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RESUMO 

Este trabalho descreve de forma objetiva os principais métodos de 
simulação disponíveis para o canal móvel. Procura-se realizar uma· 

compilação de diversos artigos sobre o tema e incluir uma análise crítica 
.das propostas. As técnicas são apresentadas e classificadas de acordo com 

o modelo utilizado para a caracterização do desvanecimento, sendo a 
referência principal o modelo GWSS-US pa~a canais variantes no tempo. 

1. INTRODUÇÃO 

A caracterização e modelagem do 
canal m,óvel recebem especial aten

. ção no âmbito da pesquisa de sis
temas de comunicações móveis, Isto se 
explica pelo fato de que as características 
de propagação deste meio de transmissão 
produzem grande parte dos problemas e 
limitações existentes nos sistemas móveis, 
tais como flutuação da envoltória do sinal 
e interferência entre símbolos. Portanto, 
uma análise dos mecanismos de propaga
ção e o estabelecimento de modelos mate
máticos do canal são importantes no sen-
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tido de prover ferramentas para a estima
ção do desempenho destes sistemas e para 
a obtenção de alternativas ae projeto. 

No entanto, a complexidade dos 
canais móveis, em que se incluem éompo
nentes de difícil tratamento 'formal, com 
propriedades aleatoriamente variantes no 
tempo, dificultam muitas vezes o desen
volvimento de uma análise matemática 
adequada. Desta forma, a utilização de téc
nicas de simu1ação assume importância . 
fundamental, sendo praticamenteindispen'
sável no projeto e dimensionamento de sis
temas móveis. Mesmo quando é possível 
caracterizar matematicamente o problema, 
a simulação pode ter o importante papel 
de validar algumas hipóteses adqtadas . 
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A base fundamental para a simulação em questão é um modelo apropriado para o 
canal, caracterizado como um sistema linear variante no tempo, em que sua resposta 
impulsionaI, aqui denotada por h('r,t) , depende do instante de aplicação do impulso (t-t) , e 
do instante de observação (t). Em geral, esta caracterização é desenvolvida em banda básica, 
sendo a resposta impulsionaI do canal representada por sua envoltória complexa. 

As diferenças entre as diversas técnicas de simulação existentes residem em boa parte 
nos modelos adotados para a representação de h(t,t). 

O modelo GWSS-US (do Inglês: "Gaussian Wide Sense Stationary - Uncorrelated 
Scattering") é indubitavelmente a referência mais importante na simulação de canais móveis, 
sendo amplamente utilizado em diversos trabalhos publicados. Neste modelo, admite-se que 
a resposta h(t,t) do canal é dada por uma coleção de processos estocásticos na variável t, 
indexados pelos valores de atrasos t. Considera-se que estes processos são estacionários em 
sentido amplo (WSS), gaussianos (G) e descorrelacionados entre si (US). A função espa
lhamento é a referência principal para a caracterização do tipo de desvanecimento produzido 
pelo canal. Esta função representa a densidade de potência da resposta do canal equivalente 
em banda básica em relação a duas variáveis (atraso e desvio de freqüência por efeito Doppler) . 
Em particular, utiliza-se ainda as densidades "marginais" nas variáveis de atraso e desvio de 
freqüência para se caracterizar o desvanecimento . Estas densidades "marginais" são 
referenciadas como perfil de potência por atraso (do Inglês: power delay profile) e peljil de 
potência Doppler (do Inglês: Doppler power spectrum) . 

Todavia, sob determinadas condições, é razoável supor a existência de limites para a 
aplicação do modelo GWSS-US. Por exemplo, pode-se admitir que a resposta do canal é 
estacionária (hipótese WSS), desde que o móvel permaneça confinado a uma área geográfica 
limitada (onde seja possível admitir que as propriedades do ambiente de transmissão são 
mantidas aproximadamente constantes)'. No que diz respeito à gaussianidade para as compo
nentes em fase e quadratura da resposta do canal, para sinais com intervalo de símbolo extre
mamente pequeno (sinais CDMA, por exemplo), esta hipótese pode, eventualmente, não ser 
plausíveF. , 

A inadequação do emprego deste modelo a determinadas situações motivou o desen
volvimento de novas alternativas para a caracterização de canais móveis, que deu origem a 
uma outra classe de modelos para emprego em simulação, denominados aqui de modelos 
"físicos". Embora apresentem uma maior complexidade para a implementação, estes mode
los se constituem em representações mais próximas dos mecanismos físicos existentes no 
canal. Por esta razão, pode-se dizer que a validade das hipóteses neles admitidas em geral não 
depende de propriedades específicas do sinal transmitido ou outras condições particulares de 
caracterização do cenário de transmissão. Sob este ponto de vista, sua utilização é menos 
restrita do que a do modelo GWSS-US. 

Observa-se que estas classes de modelos (GWSS-US e "físicos"), apesar de terem 
sido originadas nas décadas de 60 e 70, servem até hoje de base para um grande número de 
métodos de simulação do canal móvel. A grande diversidade de trabalhos propostos deve-se, 
principalmente, à busca constante por métodos de simulação ao mesmo tempo menos com-
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plexos do ponto de vista computacional e mais precisos no que se refere à reprodução das 
propriedades estatísticas previstas pelo modelo adotado. 

A partir de uma visão conjunta, é possível classificar, de forma sistematizada, as vári
as metodologias de simulação, bem como destacar as principais vantagens e desvantagens 
associadas a cada uma delas. Este trabalho pretende fazer uma revisão de alguns trabalhos 
recentes relacionados à simulação do canal rádio-móvel. 

2. CLASSIFICAÇÃO 

A Figura 1 ilustra a classificação aqui estabelecida para as diversas vertentes conside
radas, tendo como base o modelo adotado para a resposta do canal e a "quantidade" de ele
mentos do sistema de transmissão envolvidos na modelagem. 

I Simulação do Canal Rádio-Móvel 

GWSS-US / 

/ 

Simulação da Simulação 
Resposta do Equivalente de 

Canal Iso lada Canal e Filtro 
(A bordagem I) Passa-Faixa 

(Abordagem 11) 

/Desv. Plano//~esv. Sel:tivo 
em FrequencIa 

I 
I Recepção 

Perfil I I Perfil I Casada com o 

Contínuo Discreto Sinal 
Transmitido 

"Técnicas-Ferramen tas" 

Técnica Técnica 
de de 

Decomposição 
Harmônica 

Monte-Carlo 

I 

/ 

Modelos 

/ 
"Físicos" 

/ 

I I Simulação de 
Geração Geração e Modelo de 

Sistema de Sucessiva de Desaparecimento 

Transmissão Respostas de Raios ao 

em Tempo Instantâneas Longo do Tempo 

Discreto 
(Abordagem 111) 

I 
I 

Recepção 
Casada com o 
Sinal Recebido 

Figura 1 - Classificação dos Métodos Propostos para Simulação do Canal Móvel 
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A partir do modelo utilizado para caracterização do desvanecimento, pode-se distin
guir duas grandes categorias de trabalhos sobre a simulação do canal móvel: 

• Simulação baseada no modelo GWSS-US 

• Simulação baseada em modelos "físicos" 

2.1. Simulação baseada no modelo GWSS-US 

Em geral, os métodos deste grupo utilizam como referência, para gerar o desvaneci
mento, os momentos estatísticos de 2ª ordem descritos pela função espalhamento do canal. 
Além disso, admitem que os processos associados à variação da resposta com o tempo são 
gaussianos. Por esta razão, na grande maioria das técnicas de simulação baseadas no modelo 
GWSS-US, faz-se necessária a implementação de um algoritmo que gere processos estocásticos 
gaussianos estacionários, de média nula e formatação espectral particular. As técnicas deno
minadas de Decomposição Hannônica e Monte-Carlo podem ser aplicadas com este objeti
vo, atuando como "ferramenta" básica nos diversos métodos. 

A técnica de simulação de Monte-Carlo foi originalmente proposta em [3], sendo 
posteriormente estudada e utilizada em vários trabalhos acerca da simulação de sistemas de 
comunicações éom canais GWSS-US4,5 ,6,7 . Baseia-se em um modelo estocástico que reflete 
diretamente a estrutura de múltiplos percursos do canal móvel. A geração da resposta do 
canal é dada pela superposição linear de N percursos elementares (N é denominado ordem do 
modelo), individualmente caracterizados pelo valor de atraso, deslocamento Doppler e am
plitude complexa. 

Por sua vez, a técnica de Decomposição Harmônica, proposta em [8], baseia-se na 
decomposição harmônica de processos estocásticos para gerar a resposta do canal variante no 
tempo, 

Outra característica importante presente em alguns trabalhos que se baseiam no mo
delo GWSS-US diz respeito ao desenvolvimento de modelos para a simulação de "blocos 
compostos", isto é, a geração da saída equivalente do canal GWSS-US combinada com um 
ou mais "blocos" de um sistema de transmissão. Com base no sistema de transmissão equiva
lente em banda básica mostrado na Figura 2, pode-se distinguir 3 abordagens para a simula
ção no modelo GWSS-US. 
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Figura 2 - Modelo Básico para o Sistema de Transmissão 
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2.1.1 Simulação da Resposta do Canal Isolada (Abordagem I) 

Neste caso é gerada somente a resposta impulsionaI do canal. O método utilizado 
depende ainda do canal ser seletivo ou não em freqüência, e caso seja, do perfil de 
multipercursos ser contínuo ou discreto. 

A simulação de um canal com desvanecimento não seletivo em freqüência compreen
de, sob o modelo GWSS-US, a geração de um processo aleatório gaussiano, complexo, de 
média nula e espectro dado pelo perfil de espalhamento Doppler. As técnicas "ferramentas" 
(Monte-Carlo e Decomposição Harmônica) têm exatamente esta finalidade e podem ser dire
tamente aplicadas para esta simulação. 

A simulação de um canal seletivo em freqüência representa a situação mais geral de 
desvanecimento, na qual o canal apresenta variação de sua resposta ao longo do tempo, bem 
como "espalha" a energia do sinal transmitido em escala comparável ao intervalo de símbolo 
do sinal. A simulação pode ser realizada considerando o canal com valores de atraso distribu
ídos continuamente ou com valores fixos (discretos), de quantidade finita. 

A simulação do canal com perfil discreto é normalmente a opção adotada pois a com
plexidade computacional exigida é bem menor. O modelo utilizado é dado pela expressão 
abaixo 

K 

h(t,t)= LCXi(t)D(t-ti) 
i=I 

(1) 

onde cxi(t) e ti são, respectivamente, a amplitude complexa e o valor de atraso associados ao 
i-ésimo percurso, e K é o número de percursos proporcionados pelo canal. Com o modelo 
estabelecido na expressão (1), percebe-se que a representação natural para o canal móvel é 
um filtro transversal, com coeficientes variantes no tempo e espaçamentos fixos (invariantes 
no tempo). 

Devido à sua eficiência e relativa simplicidade, este modelo tem sido amplamente 
utilizado em simulações para a avaliação de desempenho de sistemas de transmissão digital. 
Um exemplo típico é o modelo estabelecido nas especificações do padrão Norte-Americano 
IS-54 para telefonia celular, em que se admite um perfil de atrasos composto por dois "raios". 

2.1.2 - Simulação Equivalente de Canal e Filtro Passa-Faixa (Abordagem lI) 

Vários modelos discretos para sistemas lineares vai·iantes no tempo foram desenvol
vidos por Kailath9 baseado no teorema da amostragem, e posteriormente estudados por Bello 1o 

para a caracterização de canais variantes no tempo. Dentre os modelos desenvolvidos, desta
ca-se, em trabalhos que tratam da caracterização de canais móveis, o que admite a limitação 
em faixa para a resposta do canal, ou que o sinal de entrada (ou de saída) tem sua faixa 
limitada por um filtro, como mostra a Figura 3, ou se tem: 

h(t, t) = h(t,t) * g(t) (2) 

Vol. XV - Nl! 3 - Jll Trimestre de 1998 9 
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h(1:, t) 

~ I Canal 
x( t )\----i---.t~~f------.t~'__h_( 1:_, t_) -----'f----i--... ~ y( t) 

Figura 3 - Canal GWSS-US 
Combinado com Filtro Passa-baixas 
(Abordagem 11). 

sendo h('t, t) a resposta impulsionaI do canal h('t,t) combinado com um filtro g('t) passa
baixas, com função de transferência G(f) = 1, para Ifl ~ W /2, e G(f) = O, para Ifl > W /2. Admi
tindo-se que o espalhamento Doppler é desprezível em relação a W, pode-se aplicar o teorema 
da amostragem para a representação de h('t, t), obtendo-se: 

h('t,t) = :f hn (t)8( 't- ~) (3) 
11=-cx> 

onde os coeficientes h (t) são definidos da forma 
n 

A 1 A( n ) h (t)=-h - · t 
11 W W' . (4) 

A expressão (3) indica que o canal variante no tempo seletivo em freqüência, com 
perfil contínuo, pode ser representado por um filtro transversal com espaçmnentos iguais (1/ 
W) e coeficientes variantes no tempo. 

2.1.3- Simulação de Modelo de Sistema de Tx. em Tempo Discreto (Abordagem III) 

Nesta abordagem, a simulação se baseia em modelos equivalentes que englobam qua
se todos os componentes de um sistema de transmissão. O canal GWSS-US é considerado 
como parte integrante deste sistema, e suas propriedades estatísticas exploradas para o desen
volvimento do algoritmo de simulação. Considera-se como entrada os símbolos gerados pelo 
modulador, e gera-se a saída equivalente do sistema envolvendo os filtros de transmissão e 
recepção, ruído, amostrador; e a resposta do canal GWSS-US , conforme mostrado na Figura 
2. Dois enfoques. são considerados: receptor casado com o sinal recebido e receptor casado 
com o pulso transmitido. 

A configuração na qual se utiliza um filtro casado com o sinal recebido foi inicialmen
te analisada por FORNEY [11], e cOlTesponde à estrutura parcial de um estimador ótimo (no 
sentido de máxima verossimilhança) para uma seqüência digital na presença de IES, ruído 
branco gaussiano aditivo e canal conhecido. O modelo equivalente que serve de base para a 
simulação constitui-se em um filtro FIR com coeficientes variantes no tempo e espaçamentos 
múltiplos do intervalo de símbolo (T)4,7 
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Deve ser observado que, a rigor, um algoritmo de simulação baseado neste modelo 
não poderia abordar uma transmissão em canal aleatório, a menos que seja utilizado para 
estabelecer um limitante de desempenho, supondo um caso ideal em que o receptor é pel-fei
tamente casado ao sinal recebido. 

Para as técnicas de simulação que consideram um filtro de recepção fixo, com taxa de 
amostragem igual à de símbolo, é possível demonstrar4

•
6 que o modelo equivalente para o 

sistema de transmissão apresentado na Figura 2 pode ser dado por um filtro FIR com coeficien
tes variantes no tempo e espaçamentos múltiplos do intervalo de símbolo, tal como para a 
configuração com filtro casado ao sinal recebido. No entanto, esta proposta se mostra mais 
flexível que a anterior, uma vez que é possível utilizá-la para um sistema que tenha na recep
ção um filtro de qualquer natureza. Além disso, observa-se que este modelo pode ser utiliza
do para a simulação de sistemas de transmissão com taxa de amostragem múltipla da de 
símbolo. 

2.2. Simulação baseada em modelos físicos 

Esta abordagem é empregada principalmente para sistemas faixa-larga (sistemas 
CDMA, por exemplo), em que o intervalo de símbolo do sinal transmitido é significativa
mente menor que o espalhamento de atrasos do canal, de modo que a resolução de atrasos no 
receptor se torna bastante elevada, e diversas versões atrasadas do sinal passam a ser indivi
dualmente discriminadas. Nestes casos o modelo GWSS-US não seria adequado, uma vez 
que ele atribui a resposta do canal (associada a um valor de atraso fixo) à combinação de 
diversas versões atrasadas do sinal, com valores de atrasos muito próximos entre si, a ponto 
de não serem discriminados no receptor. 

Instantaneamente, a resposta do canal em banda básica neste modelo é dada pela se
guinte expressão 

K 

h t Ct) = I, A k8( 't - 'tk )e j8k 

k=l 
(5) 

onde 'tk, Ak e <Pk representam, respectivamente, o valor de atraso, a amplitude complexa e o 
desvio de fase associados ao k-ésimo percurso; e K é o número de percursos proporcionados 
pelo canal no instante t* . O meio de propagação é portanto descrito pelo conjunto de variá
veis aleatórias {ai' 8 1, 'tI' a2, 't2 ... } 11 ' {ai' 8 1, 'tI' a2, 't2 ... } 12 ' .... , cujo comportamento esta
tístico deve ser estudado para a caracterização do desvanecimento. 

A expressão acima não deve ser confundida com (1), que define a resposta de um 
canal GWSS-US com perfil discreto de valores de atraso. Naquele caso, os valores de atraso 
eram considerados invariantes no tempo, e determinados a partir de um comportamento mé
dio do canal dado pelo perfil de potência por atraso. Além disso, em O), o modelo estatístico 

* na expressão (5). para simplificar a notação. a dependência destes parâmetros com t não é explicitada 
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das amplitudes (Rayleigh) admite a composição de diversas versões atrasadas do sinal, com 
valores de atraso próximos entre si. 

Pode-se destacar na literatura duas técnicas de simulação que se baseiam neste mode
lo: a técnica desenvolvida por HASHEMI em [12] e IWAI et alli em [2]. 

A base da simulação desenvolvida por HASHEMI consiste em gerar sucessivas res
postas instantâneas do canal, com propriedades estatísticas muito próximas às verificadas no 
extenso trabalho de medidas realizado por TURIN et aI. em [13]. O modelo simulado pode 
ser associado a um experimento hipotético, no qual um móvel adquire amostras da resposta 
do canal ao longo de vários pontos de um percurso, como mostra a Figura 4(a). Para cada 
ponto, representa-se a resposta impulsionaI do canal instantaneamente (equação (5)), tal como 
o mostrado na Figura 4(b). A resposta do canal ao longo do tempo fica, portanto, caracteriza
da pelo "conjunto" de respostas instantâneas mostrado na Figura 4( c) 

L----'I L 

(a) 

Figura 4 - (a) Móvel adquirindo 
amostras da resposta do canal ao 

longo do tempo; (b) Exemplo de 
resposta instantânea do canal 

obtido em um ponto da trajetória; 
(c) Seqüência de respostas 

instantâneas obtidas ao longo da 
trajetória. 

(b) 

h('l".t) 

r---------~~--L-----------+2 

A-----~--~~--------~~~~4 

(c) 

A preocupação maior, nesta técnica, é atribuir um modelo estatístico adequado à dis
tribuição dos valores de atrasos, à correlação entre parâmetros de respostas instantâneas adja
centes e à correlação entre parâmetros de uma mesma resposta instantânea. 

A técnica de IWAI, por sua vez, considera que o surgimento de raios ao longo do 
tempo é governado por um processo de Poisson, com taxa N/ilT, onde N e ilT representam, 
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respectivamente, o número médio de raios contidos em uma resposta instantânea e o tempo 
médio de sobrevivência de cada raio. Assim sendo, a separação temporal entre o surgimento 
de dois raios consecutivos é determinada por uma variável aleatória, t ,com fdp exponencial 

g 

dada por 

N -Ntg 
p(t ) = -exp(--) 

g L"iT L"iT 
(6) 

Além disso, neste modelo, atribui-se um período de sobrevivência para cada raio, 
determinado por uma variável aleatória, t

s
' com fdp exponencial e valor esperado L"iT, ou seja 

(7) 

Modelando-se a geração e duração dos raios desta forma, pode-se provar que em um 
determinado instante de tempo, o número de raios existentes em uma resposta instantânea 
(variável K na expressão (5» é uma variável aleatória com distribuição de Poisson. 

3. CONCLUSÕES 

Este trabalho desenvolveu uma análise conjunta dos métodos de simulação disponí
veis para o canal móvel, produzindo, como resultado, uma classificação das diversas propos
tas . Procurou-se destacar as principais vantagens e desvantagens associadas a cada uma das 
alternativas, bem como o tipo de aplicação à qual se destina. 

A Figura 1 ilustra a classificação estabelecida aqui para os métodos de simulação. 
Destaca-se, nesta figura, a existência de duas principais classes de modelos, GWSS-US e 
"modelos físicos", os quais diferem entre si pelas hipóteses admitidas para a caracterização 
da resposta do canal. Identificou-se três diferentes tipos de abordagem sob o modelo GWSS
USo A abordagem I representa os métodos que procuram simular a resposta do canal propri
amente dita, enquanto que as abordagens II e III caracterizam-se por implementar técnicas 
semi-analíticas, que incluem simulação e análise para a geração do canal inserido em um 
sistema de transmissão. 

Alguns trabalhos complementam a análise realizada aqui, e estabelecem comparações 
entre as diversas técnicas e modelos por meio de simulação e/ou desenvolvimentos matemá
ticos. Em [14] e [15] realiza-se uma avaliação de desempenho de algumas técnicas apresen
tadas neste artigo, com base em critérios relacionados a "precisão" e esforço computacional. 
Em [15] desenvolve-se ainda uma análise para o modelo "físico" de chegada dos raios (mo
delo de Poisson), a fim de demonstrar a convergência entre este modelo e o modelo GWSS
US. Com base nesta demonstração é possível concluir que a gaussianidade da resposta do 
canal depende, basicamente, da taxa de chegada das cópias atrasadas e do intervalo de símbo
lo do sinal transmitido. 
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