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Resumo 
A combinação das técnicas DS-CDMA (Direct Sequence Code Division Multiple 

Access) e OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) originou os sistemas de 
transmissão sem fio multiportadora MC (Multi Carrier) por divisão de código.  Com esses 
sistemas é possível obter robustez aos efeitos multipercurso do ambiente rádio móvel. 
Basicamente, existem três tipos principais de esquemas multiportadora: MC-CDMA (Multi-
Carrier CDMA), MT-CDMA (Multi Tone CDMA), e MC DS-CDMA (Multi-Carrier Direct 
Sequence CDMA). Principalmente devido à complexidade dos efeitos introduzidos pelo canal 
de propagação existe uma enorme dificuldade de construir modelos analíticos eficazes para 
avaliação dos sistemas.  Por essa razão, estratégias de simulação em computador são 
necessárias para obter informações confiáveis a cerca da capacidade dos sistemas.   Neste 
estudo, adotou-se o método de simulação Monte Carlo para comparar e avaliar o desempenho 
desses três tipos de esquemas. O objetivo das simulações é avaliar a eficiência em termos da 
taxa de erro de bit (BER) versus razão sinal ruído (SNR), considerando que a minimização da 
BER é desejavel nestes tipos de sistemas. 

 
  Palavras-Chaves: Simulação; método Monte Carlo; e MC-CDMA, MT-CDMA, MC-

DS-CDMA. 

Abstract 
In this work the performance of three multi carrier systems: MC-CDMA; MT-CDMA 

and MC DS-CDMA is investigate by simulation with Monte Carlo method. These systems are 
promising wireless communication technologies.  Mainly due to the complexity of the 
propagation channel is very difficult to building effective analytical models for evaluation of 
the systems. Thus, simulation strategies, in computer, are necessary to obtain reliable 
information about of the capacity of the systems.  The objective of the simulations is to 
evaluate the efficiency BER versus SNR. 

  Keywords: Simulation; Monte Carlo method; and wireless communication. 
 

1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, os sistemas de comunicação móvel celular de múltiplo acesso vêm 

apresentando grande evolução impulsionada pela crescente demanda.  Essa evolução é devida 
aos constantes esforços na tentativa de disponibilizar serviços diversificados com qualidade e 
atrativos economicamente.  Entre as técnicas de múltiplo acesso, a por divisão de códigos, 
CDMA, implementada com seqüência direta (Direct Sequence, DS) está entre as tecnologias 
de multiplexação mais promissoras para os sistemas de comunicações sem fio atuais e futuros.  
As suas principais vantagens são: bom desempenho em ambientes com multipercurso, 
flexibilidade na alocação de canais, privacidade na comunicação, e habilidade de lidar com a 
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natureza assíncrona do tráfego de dados.  Contudo, a sua maior desvantagem é a interferência 
de múltiplo acesso (IMA), que é decorrente da impossibilidade de manter a ortogonalidade 
entre os sinais dos usuários na recepção.   A técnica OFDM baseada na transmissão paralela 
de dados em várias subportadoras ortogonais é bastante eficaz para reduzir os efeitos adversos 
do canal multipercurso e evitar a interferência entre símbolos (IES).  Entretanto, apresenta 
algumas desvantagens, tais como: dificuldade de sincronismo das subportadoras e alta relação 
entre a potência média e a potência de pico do sinal transmitido. Esses aspectos motivaram 
novas pesquisas que resultaram na associação das técnicas DS-CDMA e OFDM originando 
sistemas multiportadora propostos por diversos autores [2]. Existem na literatura, 
basicamente, três técnicas de múltiplo acesso originadas dessa combinação: MC-CDMA [3], 
MC DS CDMA [4] e MT CDMA [5].  As principais vantagens são as possibilidades de 
obtenção de altas taxas de transmissão e robustez aos ambientes com desvanecimento seletivo 
em freqüência (multipercurso). 

Devido a enorme dificuldade de analisar teoricamente o desempenho desses sistemas, o 
emprego de simulações é a abordagem mais adequada. Tipicamente, em sistemas de 
comunicações digitais os parâmetros mais utilizados na comparação do desempenho são a 
taxa de erro de bit BER (Bit Error Rate) versus a razão sinal ruído SNR (Signal Noise Ratio).  
Neste trabalho, é apresentado um estudo comparativo do desempenho, dessas diferentes 
técnicas, através do uso de simulação em computador pelo método Monte Carlo.  O método 
utiliza estimativas da BER baseadas no conceito de freqüência relativa da probabilidade e os 
resultados são apresentados através de curvas de desempenho da BER versus SNR. A 
conclusão desta investigação indica que o sistema MC CDMA, sob as considerações feitas, é 
o mais eficiente.  

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 aborda o método de 
simulação Monte Carlo; os modelos matemáticos dos sistemas multiportadora são descritos 
na Seção 3; os modelos de simulação são apresentados na Secção 4; a Seção 5 apresenta os 
resultados de desempenho; e as conclusões do trabalho são descritas na Seção 6. 

2. SIMULAÇÃO MONTE CARLO 
O método de simulação Monte Carlo é baseado em jogos de cassino e foi desenvolvido 

na década de 40, para uso em aplicações militares.  Desde então, vêm sofrendo constantes 
melhorias no sentido de que novas técnicas de amostragem foram desenvolvidas com o 
objetivo de reduzir o tempo de processamento e aumentar a precisão das estimativas. Essa 
evolução permitiu a aplicação do método em diversas áreas. Especificamente, na área de 
Telecomunicações o método Monte Carlo é muito utilizado para avaliar a eficiência de 
sistemas de comunicação sem fio. Para esses sistemas, o emprego de simulação é a alternativa 
mais indicada devido a enorme dificuldade de construir modelos analíticos capazes de 
modelar de forma eficaz os diversos eventos randômicos existentes no canal de propagação 
rádio móvel.  

O método Monte Carlo apresenta uma estrutura simples e bastante flexível podendo ser 
adotado em problemas determinísticos e probabilísticos com diferentes níveis de 
complexidade.  A sua maior desvantagem é o elevado número de simulações necessárias para 
reduzir o erro da estimativa da solução procurada, o que acarreta uma convergência muito 
lenta. A metodologia consiste na amostragem de números aleatórios, que pode ser realizada 
de diferentes maneiras, adotando técnicas capazes de aumentar a precisão das estimativas e 
reduzir a complexidade computacional. A literatura indica [1] que a simulação Monte Carlo é 
preferível que outros métodos numéricos na medida em que a dimensão do problema cresce, 
principalmente, se esse crescimento é da ordem exponencial.    

Basicamente, o método descreve a simulação de um determinado parâmetro do sistema.  
A estimação desse parâmetro pode ser feita de maneira estocástica, aleatória ou experimental 
e é baseada no conceito de freqüência relativa da probabilidade [1].   Neste trabalho, 
abordamos a simulação estocástica para determinar o desempenho dos sistemas de 
comunicação multiportadora.  Para avaliar o desempenho de um sistema de comunicações 
usando simulação Monte Carlo, é necessário gerar um grande número de símbolos digitais e 
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transmiti-los através de um sistema de comunicações, na recepção é contado o número de 
símbolos recebidos erroneamente.  Se N símbolos são processados e Ne erros são observados 
na saída do sistema, o método Monte Carlo estima a probabilidade de erro dada por: P”E = 
Ne/N.  Isso é conhecido como a taxa de erro de bit BER (Bit Error Rate) baseada em N 
símbolos, e o valor da BER é aquele que fornece uma estimativa da probabilidade de erro de 
símbolo, o qual, usando a definição de freqüência relativa da probabilidade é: 

PE = limN→∞ Ne/N 
Como a simulação processa um número finito de símbolos, a BER não pode ser 

determinada, mas somente estimada.  Assim, a BER é uma estimativa da Probabilidade de 
erro de bit - Pb(e) que é baseada no processamento de um número infinito de símbolos através 
do sistema.  Para valores pequenos de N o método Monte Carlo fornece estimativas de erro 
com grande variância. Por outro lado, valores elevados de N resultam em estimativas de erro 
com baixa variância.  Quando N tende ao infinito a estimativa da Probabilidade de erro de bit 
Pb(e) converge para seu valor real.  

Dessa forma, o método Monte Carlo usa a estimativa da BER quando  a razão sinal 
ruído SNR (Signal Noise Ratio) é alta (baixo nível de ruído) o que obriga a processar um 
número muito alto de símbolos a fim de encontrar estimativas com qualidade e baixa 
variância.  Nos sistemas de comunicações digitais um dos parâmetros mais utilizados na 
análise de desempenho de sistemas de transmissão digital  é a BER versus a SNR  [10,11].   

 

3. MODELOS DOS SISTEMAS  MULTIPORTADORA 
Na tecnologia DS-CDMA os usuários são separados por códigos distintos e por isso 

todos podem transmitir ao mesmo tempo e, ainda, cada usuário utiliza todo o espectro de 
freqüência disponível.  A técnica OFDM [7] consiste na transmissão paralela de dados em 
subportadoras ortogonais utilizando multiplexação por divisão de freqüência; sua 
implementação é relativamente simples através da FFT (Fast Fourier Transform) e inversa 
IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), apresentando complexidade computacional atrativa 
para implementações práticas. Numa transmissão OFDM a banda total disponível é dividida 
em N sub-bandas que, isoladamente, ocupam uma pequena parcela do espectro total do 
sistema.  Cada subcanal é modulado por uma das N seqüências de dados com taxa de 
transmissão de Rx/N, onde Rx é a taxa líquida de transmissão.  Assim, a taxa de transmissão é 
reduzida em relação à taxa equivalente de um sistema de transmissão serial de forma a 
minimizar os efeitos prejudiciais do canal multipercurso. 

Um sinal Multiportadora DS-CDMA emprega espalhamento espectral (Spread Spectrum) 
para espalhar o sinal de cada usuário em toda a faixa disponível para a transmissão.  O 
espalhamento utiliza códigos ortogonais e pode ser classificado como unidimensional e 
bidimensional.  Espalhamento unidimensional é o mais utilizado e difere de acordo com o 
domínio em que é realizado: no domínio do tempo e no domínio da freqüência. Por sua vez, o 
espalhamento espectral bidimensional explora, em conjunto, diversidade no tempo e na 
freqüência e, é considerado uma alternativa às estratégias convencionais unidimensionais. 
Este trabalho se concentra nos sistemas com espalhamento unidimensional.  

Na literatura existem três técnicas principais de espalhamento espectral unidimensional. 
Essas técnicas são classificadas em dois grupos de acordo com o domínio em que é feito o 
espalhamento do espectro do sinal. No domínio do tempo originaram as técnicas: MC DS 
CDMA (Multi Carrier Direct Sequence Code Division Multiple Access) e MT CDMA (Multi 
Tone CDMA). Por outro lado, quando o sinal é espalhado no domínio da freqüência o sistema 
resultante é o MC CDMA (Multi Carrier Code Division Multiple Access).   

 
3.1. MODELO MATEMÁTICO 

O primeiro passo para desenvolver a simulação de um sistema de comunicações é 
especificar o modelo matemático do sistema em questão.  Tipicamente um modelo é expresso 
em fórmulas matemáticas ou sistemas de equações que descrevem os relacionamentos dos 
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dispositivos de entrada e saída do sistema físico.  O modelo analítico e o modelo de simulação 
são considerados abstrações de um dispositivo físico conforme ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Dispositivos e Modelos 

 
Durante o processo de modelagem são identificados os atributos e as características 

operacionais do dispositivo físico que serão representadas no modelo. Essa identificação 
requer uma total compreensão do sistema e do ambiente para o qual o modelo está sendo 
desenvolvido. O modelo de simulação é, geralmente, uma coleção de algoritmos que 
implementam uma solução numérica da equação definida no modelo analítico. A eficiência da 
simulação é, assim, limitada pela eficiência do modelo matemático construído.    Nos sistemas 
de comunicações digitais as técnicas de análise numérica e de processamento digital de sinais 
são ferramentas usadas no desenvolvimento desses algoritmos.   

Conforme proposto em [12] é recomendado que para um projeto de simulação seja bem 
sucedido é necessário seguir as etapas descritas no fluxograma ilustrado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Fluxograma do Processo de Simulação 

 
O procedimento da simulação inicia-se com a formulação do problema a ser analisado, 

nessa etapa os objetivos da simulação são explicitamente definidos e a profundidade da 
análise é estabelecida.  No levantamento dos requisitos é feita a coleta e análise dos dados 
relevantes para a modelagem do problema bem como, a definição do sistema e do ambiente a 
serem modelados; dessa etapa resulta o modelo conceitual em conjunto com todas as 
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informações necessárias para a construção do modelo matemático.  A etapa seguinte aborda 
os passos necessários para a construção do modelo matemático, o ideal é ser um modelo 
suficientemente abstrato, para que detalhes do sistema possam ser ignorados, mas ao mesmo 
tempo versátil para permitir a sua utilização em distintos cenários do ambiente que será 
simulado.   A próxima etapa consiste na avaliação do modelo sendo considerada uma etapa 
decisiva no processo de simulação, uma vez que se o modelo construído for inadequado o 
processo é reiniciado para permitir correções e reformulações de parâmetros. Uma vez que o 
modelo seja considerado adequado inicia-se a etapa da programação da simulação que 
corresponde a formação do fluxograma do modelo, neste caso, implementada em computador,  
sendo que o modelo elaborado deve ser descrito em código da linguagem a ser utilizada.  A 
etapa seguinte consiste em avaliar o quanto o modelo construído assemelha-se ao sistema real, 
de forma a verificar se o modelo construído atende ou não aos objetivos para os quais foi 
desenvolvido.  A última etapa observada é, propriamente, a execução dos experimentos onde 
serão gerados os resultados que permitirão avaliar a eficiência do modelo simulado em 
distintos cenários.   

A seguir são apresentadas as características relevantes para a construção dos modelos de 
cada sistema que será analisado.  Para os três sistemas foi considerada modulação C-BPSK 
(Coherent Binary Phase Shift Keying) [2,6]. 
3.2. SISTEMA MC-CDMA (MULTI CARRIER CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS) 

Neste sistema, cada símbolo com duração Ts é transmitido em N subportadoras 
ortogonais.  Para combater os efeitos adversos da interferência intersimbólica (IES), o período 
de símbolo Ts precisa ser muito maior que o fator de espalhamento multipercurso do canal 
τmulti.  Isso resulta em um canal não seletivo em freqüência na banda de cada subportadora.   

No processo de transmissão de cada símbolo de informação bk do k-ésimo usuário, são 
geradas N cópias.  Cada uma dessas cópias é multiplicada por um chip da seqüência de 
espalhamento do usuário k, dada por ck (t) = [chipk,1; chipk,2;...; chipk,N], caracterizando o 
espalhamento no domínio da freqüência.   Os resultados dessas multiplicações são modulados 
por diferentes subportadoras ortogonais.  A separação entre duas subportadoras adjacentes é: 
Δf =1/Ts = 1/Tc,  onde Tc é o período de chip.   

A Figura 3 ilustra o esquema de transmissão de um símbolo do k-ésimo usuário do 
sistema MC CDMA. Neste caso, o ganho de processamento dado por GMC é igual ao número 
de subportadoras N (GMC=N). A forma de onda do sinal transmitido pelo k-ésimo usuário 
pode ser expressa por: 

 
sMC

K  (t) = ∑∞i=-∞  √2PT /N  ∑N
n=1  bk(i).g (t - iTs).cos(2πfnt).chipk,n 

 
Onde PT é a potência do sinal transmitido,  bk (i) é o i-ésimo símbolo de informação do 

k-ésimo usuário, fn = fc +  nΔf onde fn  é a freqüência da n-ésima subportadora,  fc a freqüência 
da portadora,  chipk,n é o n-ésimo chip de espalhamento da seqüência de espalhamento ck (t), e 
g(t) = uTs(t - iTs) é o pulso formatador, neste caso retangular. 

No sistema MC-CDMA a condição de ortogonalidade das subportadoras é mantida, pois 
o critério de separação mínima entre elas é respeitado. Assim, a largura de banda de cada 
subcanal, em banda base, é dada por 1/Tc = 1/Ts. A largura de banda total do sinal transmitido 
é WMC = N+1/Ts. 
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Figura 3 – Esquema de transmissão do Sistema MC-CDMA  

 
No esquema de recepção convencional os sinais provenientes das N subportadoras são 

combinados de forma que o sinal espalhado no domínio da freqüência possa ser recuperado.  
A Figura 4 mostra o receptor do k-ésimo usuário onde o sinal proveniente da n-ésima  
subportadora é multiplicado pelo ganho dk,n que  é resultante do produto do n-ésimo chip da 
seqüência de  espalhamento do k-ésimo usuário (para a n-ésima subportadora) pelo n-ésimo 
ganho.  Esse ganho dk,n é obtido de acordo com a regra de combinação adotada à priori no 
projeto do receptor.  É fundamental para o desempenho do sistema que os desvanecimentos 
em cada subcanal sejam do tipo não seletivo em freqüência e estatisticamente independentes. 

 
 
 

 
Figura 4 – Esquema de Recepção do Sistema MC-CDMA  
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3.3. SISTEMA MC-DS-CDMA (MULTI CARRIER DIRECT SEQUENCE CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS) 

Este sistema combina o espalhamento no domínio do tempo com a modulação em 
subportadoras múltiplas.  Cada símbolo serial bk do k-ésimo usuário é convertido de serial 
para paralelo em N ramos, onde N representa o número de subportadoras.  O espalhamento 
espectral no domínio do tempo é obtido pela multiplicação do código de espalhamento do k-
ésimo usuário ck(t) com a informação contida em cada um dos N  braços paralelos.   
Posteriormente, ocorre a modulação em subportadoras ortogonais, conforme ilustra a Figura 
5. Após a multiplicação por ck (t) o período de símbolo de cada subportadora torna-se N vezes 
maior que o período de símbolo original (caracterizando o espalhamento no tempo) o que 
facilita o sincronismo das seqüências de espalhamento no receptor.  
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Figura  5 – Esquema de  Transmissão no Sistema MC DS-CDMA  

 
A forma de onda transmitida pelo k-ésimo usuário é dada pela seguinte expressão: 
 

sk_MC-DS (t) =  ∑∞i=-∞  √2PT /N  ∑N
n=1  bk,n(i).g (t - iNTs).cos(2πfnt).ck (t) 

 
Onde PT é a potência do sinal transmitido,  bk,n (i) é o i-ésimo símbolo de informação do 

k-ésimo usuário convertido de serial para paralelo.  O termo NTs representa o novo período de 
símbolo após o espalhamento no tempo; a freqüência da n-ésima subportadora é  fn = fc + nΔf    
onde fc a freqüência da portadora;  ck(t) = [chipk,1, chipk,2, ..., chipk,GMC-DS]  é  a seqüência de 
espalhamento do usuário k, considerada cíclica com amplitudes {+/-1}; e g(t) = uTs(t - iNTs) é 
o pulso formatador. O ganho de processamento é GMC DS, neste caso, GMC DS = N. 

Δf    
onde f

A característica principal deste sistema é que a condição de ortogonalidade das 
subportadoras é mantida após o espalhamento no tempo.   Isto acontece em decorrência de ser 
obedecido o critério de mínima separação entre duas subportadoras adjacentes Δf = 1/Tc.  
Assim, a largura em banda base de cada subcanal é 1/Tc.  Em [11] é proposto que o valor de 
Δf  seja suficientemente largo para melhorar a diversidade em freqüência e suprimir a 
interferência. A largura de banda total do sinal transmitido é: W = (N + 1/NTs)GMC-DS.   

A característica principal deste sistema é que a condição de ortogonalidade das 
subportadoras é mantida após o espalhamento no tempo.   Isto acontece em decorrência de ser 
obedecido o critério de mínima separação entre duas subportadoras adjacentes Δ

A recepção do sinal é mostrada na Figura 6. O sinal transmitido é demodulado nos 
subcanais e desespalhado pela mesma seqüência  ck(t)  empregada no processo de transmissão.  
A seguir, o sinal resultante passa por um receptor Rake onde o parâmetro dl,n

k   corresponde ao 
ganho de combinação do l-ésimo percurso dentro da n-ésima subportadora do k-ésimo usuário 
e depende da regra de combinação adotada.  Após o receptor Rake é feita a decisão do 
símbolo detectado e, finalmente, através da conversão paralela/serial é obtido o sinal serial 
com taxa N vezes maior que a taxa em cada ramo.  

A recepção do sinal é mostrada na Figura 6. O sinal transmitido é demodulado nos 
subcanais e desespalhado pela mesma seqüência  c

 Caso cada subcanal apresente desvanecimento não seletivo em freqüência, ao invés do 
receptor Rake pode ser usado um receptor convencional.  

 Caso cada subcanal apresente desvanecimento não seletivo em freqüência, ao invés do 
receptor Rake pode ser usado um receptor convencional.  

  

  
Figura  6 – Esquema de  Recepção no Sistema MC DS-CDMA Figura  6 – Esquema de  Recepção no Sistema MC DS-CDMA 

c a freqüência da portadora;  ck(t) = [chipk,1, chipk,2, ..., chipk,GMC-DS]  é  a seqüência de 
espalhamento do usuário k, considerada cíclica com amplitudes {+/-1}; e g(t) = uTs(t - iNTs) é 
o pulso formatador. O ganho de processamento é GMC DS, neste caso, GMC DS = N. 

f = 1/Tc.  
Assim, a largura em banda base de cada subcanal é 1/Tc.  Em [11] é proposto que o valor de 
Δf  seja suficientemente largo para melhorar a diversidade em freqüência e suprimir a 
interferência. A largura de banda total do sinal transmitido é: W = (N + 1/NTs)GMC-DS.   

k(t)  empregada no processo de transmissão.  
A seguir, o sinal resultante passa por um receptor Rake onde o parâmetro dl,n

k   corresponde ao 
ganho de combinação do l-ésimo percurso dentro da n-ésima subportadora do k-ésimo usuário 
e depende da regra de combinação adotada.  Após o receptor Rake é feita a decisão do 
símbolo detectado e, finalmente, através da conversão paralela/serial é obtido o sinal serial 
com taxa N vezes maior que a taxa em cada ramo.  
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3.4. SISTEMA MT-CDMA (MULTI  TONE CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS) 
Este sistema agrega conversão de dados serial-paralela, espalhamento espectral no 

domínio do tempo, e modulação em N subportadoras ortogonais.  A característica principal é 
utilizar códigos de espalhamento mais longos em proporção ao número de subportadoras e, 
por isso, é possível acomodar mais usuários que os outros sistemas.  Entretanto, o período de 
chip é menor e, assim, após o espalhamento espectral o critério de espaçamento mínimo entre 
as subportadoras não é satisfeito e a ortogonalidade em relação ao período do chip não é mais 
atendida. Com isso, o sistema sofre interferência entre subportadoras e apresenta maior 
sensibilidade a prováveis desvios de freqüência entre transmissor e receptor.  A Figura 7 
ilustra o esquema de transmissão de um símbolo bk(t) do k-ésimo usuário no sistema MT-
CDMA. O sinal transmitido correspondente ao k-ésimo usuário é descrito por: 

 
sMT

k (t) = ∑∞i=-∞  √2P/N  ∑N
n=1  bk,n(i).uNTs (t - iNTs).cos(2πfnt).ck(t) onde   fn = fc +  nΔf. 

 
O código de espalhamento é dado por ck(t) = [chipk,1, chipk,2, ..., chipk,GMT].  O ganho de 

processamento, dado por GMT, é relativamente maior que os dos outros dois sistemas, o que 
proporciona uma maior rejeição à interferência de múltiplo acesso (IMA). Os outros 
parâmetros são os mesmos descritos anteriormente e a banda total do  sistema é dada por: 
WMT = (N-1+2GMT)/NTs. 
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Figura  7 – Esquema de Transmissão do Sistema MT-CDMA 
 

A Figura 8 ilustra a recepção do sinal do k-ésimo usuário no sistema MT-CDMA.  O 
esquema é composto por N receptores Rake e o procedimento é praticamente o mesmo 
descrito para o sistema MC DS-CDMA.  Convém ressaltar, que devido a banda de cada 
subportadora ser relativamente mais larga (em decorrência do ganho de processamento ser 
maior) o canal será seletivo em freqüência na banda de cada subcanal.  Assim,  é necessário 
na maioria dos casos, a utilização de receptores do tipo Rake que  apresentam  Lrake caminhos 
(fingers)  cada um sincronizado aos diferentes percursos do sinal recebido. 
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Figura  8 – Esquema de Recepção do Sistema MT-CDMA 
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4. MODELOS DE SIMULAÇÃO 
Simular significa imitar o funcionamento de um sistema por meio de outro sistema.  

Nesse contexto, um procedimento de simulação pode ser definido como um meio de 
reproduzir o comportamento de sistemas dinâmicos através da construção de um modelo 
computacional matemático [12].  A representação de um sistema real através de um modelo 
utilizando o computador proporciona vantagens significativas entre as quais se destacam: a 
visualização global de funcionamento, facilidade de implementar distintos cenários e redução 
da complexidade.  Dessa forma, a simulação permite construir uma abstração representada 
por meio de um modelo lógico adequado que descreve o comportamento interno dos 
componentes do sistema e suas interações.  Neste trabalho, a simulação é empregada para 
imitar o comportamento de sistemas dinâmicos de comunicação móvel usando modelos 
computacionais. O objetivo da simulação é avaliar e comparar o desempenho de três sistemas 
de transmissão multiportadora.  Considerando que as entradas desses sistemas podem ser 
modeladas por variáveis aleatórias os modelos de simulação adotados são considerados 
estocásticos. 

 

 
 
 
 

Figura 9 - Modelo do sistema MC CDMA simulado 
 
As Figuras 9 e 10 ilustram, respectivamente, os modelos de simulação do sistema MC-

CDMA e dos sistemas MC DS-CDMA e MT CDMA.  Diversas considerações foram feitas 
com o intuito de minimizar a complexidade da simulação, tais como: o canal é invariante 
dentro de um período de símbolo e corrompido por Ruído Aditivo Gaussiano Branco 
(RAGB);  os três sistemas são considerados síncronos com estimação perfeita, e o canal exibe 
função densidade de probabilidade de Rayleigh, dada por: p(β) = β/σ2

β exp[- β2 / 2σ2
β]  para β 

≥ 0.  Além disso, os efeitos decorrentes de freqüência doppler, erros de sincronismo, efeitos 
da razão entre a potência média e a potência de pico do sinal transmitido foram 
desconsiderados. 
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Figura 10 - Modelo do sistema MC DS-CDMA e MT-CDMA simulado 
 
A metodologia de comparação adotada para avaliar o desempenho dos três sistemas em 

análise inicia pela caracterização de um sistema DS-CDMA [2,6].  Uma vez obtida essa 
caracterização, para a qual são considerados determinados parâmetros relevantes à simulação, 
tais como, banda do sistema, ganho de processamento, número de subportadoras, entre outros, 
são obtidos os parâmetros de cada esquema multiportadora,  respeitando-se a largura de banda 
e a taxa de transmissão adotada no sistema DS-CDMA. A Tabela 1 lista os parâmetros 
obtidos para cada sistema. 
 
 
Sistema Banda do Sistema Ts   por  

sub 
portadora  

Ganho de 
Processamento 

Nº  Sub 
portadoras 

Componentes Multipercurso 

DS-CDMA WDS = GDS/Ts Ts GDS =Ts/Tc 1 LDS = τmulti/Tc 
 

MC CDMA WMC = GMC . N+1 
            Ts     N 

Ts.N 
GMC

GMC N= 2GDS -1 LMC=(LDS -1/GDS )+1 

MC DS-
CDMA 

WMCDS=GMCDS.  N+1 
               Ts        N 

Ts. N GMCDS=2NGDS /N+1 N  LMCDS =  ⎣2(LDS -1) / N+1⎦  + 1 
 

MT CDMA WMT  =  N-1 +  2GMT 
            NTs           NTs

Ts.N GMT=NGDS +(1-N)/2 N LMT  =  2GMT(LDS -1) + 1 
  2GMT(N-1) 

 
Tabela 1 – Parâmetros dos sistemas para a simulação do desempenho 

 

5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS  
Os desempenhos analíticos dos sistemas foram analisados conforme apresentado em [6, 

8 e 9] e a comparação do desempenho dos sistemas é feita através das curvas BER versus 
SNR obtidas através de simulação em computador empregando o método Monte Carlo. Nas 
simulações, assim como assumido na obtenção dos desempenhos analíticos, as amostras do 
canal foram consideradas invariantes dentro de um período de símbolo com estimação 
perfeita na recepção e rígido controle de potência para evitar o efeito near-far. 

Na avaliação do desempenho foi considerado um cenário com K=10 usuários ativos; 
fator de atraso entre os usuários no canal igual a 0.2; e banda do sistema de 20 MHz.  A 
Tabela 2 lista os valores dos parâmetros. No sistema MC CDMA o número de percursos 
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resultantes em cada subportadora é igual  a 1 (LMC =1) por isso não se utiliza receptores do 
tipo Rake. 
 

Sistema Ganho de 
Processamento

Nº  Sub 
portadoras 

Componentes 
Multipercurso 

Ramos Rake 

DS-CDMA GDS=64 NDS= 1 LDS=10 -
MC CDMA GMC=64 NMC=127 LMC=1 -

MC DS-CDMA GMC-DS=112 NMC-DS= 7 LMC-DS=3 Lrake = 3 
MT CDMA GMT= 255 NMT= 4 LMT= 9 Lrake = 3 

 
Tabela 2 – Valores dos parâmetros na simulação  

 
Para os sistemas com espalhamento espectral no domínio do tempo: MC DS-CDMA e 

MT CDMA o receptor Rake considerado apresenta 3 ramos.  Além disso, foi considerado que 
os desvanecimentos são não-correlacionados na freqüência, uma vez que esses sistemas não 
são capazes de aproveitar os benefícios decorrentes da correlação em freqüência.  Por outro 
lado, para o sistema MC CDMA onde o espalhamento é no domínio da freqüência foi 
considerado que o modelo do canal apresenta amostras com desvanecimentos 
correlacionados.  Para verificar os efeitos da correlação em freqüência do canal no esquema 
MC CDMA foram considerados dois valores para a banda de coerência Δfc = 1/2πτm  e Δfc = 
1/τm.  Observou-se que o desempenho do sistema MC CDMA foi reduzido quando Δfc = 1/τm 
uma vez que, quanto maior a banda de coerência do canal maior o grau de correlação das 
amostras na freqüência e, em conseqüência, menor o ganho de diversidade. A Figura 11 
ilustra os resultados da BER versus SNR obtidos considerando os valores da Tabela 2. 

O sistema MT CDMA tem a vantagem de apresentar ganho de processamento superior 
ao dos outros sistemas descritos, inclusive ao DS-CDMA.  Esse ganho é diretamente 
proporcional ao número de subportadoras e propicia uma maior rejeição à interferência de 
múltiplo acesso. Contudo, como a banda em cada subportadora é relativamente maior (devido 
ao elevado ganho de processamento) o canal apresenta seletividade em freqüência na banda 
de cada subcanal, o que obriga a utilizar receptores Rake em cada subcanal.  O receptor Rake 
empregado apresenta Lrake =3, com isso, apenas 3 percursos dos 10 discerníveis são 
aproveitados.  Essa limitação afeta o desempenho do sistema, pois uma parcela considerável 
de energia do sinal transmitido é desperdiçada na recepção. Assim, o sistema MT-CDMA é o 
de resultado menos satisfatório, sobrepondo a curva do DS-CDMA convencional em, 
praticamente, todos os valores.  

O sistema MC DS CDMA apresentou resultados intermediários dentre os sistemas 
avaliados, com valores ligeiramente superiores aos apresentados pelo DS-CDMA 
convencional e MT-CDMA,  mas  inferiores aos resultados exibidos pelo MC CDMA. 

O desempenho do MC-CDMA é visivelmente superior ao dos demais sistemas, 
inclusive quando se aumenta a razão sinal ruído SNR  (Signal Noise Ratio).  Nesse sistema os 
sinais recebidos são combinados na freqüência onde é possível reconstruir a energia dos sinais 
espalhados. Essa parece ser a principal vantagem desse sistema sobre os outros, que lhe valeu 
os melhores resultados de desempenho em todos os testes. 
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Figura 11 – Desempenho dos sistemas multiportadora  
 

6. CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou um estudo comparativo de três tipos de sistemas 

multiportadora, baseados na combinação das técnicas DS-CDMA e OFDM. A diferença 
principal dos esquemas é o tipo de espalhamento espectral empregado: No MC CDMA os 
símbolos são espalhados no domínio da freqüência e nos sistemas MC DS-CDMA e MT 
CDMA o espalhamento dos símbolos ocorre no domínio do tempo.  

Esses sistemas são extremamente complexos para serem modelados de forma analítica e 
assim, a obtenção de soluções confiáveis a cerca de seus desempenhos e de suas capacidades 
é muito difícil.  A complexidade para construção do modelo matemático de sistemas de 
comunicação sem fio, é principalmente devida aos diversos efeitos randômicos, no tempo, na 
freqüência e no espaço, presentes no canal de propagação rádio móvel.  O modelo matemático 
do canal deve ser capaz de descrever esses efeitos e predizer as características do sinal 
recebido de maneira que ele seja o mais fiel possível do sinal real. Dessa forma, a modelagem 
do sistema, próxima da real, é bastante difícil e requer informações muito precisas sobre o 
ambiente de propagação e das estruturas de transmissão e recepção. Face a esse problema 
analisar o desempenho das transmissões digitais é praticamente, impossível mesmo adotando 
um número significativo de simplificações. Para contornar o problema a abordagem mais 
indicada considera o uso de métodos de simulação em computador.  Através da simulação foi 
possível prever o comportamento dos sistemas e avaliar os efeitos da mudança de 
determinados parâmetros em seu funcionamento. 

Neste trabalho, a comparação do desempenho dos esquemas multiportadoras é feita 
através do método de simulação Monte Carlo, conforme apresentado em [2,6]. Esse método é 
bastante eficaz para encontrar soluções aproximadas ou distribuições mais prováveis para 
resultados de problemas de elevada complexidade. A importância da simulação pode ser 
verificada pelas seguintes vantagens observadas: permitiu avaliar o funcionamento e o 
desempenho dos sistemas, antecipadamente, reduzindo os custos do projeto; permitiu verificar 
os efeitos das mudanças e a avaliação de experimentos em cenários distintos, auxiliando 
sobremaneira nas tomadas de decisão; os custos de simulação dos sistemas descritos são 
consideravelmente inferiores aos custos de alterar um sistema implantado em condições reais; 
e os modelos matemáticos construídos facilitaram a compreensão dos sistemas e a 
identificação e correção de falhas. 

Os resultados desta investigação, sob as considerações e simplificações adotadas, 
indicam que o sistema MC CDMA é o mais eficiente superando o desempenho dos demais 
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esquemas.  Isso evidencia que o emprego da diversidade  em freqüência permitiu aumentar a 
capacidade e o desempenho desse sistema. 

As sugestões para trabalhos futuros consistem em considerar na comparação do 
desempenho dos sistemas as influências decorrentes do problema de estimação de canal, dos 
erros de sincronismo e dos efeitos das discrepâncias de potência. 
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