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Resumo — No presente artigo é analisado o desempenho de uma 
ligação típica da tecnologia Universal Mobile Telecommunications 
System (UMTS) associada aos sistemas de telecomunicações 
móveis de terceira geração (3G), utilizando modulação 
adaptativa introduzida pela tecnologia High Speed Downlink 
Packet Access (HSDPA). Esta técnica consiste em escolher, para 
cada trama de bits transmitida, a modulação mais adequada às 
condições do canal. Os aspectos básicos do problema são 
formulados analiticamente considerando a transmissão com 
modulações PSK (Phase Shift Keying) e QAM (Quadrature 
Amplitude Modulation) num canal com desvanecimento e efeito 
Doppler. Para considerar um modelo mais realista, foi 
desenvolvido um programa de simulação capaz de modelar o 
sistema considerando os principais componentes do sistema 
HSDPA, padronizado para transmissão de dados em alta 
velocidade na ligação descendente. O desempenho da ligação foi 
avaliado para diversas situações através da taxa de erro de bit, da 
taxa de transmissão média e do throughput obtido na 
transmissão, procurando-se investigar a influência de parâmetros 
do sistema nesse desempenho. 
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1. INTRODUÇÃO 

A implementação do WCDMA (WideBand Code Division 
Multiple Access) numa rede UMTS constitui um desafio 
técnico devido à sua complexidade e versatilidade. Na interface 
WCDMA, utilizadores diferentes podem transmitir 
simultaneamente com diferentes taxas de dados e estas podem 
variar no tempo. A rede UMTS deve suportar todos os serviços 
actuais de segunda geração (2G) e ainda novas aplicações e 
serviços.  

O WCDMA suporta comunicações por comutação de 
pacotes e comutação de circuitos. Este é baseado numa 
estrutura de protocolo de rede em camadas, similar à estrutura 
de protocolos usada em redes GSM. Isto facilitou muito a 
migração e interoperabilidade entre os sistemas, bem como o 
desenvolvimento de novas aplicações multimédia de banda 
larga. Com a crescente procura de serviços de telefonia móvel 
3G, existe um novo conjunto de requisitos em sistemas sem fio, 
tais como: 

• Suporte para comunicação de dados de alta velocidade; 

• Suporte para serviços de comutação de pacotes e circuitos, 
como acesso à Internet e vídeo-conferência; 

• Maior capacidade da rede, melhor uso do espectro de 
frequência; 

• Suporte para várias conexões. Os utilizadores poderão 
navegar na Internet em paralelo a chamadas de voz e / ou 
videoconferência. 

 

Apesar dos sistemas 3G suportarem na actualidade um bom 
leque de serviços cada vez mais exigentes, ainda podem 
beneficiar de maiores ritmos de transmissão e menores atrasos. 
Visando satisfazer a crescente procura de serviços baseados em 
comutação de pacotes, estão a ser desenvolvidos estudos para a 
evolução da interface rádio WCDMA. 

Neste sentido, foi proposto pelo 3GPP uma evolução do 
sistema WCDMA. Intitulado High Speed Downlink Packet 
Access, o seu principal objectivo é permitir que o WCDMA 
suporte taxas de pico de dados na ligação descendente até 10 
Mbps, para serviços de melhor esforço, ou seja, serviços sem 
quaisquer garantias de throughput, atraso ou outro requisito de 
QoS. Além disso, o HSDPA deve aprimorar o WCDMA em 
termos de atrasos mais baixos e maior capacidade. O HSDPA 
já é considerado uma tecnologia de 3.5 Geração (3.5G). 

Neste artigo são apresentados alguns resultados de 
simulação do desempenho em sistemas 3G com tecnologia 
WCDMA/HSDPA. Consistem em estudos de verificação da 
implementação da tecnologia utilizando diversos cenários. 
Estas simulações permitem caracterizar os efeitos de diversos 
parâmetros no desempenho do sistema. 

O artigo encontra-se estruturado da seguinte forma. Na 
próxima secção é feita uma análise da tecnologia HSDPA, 
destacando suas principais características e uma breve análise 
das técnicas de adaptação do canal de transmissão e também os 
critérios para a escolha da modulação adequada. A Secção 3 
descreve a ferramenta de simulação desenvolvida e a análise 
dos resultados obtidos que permitiram avaliar o impacto da 
introdução do sistema HSDPA na interface rádio WCDMA. 
Finalmente, a Secção 4 apresenta as respectivas conclusões. 



2. HSDPA: UMA EVOLUÇÃO DO WCDMA 

Nesta secção, é introduzida a tecnologia HSDPA, um 
subsistema da tecnologia UMTS/WCDMA proposta 
recentemente para transmissão de dados na ligação 
descendente. O HSDPA foi concebido de forma a aumentar o 
ritmo de transmissão de dados na transferência de pacotes com 
o auxílio das técnicas de adaptação do canal de transmissão. 

O objectivo principal do HSDPA é permitir ao WCDMA 
suportar, na ligação descendente, taxas de até 10 Mbps para 
serviços de melhor esforço, utilizando a mesma banda de 5 
MHz. Ou seja, o HSDPA permite aumentar a taxa de 
transmissão do WCDMA até cinco vezes [1]. 

O HSDPA também pode trazer melhorias em termos de 
maiores capacidades e menores atrasos. Para atingir seus 
objectivos, algumas tecnologias são utilizadas [2]: 

• Modulação e Codificação Adaptativas (AMC); 

• Uso de modulações de ordem superior (16-QAM e 64-
QAM); 

• Retransmissão Automática Híbrida (HARQ); 

• Uso de códigos múltiplos (paralelos); 

• Agendamento rápido; 

 

2.1. Modulação e Codificação Adaptativa (AMC) 

O canal de um sistema de comunicação sem fios é variável 
no tempo devido ao desvanecimento. Técnicas de modulação e 
codificação adaptativa exploram essas variações temporais a 
fim de maximizar a taxa de dados que podem ser transmitidas 
nesse canal, de uma forma eficiente. Uma questão que pode 
surgir é quanto à necessidade de se adaptar a potência do sinal 
ao mesmo tempo em que se adapta a modulação e a taxa de 
códigos.  

Técnicas de modulação e codificação adaptativas são 
aplicadas principalmente em sistemas de transmissão de dados 
sem fios que, em oposição à transmissão de voz, não requerem 
uma taxa de dados constante. Isso possibilita aumentar a taxa 
de bits durante o período em que o canal está bom e alcançar 
maior throughput [3] [4]. 

2.2. Retransmissão Automática Híbrida (HARQ) 

Com o intuito de adaptar de forma eficiente o controlo de 
erro às condições variantes do canal de sistemas de 
comunicações sem fios, diferentes combinações de FEC 
(Forward Error Correction) e ARQ (Automatic Repeat 
Request) foram apontadas como uma boa solução [1]. 
Enquanto os protocolos ARQ possibilitam a obtenção de baixas 
probabilidades de erro, através das retransmissões, os 
protocolos FEC reduzem o número de retransmissões 
necessárias. Essas combinações são chamadas de ARQ 
Híbrido, ou HARQ. 

Existem vários esquemas diferentes para a implementação 
do HARQ, como por exemplo, a combinação Chase e 
redundância incremental [5] [6]. 

No esquema de redundância incremental, em vez de se 
enviar simples repetições do pacote codificado, informações 
redundantes adicionais são incrementadas. Se a descodificação 
falhar na primeira tentativa, aumentam-se assim as hipóteses de 
descodificação correcta.  

No esquema de combinação Chase, ocorrem retransmissões 
do mesmo pacote de dados codificado. O descodificador do 
receptor combina essas cópias do mesmo pacote ponderadas 
pelos valores de SNR (Signal to Noise Ratio) recebidos até 
conseguir fazer a descodificação sem falhas.   

2.3. Agendamento Rápido 

O agendamento rápido é o mecanismo que determina qual 
utilizador irá transmitir num determinado intervalo de tempo. É 
um elemento essencial no desenvolvimento de um sistema de 
pacotes de dados, uma vez que é ele quem determina o 
comportamento geral do sistema. O throughput máximo do 
sistema é obtido reservando todos os recursos de rádio 
existentes àquele utilizador que estiver com as melhores 
condições do canal, embora um agendador realístico deva 
também incluir algum critério de igualdade na sua escolha [1]. 

 

2.4. Aquitectura do HSDPA 

Para implementar as operações em HSDPA, três novos 
canais foram introduzidos nas especificações da camada física 
[7]: 

• High-Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH) que 
transporta os dados do utilizador na direcção descendente, 
com uma taxa de dados que pode chegar até os 10 Mbps 
juntamente com a modulação 16-QAM. 

•  High-Speed Shared Control Channel (HS-SCCH), na 
direcção descendente, transporta a informação de controlo 
necessária para permitir a descodificação dos dados no 
HS-DSCH e para desempenhar a combinação possível dos 
dados enviados pelo HS-DSCH no caso de retransmissão. 

• High-Speed Dedicated Physical Control Channel (HS-
DPCCH), na direcção ascendente, transporta a informação 
de controlo, nomeadamente, informação de qualidade 
retornada na ligação descendente e os ACK e NACK do 
ARQ.  

 

3. SIMULADOR 

O simulador descrito nesta secção correspondente à ligação 
descendente do sistema WCDMA/HSDPA, foi implementado 
em Matlab® e segue as linhas de orientação descritas em [8].  

A simulação é feita em blocos de tamanho exactamente 
igual a uma trama do HSDPA. Porém, tendo em conta que os 
pulsos transmitidos interferem entre si, é necessário gerar a 
trama anterior e posterior à trama principal (actual) para 
introduzir a interferência no início e no fim desta trama. Após a 
etapa de inicialização, é necessário apenas gerar a trama 
posterior em cada iteração, pois as tramas, principal e anterior, 
da iteração actual serão iguais às tramas posterior e principal da 
última iteração.  

Os principais parâmetros do simulador são resumidos na 
Tabela 1. 

A determinação dos valores de Eb/N0 requerido para as 4 
modulações consideradas está ilustrada na Figura 1, para 
BERreq= 10-2.Tslot é a duração de um time-slot WCDMA. 

A Tabela 2 abaixo mostra os limiares de adaptação para 
BERreq=10-2 obtidos através do gráfico da Figura 1. 

 



Tabela 1 - Principais parâmetros do simulador da ligação 
descendente do WCDMA/HSDPA. 

Parâmetros Valores 

Frequência da Portadora 2 GHz 

Canal Canal de Rayleigh 
e Efeito Doppler 

Velocidade do Utilizador 3 km/h, 50 km/h e 
120 km/h 

Factor de Espalhamento (SF) 16 

Tamanho da Trama HSDPA 

slotT , slotT×3 , 

slotT×5 , 

slotT×15  

Modulações Utilizadas QPSK, 8-PSK, 16-
QAM e 64-QAM 

SINR Variável (-10 dB a 
20 dB) 

Estimação do Canal Ideal 

Modelo de Desvanecimento 
o 

Modelo de Clarke-
Gans [9] 

Número de Códigos Paralelos 1 

 

 
Figura 1 - Curva do BER X Eb/N0 para obtenção dos 

limiares de adaptação para BERreq=10-2. 

3.1. Parâmetros de Desempenho 

Definem-se de seguida os parâmetros utilizados na análise 
de desempenho. Em resumo, o principal objectivo das 
simulações é determinar o desempenho do sistema HSDPA 
relativo aos erros de transmissão, em função da razão entre a 
potência média do sinal e a soma das potências do ruído e da 
interferência dentro da largura do canal, sendo todas as 
potências calculadas na entrada do receptor. 

Considerando ruído branco de densidade espectral de 
potência No/2 e tratando a interferência como ruído branco de 
densidade espectral de potência Ioc/2, definem-se os seguintes 
parâmetros [8] [10]: 

3.1.1 Razão Interferência Sinal-Ruído, na Ausência de 
Desvanecimento 

Pode-se expressar a razão interferência sinal-ruído (SINR) 
da seguinte forma: 
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onde Ps é a potência do sinal desejado na entrada do receptor 
na ausência de desvanecimento, W é a largura de banda do 
canal e Ioc a interferência provocada pelos canais adjacentes. 

3.1.2 Eb/N0 na Ausência de Desvanecimento 

A razão Eb/N0 na ausência de desvanecimento é dada por, 
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onde Eb é a energia por bit do sinal desejado na entrada do 
receptor, na ausência de desvanecimento. Notando que 

Eb = Ps/Rb    (3) 

onde Rb é a taxa de bits transmitida e  que Gp =W/Rb  é o 
ganho de processamento, tem-se: 
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Tabela 2 - Limiares de adaptação para BERreq=10-2. 

Eb/N0 Modulação  

BER=10-2 

 dB
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3.1.3 Eb/N0 "Instantânea" 

Considera-se que, na presença de desvanecimento, o sinal 
recebido varia de acordo com uma distribuição de Rayleigh. 
Considerando que a variação de amplitude do canal, v(t) num 
intervalo de símbolo é desprezável, considerou-se que em cada 
intervalo de símbolo o sinal desvanecido será multiplicado por 
uma variável seguindo uma distribuição de Rayleigh, v. 
Define-se então uma razão Eb/N0 "instantânea", ou seja, no 
instante de detecção do símbolo como: 
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3.1.4 Eb/N0 Média 

A expressão da razão Eb/N0 média pode ser obtida tirando o 
valor médio da razão Eb/N0 instantânea da seguinte forma: 
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Por conveniência, utilizou-se nas simulações E(v2) =1 e 
assim, 
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3.1.5 Throughput 

O throughput é definido como a taxa de bits efectivamente 
transferidos com sucesso. Obviamente, o valor dependerá do 
critério utilizado para a transferência efectiva dos bits. Na 
transmissão de pacotes de dados de comprimento Nb bits, o 
throughput pode ser definido como, 

 )1( FERRb −=η    (9) 

onde FER é a probabilidade de perda da trama. Considerando 
como critério de perda de pacotes a probabilidade de 
ocorrência de c ou mais erros e supondo que os erros são 
estatisticamente independentes, tem-se [10]: 
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Em particular, se c = 1: 

 bNBERFER )1(1 −−=   (11) 

As expressões acima aplicam-se para uma transmissão com 
taxa de erro de bit constante. No caso de transmissão com canal 
variável no tempo e modulação adaptativa, esta expressão pode 
ser aplicada de forma aproximada, para cada trama, supondo 
que as variações do canal ao longo do intervalo de um pacote 
são pequenas, isto de forma a considerá-lo invariante no tempo 
[9].  

3.2. Simulações e Análise de Desempenho 

Considera-se de seguida que a transmissão é feita em 
pacotes de bits cuja integridade pode ser determinada através 
de um código detector de erro e que funciona de forma ideal. 
Considera-se ainda que o pacote é descartado quando for 
detectado um ou mais erros. Utilizando o mesmo critério para 
determinação dos limiares baseado no valor requerido de BER, 
foram feitas simulações com tamanho de pacote igual a 160 

bits, para diferentes velocidades de utilizador, obtendo-se os 
resultados apresentados nas Figuras 2 e 3. 

 
Figura 2-Throughput x SINR para BERreq=10-2. 

 

Figura 3 - FER x SINR para BERreq=10-2. 

 

Observa-se nas figuras anteriores que o desempenho 
melhora com o SINR e piora com o aumento da velocidade. 
Isto porque com uma maior velocidade, o canal varia mais e a 
adaptação não consegue acompanhar essas mudanças. Sendo 
assim, existem mais erros e, consequentemente, mais pacotes 
são descartados. 

Ao comparar a curva obtida por simulação para 3 km/h com 
a curva teórica, verifica-se que esta última apresenta pior 
desempenho. Conclui-se então que o critério baseado no valor 
de BERreq para determinação dos limiares não é o melhor 
critério. Para analisar esta questão, determinou-se 
analiticamente, as curvas de throughput ( )η  para as 4 
modulações, através da equação (12): 
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As curvas de throughput médio seguem-se na Figura 4.  



 
Figura 4 -Throughput x SINR. 

Através dos resultados apresentados na Figura 4 é possível 
determinar, para cada valor de SINR, a modulação que 
maximiza o throughput. Estes valores estão apresentados na 
Tabela 4. 

Tabela 4 - Limiares de adaptação para o critério que maximiza 
o throughput 

SINR Modulação  

SINR < 1,5 dB QPSK 

 dBSINR 4,35,1 <≤  8-PSK 

 dBSINR 124,3 <≤  16-QAM 

 dBSINR 12≥  64-QAM 

 

Nas Figuras 5 e 6 são mostrados os resultados da 
comparação entre as duas formas de adaptação apresentadas, 
observando-se uma melhoria significativa do throughput com o 
novo critério. 

 
Figura 5 - Comparação entre throughputs para 3 km/h, com 
critérios diferentes para determinação dos limiares. 

4. CONCLUSÕES 

Neste artigo, foi avaliado o desempenho das técnicas de 
modulação e codificação adaptativa utilizadas na tecnologia 
HSDPA.  

 
Figura 6 - Comparação entre os throughputs para 120 km/h, 
com critérios diferentes para determinação dos limiares. 

Desenvolveram-se os conceitos básicos necessários 
descrevendo os principais fundamentos das técnicas adaptação 
da ligação de transmissão, em particular da técnica de 
modulação e codificação adaptativa e HARQ. 

 A avaliação de desempenho foi feita através de fórmulas 
analíticas e de um programa de simulação desenvolvido para 
esta finalidade.  

Os resultados obtidos permitiram estabelecer algumas 
conclusões. Como já era esperado, o desempenho melhora 
com a razão sinal-ruído e piora com o aumento da velocidade. 
Com uma maior velocidade, o canal varia mais e a adaptação 
não consegue acompanhar essas mudanças. Sendo assim, 
existem mais erros e, consequentemente, mais pacotes são 
descartados, obtendo-se um throughput menor. 

Além disso, verificou-se que o critério baseado no valor 
de BERreq para a determinação dos limiares de adaptação não é 
o melhor critério no que se refere ao throughput máximo. 
Sendo assim, foram calculados novos limiares baseados nas 
curvas de throughput teórico para as diferentes modulações. 
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