

respectivamente para Fourier e Wavelet. 

 

 

Figura 39: Scatterplot do sinal baseado em caos com Fourier: (a) Transmitido; (b) Recebido 

após o canal multipercurso; (c) Sinal recuperado após estimação do canal. 

 

 

Figura 40: Scatterplot do sinal baseado em caos com Wavelet: (a) Transmitido; (b) Recebido 

após o canal multipercurso; (c) Sinal recuperado após estimação do canal. 

 

A maneira mais simples de compensar o efeito provocado pelo canal 

multipercurso (Rayleigh) foi a de analisar os 4 pilotos enviados junto com os sinais de 

dados e efetuando a correção dos mesmos através do calculo da rotação do sinal 

provocada pelo canal aplicando a correção da forma de:  

  

                                            (   )   (   )    (   )                                     (40) 
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sendo X(e
jw

) o sinal recebido após o canal multipercurso   e Hcn(e
jw

) o sinal gerado 

pelos  pilotos. O sinal recuperado após a estimação do canal Y(e
jw

) pode ser visualizado  

nas figuras  39(c)  e  40(c) , respectivamente para Fourier e Wavelet. 

 

4.7-EFEITO DO PARAMETRO “p”: 

 

Como mencionado anteriormente, no sistema OFDM com modulação 

caótica, o parâmetro ‘p’ é fundamental para a estimação do sinal transmitido, visto que 

é responsável por manter as distâncias Euclidianas entre as regiões E1 e E3, como pode 

ser visto também nas figuras 39(c) e 40(c), respectivamente para Fourier e Wavelet. A 

região interna E2, que é controlada pelo valor de p, separa os pontos em duas regiões E1 

e E3. 

Este efeito do p na região E2 facilita a estimação feita pelo algoritmo de 

Viterbi diminuindo o número de laços necessários acarretando em um custo 

computacional muito baixo. 

Ao variarmos o valor de p tendendo-o a 1, a performance do BER x SNR 

para o canal AWGN melhora também de acordo com a distância Euclidiana entre os 

pontos das regiões E1 e E3, figuras 41 e 42, o mesmo não ocorre quando se utiliza um 

canal multipercurso figuras 43 e 44. 

Nas figuras a seguir tem-se a comparação dos sinais caóticos gerados 

utilizando-se de Fourier e Wavelets em canais AWGN e multipercurso para os valores 

de p, variando para valores desde 0,2; 0,5 e 0,9. 
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Figura 41: Efeito no BER x SNR para sinal caótico, com variação do p, usando Fourier em 

canal AWGN. 

 

 

Figura 42: Efeito no BER x SNR para sinal caótico, com variação do p, usando Wavelet em 

canal AWGN. 

 

No canal AWGN da figura 41 e figura 42, nota-se que ao aumentar o 

valor de p tem-se uma melhora na taxa de erro BER x SNR, mas cria-se um problema 

de diminuição da caoticidade do sinal visto que reduz significativamente a área do 
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espaço de fase onde o sinal pode excursionar e, por conseguinte reduz a segurança do 

sistema de transmissão, aproximando-o a uma performance de BPSK (quando p=0,9). 

 

 

 

Figura 43: Efeito no BER x SNR para sinal caótico, com variação do p, usando Fourier 

em canal Multipercurso. 

 

 

Figura 44: Efeito no BER x SNR para sinal caótico, com variação do p, usando Wavelet 

em canal Multipercurso. 
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Com relação ao tipo de transformada utilizada para a geração das 

subportadoras, verificou-se que o sistema com o operador matemático Transformada 

Wavelet, teve um comportamento muito melhor que a Transformada de Fourier tanto no 

canal AWGN, em torno de 3dB e 5 dB em multipercurso. 

 

4.8- EFEITO DO DESLOCAMENTO DO RECEPTOR (DOPPLER): 

 

Como estamos simulando uma condição de ambiente de transmissão de 

sem fio onde há a mobilidade do receptor, foram feitas algumas simulações onde se 

alteraram o valor da variável frequência de Doppler do comando do MATLAB, mas 

mantendo-se as a condições do valor de p e tipo de Wavelet para efeito de comparação. 

 Nos itens anteriores considerávamos que, para essas mesmas condições, 

o receptor estivesse em movimento lento deslocando-se a 1,2 km/h para tal foi 

considerado a fd=1 Hz. 

No caso do efeito Doppler, como mencionado anteriormente que 

relaciona a velocidade do receptor e a frequência que esta sendo transmitido o sinal, 

foram feitas as simulações considerando uma frequência de transmissão (portadora) do 

sinal de 900 MHz , e o receptor afastando-se em relação ao transmissor, obtendo-se as 

seguintes condições da frequência Doppler (fd): 

 Deslocamento de pedestre (6 km/h), fd=5 Hz 

 Deslocamento em autopista (96 km/h), fd=80 Hz 

 Deslocamento em alta velocidade (140 km/h), fd= 120 Hz 

            A frequência de Doppler fd é dada por: 

          (
  

  
)                                                                              (41) 

Sendo que λc=comprimento da onda da portadora em metros, vf= velocidade do 

receptor em metros/segundo e   o ângulo em graus formado entre o receptor e o 

transmissor, por simplicidade adotou-se o ângulo de       para quando o receptor 

esta se afastando do transmissor e        quando esta se aproximando do mesmo. 



68 
 

 

 

Figura 45: Efeito no BER x SNR para sinal caótico, com variação da frequência Doppler para 

uma velocidade de 6 km/h. 

 

Figura 46: Efeito no BER x SNR para sinal caótico, com variação da frequência Doppler para 

uma velocidade de 96 km/h. 

Da análise das figuras 45,46 e 47 verificou-se a influencia da velocidade 

do móvel através da frequência de Doppler que faz com que as curvas de BER dos 

sinais caóticos se cruzem a diferentes valores de SNR para diferentes velocidades do 

móvel. 
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Figura 47: Efeito no BER x SNR para sinal caótico, com variação da frequência de Doppler 

para uma velocidade de 140 km/h. 

 

 

Figura 48: Comparação do efeito do BER x SNR dos sinais, para p=0,2; DB3 e velocidade de 6 

km/h em canal multipercurso. 
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Figura 49: Comparação do efeito do BER x SNR dos sinais, para p=0,5; DB3 e velocidade de 6 

km/h em canal multipercurso. 

 

 

Figura 50: Comparação do efeito do BER x SNR dos sinais, para p=0,9; DB3 e velocidade de 6 

km/h em canal multipercurso. 
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Figura 51: Comparação do efeito do BER x SNR dos sinais, para p=0,5; DB3 e velocidade de 

60 km/h em canal multipercurso. 

 

 

Figura 52: Comparação do efeito do BER x SNR dos sinais, para p=0,9; DB3 e velocidade de 

60 km/h em canal multipercurso. 
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4.9- FASE 4: SISTEMA OFDM CAÓTICO EM QUADRATURA-QCSO: 

 

O sistema OFDM com caos anteriormente estudado, apresenta a 

representação de cada sinal b[n] atrelado a um valor de sinal caótico associado à 

trajetória produzida pelo mapa escolhido, e graças as características técnicas do OFDM 

principalmente em canais multipercurso provou ser um sistema passível de utilização, 

pois apresenta resultados bem próximos a sistemas convencionais utilizados. 

Mas para que sejam produzidas taxas de transmissão de dados 

compatíveis com as modulações convencionais, principalmente as que se utilizam de 

modulações em quadratura, foi necessário estudar a possibilidade de efetuar-se a 

modulação estudada no item anterior em um sistema de modulação em quadratura. Este 

novo sistema recebeu a denominação de sistema OFDM Caótico em Quadratura que 

será referenciado com terminologia em inglês como QCSO (Quadrature Chaotic 

Symbolic OFDM). 

 

4.9.1- MODULADOR-OFDM CAÓTICO EM QUADRATURA: 

 

Para efeito de simplicidade, evoluiu-se no estudo utilizando dois sistemas 

caóticos idênticos, ou seja, gerados pelo mesmo mapa, com as mesmas condições 

iniciais e valor dos parâmetros “p” idênticos, sendo um modulado em fase e o outro em 

quadratura.  

O objetivo foi o de duplicar  a taxa de dados transmitidos, mas mantendo 

as mesmas características do sistema OFDM caótico anterior, cujo diagrama do 

modulador esta indicado na figura 53. Tanto o modulador caótico I quanto o modulador 

caótico Q utilizam o mesmo mapa da equação 33 para gerar as componentes em fase SI 

e  em quadratura SQ, sendo que os sinais provenientes do modulador caótico SQ sofrem 

uma defasagem de 90º em relação aos do modulador SI, defasagem esta feita através da 

transformada de Hilbert. 



73 
 

 

Figura 53: Diagrama do modulador caótico para OFDM em quadratura-QCSO. 

 

4.9.2- TRANSMISSOR E RECEPTOR OFDM CAÓTICO EM 

QUADRATURA: 

 

O diagrama de blocos do sistema OFDM caótico em quadratura e 

mostrado na figura 54, onde a diferença principal é a geração do sinal sIQ  baseado 

modulador da figura 53, resultando em um  sinal  complexo com a parte real e 

imaginarias, diferentemente da simulação anterior onde o sinal neste estágio era real 

sem componente imaginaria. 

O sinal complexo  sIQ depois de paralelizado é inserido  no bloco que irá 

aplicar a IFFT (Transformada Rápida Inversa de Fourier)  conforme a figura 55   

movendo os sinais para o domínio da frequência ou  como na figura 56  aplicado à 

IDWT (Transformada inversa de Wavelet) movendo os sinais de cada subportadora para 

o domino  tempo e frequência. 
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Figura 54: Diagrama em blocos de um sistema OFDM caótico em quadratura implementado 

com Fourier (IFFT/FFT). 

 

 

Figura 55: Diagrama em blocos de um sistema OFDM caótico em quadratura implementado 

com Wavelet (IDWT/DWT). 

 

4.9.3- ESTIMADOR OFDM CAÓTICO EM QUADRATURA: 

 

O símbolo OFDM resultante em cada caso particular dos diagramas de 

blocos das figuras 54 e 55 são transmitidos via canal multipercurso e o sinal é inserido 

no receptor do sistema OFDM-QCSO sendo que o restante do tratamento da informação 

segue o modelo apresentado no item 4.6.2.2, onde a única diferença é que é efetuada a 
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estimação utilizando-se de um estimador Viterbi aplicado no eixo I e o mesmo 

estimador aplicado para o eixo Q, conforme esquema da figura 56. 

Os sinais resultantes desta estimação são compostos formando o vetor 

best[n]  e gerado o gráfico de BER em função do SNR (BER x SNR).  

 

 

Figura 56: Diagrama de blocos do demodulador OFDM caótico em quadratura-QCSO. 

 

4.10- SIMULAÇÃO: 

 

 4.10.1- EM CANAL AWGN E MULTIPERCURSO: 

 

Primeiramente foi simulado o sinal OFDM caótico em quadratura-QCSO 

gerado em Fourier e em Wavelet passando pelo canal AWGN baseado nas 

características do comando de MATLAB A.4.1, cujos resultados são mostrados nas 

figuras 57 para Fourier e 58 para Wavelet. 
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Figura 57: Sinal QCSO Fourier para p=0,2; (a) Transmitido; (b) Após canal AWGN. 

 

 

Figura 58: Sinal QCSO Wavelet para p=0,2; (a) Transmitido; (b) Após canal AWGN. 

 

Na sequência foi feita a simulação para os mesmos sinais utilizados na 

transmissão do canal AWGN apenas trocando-o por um canal multipercurso nas 

características do comando de MATLAB A.4.2, tendo-se como resultados as figuras 59 

para Fourier e 60 para Wavelet.  
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É possível notar a rotação da constelação, provocada pelo efeito do canal 

tanto na figura 59 (b) quanto na 60 (b), depois da passagem pelo canal e antes da 

estimação do canal através dos pilotos. 

 

 

Figura 59: Scatterplot do sinal caótico OFDM em quadratura com Fourier e p=0,2: (a) 

Transmitido; (b) Recebido após canal multipercurso; (c) Sinal recuperado após estimação do 

canal. 

 

 

Figura 60: Scatterplot do sinal caótico OFDM em quadratura com Wavelet e p=0,2: (a) 

Transmitido; (b) Recebido após canal multipercurso; (c) Sinal recuperado após estimação do 

canal. 

 

O processo de recuperação do sinal baseado em Fourier quanto o baseado 

em Wavelet utiliza o mesmo procedimento de estimação do canal utilizado no item 

4.6.2.3, sendo possível visualizar o intervalo mantido pelo parâmetro “p” tanto na figura 

59 (c), quanto na figura 60 (c). 
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Os sinais resultantes mostrados tanto na figura 59 (c), quanto na figura 60 

(c) são passados pelo estimador da figura 56 e é gerado o sinal estimado best(n) que é 

comparado com o sinal b(n) , gerando as figuras de BER x SNR , figuras 61 ,62 , 63 e 

64 para o canal AWGN e figuras 65,66 e 67 para canal multipercurso (Rayleigh). 

 

 

Figura 61: Gráfico de comparação BER x SNR do QCSO-OFDM Fourier e Wavelet  para p=0,2 

em canal AWGN. 

 

Da comparação da figura 61 verifica-se que o sistema QCSO baseado em 

Wavelet  tem um desempenho melhor que o QCSO baseado em Fourier da ordem de  2 

à 2,5 dB. 

          Da figura 62, verifica-se que o comportamento do sistema proposto QCSO 

em comparação com um sistema 4QAM convencional ambos baseados em Fourier é 

praticamente o mesmo, havendo uma mínima diferença inferior a 1 dB em favor do 

sistema 4QAM. 
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Figura 62: Gráfico de comparação BER x SNR do QCSO-OFDM e 4QAM baseado em  Fourier 

para p=0,2 em canal AWGN. 

 

 

 

Figura 63: Gráfico de comparação BER x SNR do QCSO-OFDM e 4QAM baseado em  

Wavelet para p=0,2 e FD=5Hz, em canal AWGN. 
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Figura 64: Gráfico de comparação do QCSO-OFDM  e 4QAM com p=0,2;FD=5Hz em canal 

AWGN. 

 

Para o canal multipercurso tipo Rayleigh simulado as variáveis 

disponíveis nesta simulação foram: o tipo de Wavelet, valor do parâmetro p e a variação 

do efeito Doppler.  

Como o processo de simulação do MATLAB, na configuração do 

programa utilizado que é baseado na estimação do sinal com o uso do Viterbi, gera uma 

simulação com um tempo de processamento muito alto, e para evitar que o programa 

MATLAB viesse a dar problemas para programas com processamento muito longo, 

optamos por deixar fixos esses parâmetros nos valores de p=0,2, Wavelet=DB3 e 

frequência de Doppler =5 Hz. 

            No caso da simulação do canal multipercurso da figura 65 verificamos 

que a comparação entre o QCSO Fourier e o Wavelet apresentam uma curva com 

diferença média de 2 dB a favor do QCSO Wavelet até um SNR de 14 dB quando as 

curvas se cruzam e o QCSO Fourier leva uma vantagem de 1 dB a partir do SNR 19 dB. 
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Figura 65: Gráfico do BER x SNR do QCSO-OFDM para Fourier e Wavelet, com p=0,2; FD=5 

Hz;em canal multipercurso. 

 

 

 

Figura 66: Gráfico de comparação do QCSO-OFDM e 4QAM, para p=0,2; FD=5 Hz baseado 

em Fourier para um canal Multipercurso. 
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               Da figura 66, podemos avaliar que o desempenho do sistema QCSO, 

para o canal multipercurso com as variáveis adotadas apresentou um comportamento 

muito similar ao do 4QAM tradicional sendo 2 dB em média acima do mesmo, o que 

cria a expectativa de uma possibilidade de uso como alternativa ao sistema QAM 

tradicional . 

 

Figura 67: Gráfico de comparação do QCSO-OFDM e 4QAM, para p=0,2; FD=5 Hz baseado 

em Wavelet para um canal Multipercurso. 

 

           Já na figura 67, onde se tem a comparação de ambos os sistemas 

utilizando as wavelets a diferença do sistema 4QAM para o QCSO aumentou para 4 dB 

em média a favor do sistema convencional . 

Das observações feitas tanto para o canal AWGN quanto para o canal 

Multipercurso, observa-se que o sistema baseado em Wavelet suplanta o sistema 

baseado em Fourier. Basicamente, pode-se dizer que: 

 As funções Fourier utilizam as funções baseadas no seno e cosseno para 

decompor, analisar e reconstruir um sinal periódico no domínio da frequência, 

enquanto as Wavelets utilizam funções especiais curtas baseadas em dilatações e 

translações no tempo e frequência. Por esta razão, o sistema baseado em 

Wavelet revelou-se mais robusto em relação aos efeitos do canal. 
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 As funções baseadas em Wavelets já são ortogonais o que leva uma vantagem 

com relação a Fourier no caso da interferência entre símbolos. 

 Na aplicação do OFDM as funções wavelets não necessitam da técnica de 

prefixo cíclico, aumentando a eficiência espectral delas em relação a Fourier e 

tendem a ter lóbulos laterais menores que os do Fourier, diminuindo o problema 

de Interferência entre símbolos. 

 Outro ponto a considerar é que as funções baseadas em Fourier são boas para 

análise de sinais periódicos o que não é o caso dos sinais caóticos que são 

aperiódicos. 

Em trabalhos já publicados (SHIFERAW, 2007) e (ABDULALL, 2009), 

tem-se a demonstração que as Wavelets são melhores que as Fourier para sinais 

convencionais. Mas a partir deste estudo podemos dizer que a mesma relação de 

performance é mantida também para sistemas OFDM que venham a utilizar modulações 

com sinais caóticos. 

 

4.11- CONCLUSÃO: 

 

O estudo baseado nas simulações efetuadas que foi apresentado neste 

trabalho deixa claro que particularmente para a aplicação desenvolvida em OFDM, 

utilizando-se as funções pré-existentes do MATLAB
®

 de modulação, demodulação, 

Fourier, Wavelet em canais AWGN e tipo Rayleigh, os sistemas caóticos apresentados, 

conjugando OFDM e caos, apresentaram uma performance superior à sistemas 

convencionais levando-se em conta um sistema OFDM BPSK como parâmetro de 

comparação . 

Essa observação representa um bom resultado, visto que na maioria dos 

estudos previamente efetuados apresentou-se como resultado que os sistemas com sinais 

caóticos somente tinham uma performance razoável para canais  ideais e ou AWGN , e 

sofrível para canais sem fio (wireless) como no caso do canal que segue uma 

distribuição de Rayleigh utilizada nesta simulação. 
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Como contribuição desta dissertação, uma das características do sistema 

OFDM foi alterada através da introdução da transformada Wavelets IDWT/DWT em 

substituição à transformada Fourier IFFT/FFT amplamente utilizada.  
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CAPÍTULO 5- CONCLUSÕES E PRÓXIMOS TRABALHOS: 

 

Neste trabalho apresentou-se, inicialmente, uma visão geral sobre sistema 

OFDM com modulação caótica utilizando as funções base senoidais e cossenoidais e a 

utilização do algoritmo de Fourier para a geração das subportadoras. Verificaram-se 

também os ganhos promovidos pelo OFDM quando submetido a canais sem fio e a sua 

utilização de forma mais abrangente para atender as demandas de altas taxas de 

transmissão em ambientes urbanos onde os canais apresentam características de 

multipercurso. 

Na sequência, apresentou-se a utilização da modulação caótica baseado 

na geração da sequência caótica médiante a interação para trás utilizando a sua órbita 

para transmitir os sinais binários de informação via o uso de um modulador baseado em 

uma sequência simbólica via um mapa unidimensional com um parâmetro p que 

determina a inserção de um intervalo de guarda no sinal, separando-o em duas regiões 

distintas do espaço de fase. 

Esta separação das regiões do espaço fase proporcionada pelo parâmetro 

p, que basicamente cria uma distância euclidiana entre os pontos, faz com que o sistema 

de estimação utilizado possa ser bem simples, de fácil uso e com baixo nível de 

exigência computacional, partindo de um valor conhecido x(N) e iterando para trás até o 

x(0). 

A própria geração do sinal modulado pela sequência simbólica é de 

simples implementação e de baixo custo, por exigir circuitos simples para a sua geração. 

Foi analisado também o efeito da substituição das funções Fourier 

(IFFT/FFT) pelas funções Wavelets (IDWT/DWT) no sistema OFDM proposto com a 

modulação caótica, que apresentou um ganho das funções Wavelets em relação às 

funções Fourier. 

Como contribuição adicional, foi feito um novo rearranjo na simulação 

modulando o sinal caótico tanto em fase quanto em quadratura, que foi denominado de 

(OFDM_QCSO), gerando um sinal caótico complexo antes da inserção nos blocos IFFT 

e IDWT sendo estudado o efeito com relação ao BER x SNR do sistema. 
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Com a esta simulação ficou clara a possibilidade de se gerar modulações 

caóticas em quadratura com resultados próximos aos sistemas convencionais dentro de 

sistemas OFDM.  

Todo o trabalho está baseado em simulações numéricas no MATLAB
®

 

para rodar e desenvolver as funções necessárias para a simulação completa. 

Verificou-se que em um sistema OFDM aplicando-se a modulação 

caótica ao invés da convencional obteve-se um comportamento muito similares aos 

sistemas convencionais, tanto se utilizando dos algoritmos de Fourier e Wavelet, nas 

mesmas bases de comparação. 

Como trabalho futuro pretende-se estudar a influencia da escolha do tipo 

de família Wavelet bem como estudos de outros tipos de mapas unidimensionais que 

propiciem uma melhor relação entre o BER e a segurança do sistema proposto 

(probabilidade de detecção e interceptação) e a consequentemente a criação de mais 

níveis da modulação em quadratura, aumentando a quantidade de representação de bits 

por símbolo de forma a aumentar a capacidade de transmissão do sistema. 
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APÊNDICE A: CANAL DE COMUNICAÇÃO. 

 

A1-INTRODUÇÃO: 

 

A comunicação digital está tendo um crescimento extremamente rápido  

devido ao fato, dentre outros, de oferecer uma grande gama de opções de processamento 

e flexibilidades quando comparada com a comunicação analógica. Mas por mais que a 

comunicação digital cresça e se desenvolva com novas técnicas e tecnologias, um item 

que permanece inalterado é o canal de comunicação, que é um meio físico (par de 

cabos, fibra óptica, rádio frequência) que depende de suas características. 

Portanto o canal de comunicação que é o meio físico escolhido para o 

transporte do sinal, de um ponto denominado de transmissor até o ponto onde o mesmo 

será recebido denominado de receptor, tem uma grande influência sobre o sinal que 

passa por ele sendo muito importante entender  as características do canal  de forma a 

aplicar as transformações necessárias no sinal a ser transmitido de forma a minimizar 

esses efeitos. 

No caso desta dissertação estaremos utilizando o canal de comunicação 

sem fio também conhecido como pelo termo em inglês “wireless”. Esse tipo de canal 

apresenta uma série de efeitos colaterais devido aos fenômenos de propagação que 

provocam distorções nos sinais transmitidos. Essas distorções são chamadas 

genericamente de ruídos ou interferências. 

No fenômeno de propagação das ondas de rádio, também chamadas de 

eletromagnéticas (HERTZ, 1887) aparecem efeitos físicos provocados pela propagação 

quando o sinal colide ou encontra obstáculos com propriedades elétricas diferentes, 

podendo gerar os fenômenos de absorção, reflexão, difração e dispersão separadamente 

ou em conjunto. 

Cada um desses fenômenos tem uma natureza aleatória sendo 

dependentes da frequência do sinal propagado, podendo provocar alterações em maior 

ou menor grau na amplitude ou na fase do sinal que está sendo transmitidas, essas 
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alterações, ou interferências, podem dificultar e ou comprometer a recuperação do sinal 

transmitido. 

Um canal sem fio é caracterizado por efeitos de variação temporal 

aleatória como a perda de percurso (path loss), desvanecimento seletivo em frequência, 

efeito Doppler e atrasos devido a multipercursos. O conjunto desses efeitos agem sobre 

o sinal transmitido de forma a que os pulsos do sinal interfiram uns nos outros, o que é 

caracterizado como a IES- Interferência Entre Símbolos e também um deslocamento na 

fase do sinal o que pode acarretar na perda da ortogonalidade entre as portadoras 

caracterizado como IEC- Interferência Entre Canais. 

 

A2- CANAL SEM FIO: 

 

Para se estudar o efeito do canal sem fio na transmissão de um sinal, 

utiliza-se a técnica de modelar matematicamente os vários tipos de canais e estudar o 

efeito de cada um deles no sinal. Na figura A-1, tem-se uma visão vetorial esquemática 

de como se comporta os feixes de ondas eletromagnéticas em um ambiente com vários 

obstáculos, como é o caso de um centro urbano. 

 

 

Figura A1: Esquema vetorial dos caminhos atingindo o receptor. 
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Tomando como base a figura A1 e a figura A2, na qual os diferentes atrasos e 

ganhos dos sinais trafegando em percursos diferentes são exemplificados, pode-se 

classificar o caminho de propagação como: 

 Caminho Direto ou Visada Direta– onde o feixe eletromagnético (μ1) 

atinge o receptor diretamente sem nenhum obstáculo 

 Caminho Indireto– onde o feixe eletromagnético (μ2.... μn) sofre os efeitos 

de reflexão, refração e difração antes de atingir o receptor, o que leva a 

atrasos do sinal em relação  ao recebido pelo caminho direto (μ1). 

 

 

Figura A2: Esquema do sinal atingindo o receptor em tempos diferentes ( ). 

 

A3- DESVANESCIMENTO E MODELAMENTO DO CANAL: 

 

Em um ambiente urbano denso típico, a maioria dos receptores móveis 

ficam ao nível do solo, de forma que não existe a visada direta entre o transmissor e o 

receptor, que é um dos cenários mais desfavoráveis para o receptor,  e onde o 

mecanismo de propagação dos sinais dá-se pelo caminho indireto, 

Na figura A1, tem-se um esquema de uma propagação em vários 

caminhos (também chamada de multipercurso), criando uma superposição vetorial do 

mesmo sinal chegando em tempos diferentes ao receptor com diferentes atenuações, 

atrasos e deslocamentos de fase, causando um espalhamento temporal no sinal no 

receptor ,a este processo dá-se o nome de desvanecimento  e costuma-se tratar o modelo 

do canal estatisticamente, considerando um modelo probabilístico para o 

desvanecimento. 
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Em teoria de comunicação as distribuições de Rayleigh, Nakagami e 

Rician são utilizadas para a modelagem dos envelopes dos sinais dispersos que atingem 

o receptor via vários ou multi caminhos. Dependendo da sua densidade de dispersão o 

sinal apresentará diferentes características de desvanecimento. 

Nesta dissertação, será simulado um canal de comunicação sem fio onde 

será utilizado o modelo de envelope Rayleigh (RAPPAPORT, 2008), visto que os 

modelos de Nakagami e Rician acabam sendo generalizações do modelo de Rayleigh. 

No modelo de Rayleigh, o sinal chega ao receptor através de vários 

percursos, utilizados de forma simultânea, sem que um deles seja dominante, como seria 

o caso se houvesse uma visada direta entre o transmissor e receptor. O sinal resultante 

no receptor é modelado estatisticamente por uma função densidade de probabilidade do 

tipo Rayleigh, que pode ser expressa por: 

 

                                                              

 

Sendo : 

σ = valor rms do sinal recebido em volts 

σ
2 

= envelope de detecção-(potência média) 

r   = sinal recebido 

 

A representação gráfica da distribuição pode ser vista na figura A3 

(42) 
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Figura A3: Gráfico da distribuição teórica de Rayleigh. 

 

A4- MODELAMENTO DOS CANAIS PARA A SIMULAÇÃO: 

 

Para a simulação estaremos utilizando dois tipos de canais, o canal 

AWGN, sigla do inglês para Additive White Gaussian Noise, ruído branco gaussiano 

aditivo, sendo o tipo de canal fartamente referenciado na literatura quando se tem sinais 

caóticos envolvidos, mas está muito distante de um canal real sem fio, e o canal 

Multipercurso Rayleigh que simulará um canal sem fio em ambiente urbano, ou seja, 

em um ambiente com muitos obstáculos e sem visada direta. 

 Por opção estaremos utilizando as funções pré-existentes no MATLAB
® 

para as simulações realizadas no capítulo 4. 

 

A4. 1-CANAL AWGN: 

 

Para simular este canal será utilizado o comando do MATLAB
® 

Y = 

AWGN (Sinal, SNR,  measured ) que “ avalia a potência do sinal antes de adicionar o 

ruído gaussiano branco ao vetor  do sinal, sendo que o escalar SNR especifica a taxa 

de sinal ru do por amostra em dB”.( MATLAB
® 

 documentation). 
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A4. 2-CANAL MULTIPERCURSO: 

 

Para simularmos um canal real com multipercurso  utilizamos a função 

existente no  MATLAB
® 
ch=RAYLEIGHCHAN(TS,FD,TAU,PDB), “que modela cada 

percurso  independentemente como uma distribuição Rayleigh, em que TS corresponde 

a amostragem do sinal em segundos, FD a frequência  Doppler em Hertz ,TAU vetor de 

atrasos em cada percurso dado em segundos e PDB que é um vetor de ganhos médios 

de cada percurso dado em dB”. (MATLAB
® 

documentation). 

Um detalhamento desta função simulando o canal multipercurso pode ser 

encontrada em ISKANDER- “A MATLAB-based Object-Oriented Approach to 

Multipath Fading Channel Simulation”. 

O vetor TAU, que corresponde ao atraso de cada percurso, tem como 

característica ter o seu primeiro valor como zero, o que corresponde ao primeiro sinal 

atingindo o receptor, tipicamente utilizam-se os valores de TAU entre 1 ns e 100 ns para 

ambientes internos e 100 ns e 10 μs para ambientes externos. 

O vetor PDB, que corresponde aos ganhos de cada caminho e 

tipicamente se utilizam valores entre 0 e -20 dB. 

A FD, frequência Doppler é referenciada para canais sem fio em termos 

da velocidade do receptor móvel e a frequência do sinal e está detalhada no item 4.8. 
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APÊNDICE B: SIMPÓSIOS E PUBLICAÇÕES 

 

SIMPÓSIOS: 

 

 DYNAMICS DAY SOUTH AMERICA 2010: Minisymposium 26 a 30 de 

Julho São José dos Campos SP Brasil: Apresentação de simpósio: OFDM 

Transmission with chaotic Subcarriers. 

 

 EUSIPCO 2012: 2Oth European Signal Processing Conference- 27 a 31 de 

Agosto de 2012- Bucharest, Roménia. Artigo: On the performance of Chaotic 

Modulation over Rayleigh fading Channels using FFT-OFDM and Wavelet-

OFDM. 

 

 IEEE LATINCOM 2012: 4
th

 IEEE Latin American Conference on 

communications- 7 a 9 de Novembro de 2012- Cuenca,Equador. Artigo: 

Quadrature Chaotic Symbolic OFDM Communication Over Rádio Channels. 

 

 

PUBLICAÇÕES: 

 

 

 IEEE-EUSIPCO 2012- 20
TH

 European Signal Processing Conference-Bucareste-

Romenia: 
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 IEEE-LATINCOM 2012 -4th IEEE Latin-American Conference on 

Communications 2012 Novembro, Cuenca – Equador. 
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 Revista IEEE America Latina: Submissão em 10 de março de 2013 do artigo: 

OFDM com Modulação Caótica Simbólica em Quadratura em Canais Wireless. 

 

 


