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Resumo: As técnicas de transmissão de dados empregando
múltiplas portadoras já estão popularizadas nos mais
recentes e importantes padrões de comunicação digital de
banda larga. O Projeto Design House do Instituo Nacional
de Telecomunicações, fomentado pela FAPEMIG, visa o
desenvolvimento de um MODEM OFDM empregando
princípios de microeletrônica voltados para FPAGA. Este
artigo apresenta os requisitos para o desenvolvimento do
bloco deste MODEM que é responsável pela inserção do
tempo de guarda.
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O objetivo deste artigo é descrever a funcionalidade e os
requisitos de um dos blocos deste MODEM, que é o bloco
de inserção do tempo de guarda.
Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II
apresenta o modelo do transmissor OFDM. A Seção III
apresenta os princípios e a importância do tempo de guarda,
enquanto que a Seção III apresenta os parâmetros definidos
para implementação do MODEM e os requisitos de
hardware necessários para a construção do bloco de
inserção do tempo de guarda. Finalmente, a Seção IV traz
as conclusões finais deste artigo.

I. INTRODUÇÃO

II. MODELO DO TRANSMISSOR OFDM

O projeto Design House do Inatel (Instituto Nacional de
Telecomunicações) [1], implantado em 2011, tem como
objetivos: i) desenvolver a cultura de microeletrônica no
APL (Arranjo Produtivo Local) de Santa Rita do Sapucaí;
ii) desenvolver soluções de núcleos de propriedade
intelectual e; iii) formar mão-de-obra especializada em
microeletrônica. Diversas ações estão sendo realizadas para
atingir estes objetivos como: i) palestras para alunos,
técnicos e engenheiros; ii) cursos de formação em
linguagens descritivas de hardware e; iii) desenvolvimento
tecnológico de sistemas de telecomunicações empregando
conceitos em microeletrônica.
A principal atividade dentro do escopo do
desenvolvimento tecnológico e formação de recursos
humanos é a concepção e implementação de um MODEM
(modulador/demodulador) OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) [2] empregando linguagem
descritiva de hardware VHDL (Very High Speed Integrated
Circuit Hardware Description Language) [3]. A tecnologia
de múltiplas portadoras presente no OFDM está
disseminada nos atuais padrões de comunicação sem fio de
alta vazão, como Wi-Fi (Wireless Fidelity) [4], WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Access) [5],
além de ser utilizado em sistemas de TV Digital [6] como
DVB (Digital Video Broadcasting) [7] e ISDB (Integrated
Services of Digital Broadcasting) [8].
O sistema que corresponde ao MODEM OFDM é
complexo e este trabalho não tem como objetivo exaurir os
aspectos técnicos de sua implementação.

O princípio de funcionamento do OFDM consiste em
dividir o feixe de dados de alta taxa em N sub-feixes de
dados independentes que modulam N subportadoras
independentes, tal como apresentado no diagrama em
blocos da Figura 1.
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Figura 1. Diagrama em blocos de um modulador OFDM.

Os dados provenientes da fonte de informação, b k , são
mapeados em símbolos complexos, c n , empregando um
modulador M-QAM [9]. O feixe de símbolos é dividido em
N sub-feixes, onde N é o número de subportadoras
empregadas no sistema. O espaçamento de frequência entre
as subportadoras é definido de tal forma que estas sejam
ortogonais entre si [2]. Uma vez moduladas, todas as
subportadoras são somadas, originando no sinal OFDM no
domínio do tempo. Em seguida, o tempo de guarda, cujo
detalhamento será dado na seção a seguir, é adicionado e o
sinal é entregue para o front-end [10] de transmissão.
III. PRINCÍPIOS SOBRE O TEMPO DE GUARDA
O OFDM é amplamente utilizado devido a sua robustez
frente a seletividade em frequência de canais com múltiplos
percursos [11]. No entanto, canais com múltiplos percursos
introduzem interferência inter-simbólica, que consiste na
interferência de um símbolo OFDM no símbolo adjacente.
Um tempo de guarda nulo pode ser inserido entre dois

símbolos OFDM adjacentes para evitar esta degradação, tal
como mostra a Figura 2.
O problema da inserção de um tempo de guarda nulo ´´e
que isso introduz um ponto de inflexão ao longo do
símbolo OFDM, o que leva a uma maior emissão fora da
faixa de operação do sistema [12].

pode ser realizado no domínio da frequência de forma
simples, graças à utilização de portadoras pilotos [14].
Conforme apresentado nesta seção, a correta inserção do
tempo de guarda é fundamental para garantir maior
robustez ao sistema de comunicação que emprega OFDM,
além de reduzir a emissão fora da faixa.
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Figura 2. Tempo de guarda obtido através da inserção de um intervalo
nulo.
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No entanto, devido à característica de periodicidade do
sinal OFDM [13], é possível utilizar um tempo de guarda
obtido através do prefixo cíclico, ou seja, uma parcela do
final do símbolo OFDM é copiada para o seu início, tal
como mostra a Figura 3, onde T é o tempo útil de
sinalização e ΔT é o tempo de guarda.
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Figura 3. Tempo de guarda obtido através do prefixo cíclico.

Devido a periodicidade de símbolo OFDM, as primeira e
última amostras do símbolo OFDM são idênticas, o que
significa que a inserção do prefixo cíclico não adiciona
pontos de inflexão no sinal, reduzindo a emissão fora da
faixa.
A Figura 4 apresenta como o prefixo cíclico impede a
ocorrência de interferência entre símbolos OFDM
adjacentes em canais com múltiplos percursos, desde que o
tempo de guarda seja maior do que o espalhamento
temporal do canal.
O prefixo cíclico impede que haja sobreposição temporal
entre dois símbolos distintos, ou seja, elimina a ISI
(Intersymbol Interference). No entanto, a interferência
intra-símbolo, que é a interferência que o símbolo desejado
sofre de sua versão atrasada, não é removida. Esta
interferência causa diferentes variações de amplitude e
rotações de fase em cada subportadora, que devem ser
compensadas no receptor. Esse processo de equalização
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Figura 4. Eliminação da interferência entre símbolos OFDM com o uso
do prefixo cíclico.

IV. PARÂMETROS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO DE
GUARDA
O MODEM previsto no Projeto Design House deve
atingir taxa de transmissão elevadas. Por esta razão,
utilizou-se como referência os parâmetros empregados no
padrão ISDB-T [8], apresentados na .
Tabela 1. Parâmetros do MODEM OFDM.
Parâmetro
Valor
Largura de faixa
6 MHz
Número de subportadoras
4096
Comprimento do quadro
204 símbolos OFDM
# bits/amostra
14
Valores de tempo de guarda
T/4; T/8; T/16 ou T/32
Frequência de amostragem
8,127 MHz

Para implementar a inserção do prefixo cíclico será
utilizado uma memória circular, onde serão escritas as N
amostras do símbolo OFDM, e um sistema de controle que
irá gerenciar a leitura destas amostras. Basicamente, as
amostras do símbolo OFDM serão armazenadas em um
buffer circular. A posição inicial de leitura deste buffer é
dada por
(1
N i  N  N TG
)
onde N é o número total de amostras do símbolo OFDM e
N TG é o número de amostras que compõem o tempo de
guarda. O sistema de controle primeiramente faz a leitura
das N TG amostras do tempo de guarda e em seguida faz a
leitura da N amostras do tempo útil, tal como apresentado
na .para o caso de N=8 e N TG =2. Note que, neste exemplo,
as posições de memórias P6, P7 e P8 serão lidas duas
vezes: a primeira durante a inserção do tempo de guarda e a
segunda durante a leitura do tempo útil.
A Figura 6 mostra o diagrama do bloco de inserção de
tempo de guarda com suas respectivas entradas e saídas. A

Tabela 2 apresenta a descrição destes sinais.
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Figura 5. Implementação da inserção do prefixo cíclico utilizando a
estrutura de buffer circular.

frente a canais com múltiplos percursos. Quatro diferentes
comprimentos de tempo de guarda foram implementados,
permitindo configurar a relação custo-benefício entre
robustez e vazão. Quanto maior for o tempo de guarda,
maior será a robustez e menor será a vazão útil. Assim, este
bloco permite a operação a altas taxas em canais sem
múltiplos percursos, através da utilização do tempo de
guarda de T/32 e também permite a utilização em canais
com elevado espalhamento temporal, com a utilização do
tempo de guarda de T/4. A utilização de VHDL e FPGA
garante o bloco desenvolvido possa ser utilizado em outras
aplicações que demandem o controle de escrita e leituras
em memórias. Através de modificações no bloco de
controle é possível utilizar esta solução para atender
diferentes aplicações.
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