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RESUMO
O crescente avanço e diversificação da tecnologia em comunicações móveis
juntamente com o aumento no número de usuários requer alta eficiência espectral e
energética no transmissor. O PA (Power Amplifier), por sua vez, apresenta
comportamento não linear na sua região mais eficiente do ponto de vista energético,
de forma que se torna necessário linearizá-lo para ser possível operá-lo de maneira
eficiente sem o ônus da degradação do sinal. Este trabalho tem foco no estudo dos
modelos MPs (Memory Polynomials) e sua aplicação como DPD (Digital PreDistorter) para linearização de PAs que operam em sistemas de comunicação sem
fio de banda dupla. Mais especificamente, o trabalho visa propor três MPs com
propriedades diferentes e verificar seus desempenhos na linearização de um PA RF
de banda dupla. Em uma primeira abordagem, os três modelos propostos foram
aplicados na modelagem da curva inversa de um PA excitado por dois pacotes de
sinais nos padrões 3GPP WCDMA e LTE OFDMA nas frequências de 1,0 e 2,5 GHz
respectivamente, obtendo NMSEs (Normalized Mean Square Errors) de até -35 dB
para ambas as bandas de sinais. Em seguida, os MPs foram utilizados como
topologia para DPD, e nesta aplicação foi possível observar na recepção dos sinais,
reduções de até 21 dB na ACPR (Adjacent Channel Power Ratio) em comparação
com o caso do PA não linearizado. Por último, foi feita uma análise de aplicação dos
modelos propostos utilizando LUTs (Look-up Tables) e foi verificado que são
necessárias 18 LUTs para a aplicação do modelo que teve melhores resultados na
linearização do PA.
Palavras chave: PA RF. Comunicações Móveis. Não Linear.

ABSTRACT
The increasing progress and diversification of the technology in mobile
communications and the increase in the number of users requires high spectral and
energetic efficiency in the transmitter. The PA (Power Amplifier), in turn, shows a
nonlinear behavior in its most energy-efficient region, so that it becomes necessary
to linearize the PA in order to be able to operate it efficiently without the burden of
signal degradation. This work focuses on the study of the MP (Memory Polynomial)
models and their application as DPD (Digital Pre-Distorter) for the linearization of
wireless communication systems PAs. More specifically, the work intends to propose
three MPs with different properties and to verify their performances in the
linearization of a dual band RF PA. The three proposed models were applied in the
inverse transfer characteristics modeling of a PA excited by two signal packages of
3GPP WCDMA and LTE OFDMA standards respectively, obtaining NMSEs
(Normalized Mean Square Errors) of up to -35 dB for both signal bands. After that,
the MPs were used as a DPD topology, and in this approach it was possible to notice
decreases up to 21 dB in the ACPR (Adjacent Channel Power Ratio) at the receiver
compared to the case of unlinearized PA. Finally, the application of the proposed
models with LUTs (Look-up Tables) was analysed and It was verified that 18 LUTs
are required for the application of the model that had better results in the PA
linearization.
Keywords: RF PA. Mobile Communications. Nonlinear.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO
O contínuo e acelerado desenvolvimento dos sistemas de comunicação sem
fio tem imposto uma série de desafios para os projetistas da área da microeletrônica.
O cenário é ainda mais desafiador quando se trata das comunicações móveis. Este
setor tem experimentado grande aumento não só no número de usuários, como
também na quantidade de serviços prestados [1]. O Brasil, por exemplo, terminou o
mês de abril de 2017 com uma densidade de 116,91 celulares para cada 100
habitantes [2]. Além disso, os aparelhos celulares modernos, ou smartphones,
possuem outras aplicações que fazem o uso da banda além das tradicionais
chamadas de voz, como por exemplo, mensagens de texto, streamings de áudio e
vídeo com alta qualidade, jogos online, chamadas por vídeo, entre outros. Estes
fatores forçam o sistema a operar com largura de banda limitada, porém com altas
taxas de transferências de dados. Sendo assim, é imprescindível que o transmissor
opere respeitando a largura de banda do sinal, de maneira a evitar interferências em
usuários de canais adjacentes [3] e também que faça uso eficiente da energia
proveniente da bateria do aparelho.
O Amplificador de Potência (PA) por sua vez, apresenta um comportamento
inversamente proporcional quando se trata de eficiência e linearidade [4]. Em outras
palavras, a região mais eficiente do PA é justamente aquela onde o dispositivo
apresenta forte compressão no ganho (devido à saturação dos transistores internos)
e, consequentemente, introduz distorções que levam à extrapolação da largura de
banda do sinal. Este fenômeno ocorre quando o PA é submetido a altas potências
de entrada. Novos protocolos de comunicação baseados em alta eficiência
espectral, como por exemplo, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple
Access) e WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), vêm sendo
desenvolvidos para lidar com o aumento simultâneo no número de usuários e nas
taxas de transferência [5]. Estes novos padrões possuem como característica altos
níveis de PAPR (Peak-to-Average Power Ratio), tipicamente na ordem de 10 dB,
mesmo após implementação de técnicas para sua redução [5]. Sendo assim, muitas
vezes se torna impraticável operar o PA na sua região linear.
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Para contornar estes problemas, e permitir aplicar o amplificador na sua
região mais eficiente, sem degradar o sinal, uma alternativa é a inclusão de um
linearizador em cascata com o PA, no transmissor. Dentre muitas técnicas de
linearização, a que possui menor relação custo/benefício é a Pré-distorção Digital
em Banda Base [6]. O conceito básico desta técnica está na utilização de um
dispositivo, o DPD (Digital Predistorter), que é capaz de modelar de maneira
dinâmica a curva de transferência inversa do PA de forma que se colocado em
cascata com o mesmo, pode cancelar as não linearidades na saída. Inicialmente, o
DPD era utilizado apenas em PAs que operam em banda única. Porém, com o
aumento do número de padrões de comunicação, e a necessidade de portabilidade
nos transmissores modernos, o desenvolvimento de PAs [7], e consequentemente
de DPDs, que operam em banda dupla tem ganhado bastante atenção.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL
Este trabalho objetiva estudar a técnica de pré-distorção digital em banda
base e sua aplicação na linearização de PAs RF que operam em banda dupla.

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Mais especificamente, o estudo a seguir visa propor três modelos
matemáticos com propriedades diferentes baseados em expansões polinomiais com
memória que irão servir como topologia para DPD que opera em banda dupla. Os
três modelos serão apresentados no decorrer do trabalho e serão aplicados na
linearização de um PA RF de banda dupla.
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Neste capítulo foi dada uma breve introdução do tema, assim como as
motivações para a realização do trabalho e os objetivos do mesmo. No próximo
capítulo será feita uma revisão bibliográfica detalhada e será dado todo o
embasamento teórico do trabalho. No terceiro capítulo são apresentados e
explicados os três modelos que são a proposta deste trabalho. No quarto, serão
explicados os métodos utilizados para a obtenção dos resultados que serão
apresentados no quinto capítulo. Por último, no sexto capítulo, serão dadas as
conclusões e será discorrido brevemente sobre possíveis trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA DE RF
O PA é localizado no estágio anterior à antena em um transmissor de RF. Ele
é o responsável por introduzir um ganho de potência ao sinal de RF presente na
entrada de maneira que este possa vencer as atenuações provenientes do canal e
chegar ao receptor com níveis aceitáveis de potência e então ser corretamente
reconstruído. Em suma, o PA recebe energia de uma fonte DC externa e a transfere
para o sinal de RF [8], conforme diagrama mostrado na figura 1.

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO BÁSICA DE UM PA.
FONTE: MODIFICADO DE [9].

Dessa forma, podemos definir o balanceamento de potência do PA conforme:

POUT  PDC  PIN  PDIS

(1)

onde 𝑃𝑂𝑈𝑇 é a potência contida no sinal de RF de saída do PA, 𝑃𝐷𝐶 é a potência
recebida pela fonte externa de alimentação do circuito do PA, 𝑃𝐼𝑁 é a potência
contida no sinal de entrada do amplificador e por fim 𝑃𝐷𝐼𝑆 é a potência que é
desperdiçada, principalmente na forma de calor sobre o dispositivo. Outra definição
importante sobre os PAs RF é o conceito de eficiência, regido pela seguinte relação:



POUT
PDC

(2)
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ou seja, a eficiência 𝜂 de um amplificador de potência é a relação entre a sua
potência de saída 𝑃𝑂𝑈𝑇 e a potência que recebe da fonte de alimentação, 𝑃𝐷𝐶 . Em
outras palavras, é a medida da capacidade do PA em transferir a energia retirada da
fonte de alimentação para o sinal de RF.
Como já mencionado anteriormente, a região onde o amplificador possui mais
eficiência de potência é próxima da sua região de saturação, isto é, para altas
potências de entrada. O problema é que a compressão de ganho que o PA
apresenta nestas condições pode vir a degradar significativamente o sinal a ser
transmitido. Na figura 2 podemos ver uma ilustração do comportamento real de um
PA RF.

FIGURA 2: COMPORTAMENTO REAL E IDEAL DE UM PA.
FONTE: O AUTOR (2017).

O comportamento fortemente não linear do amplificador gera componentes do
sinal em frequências fora da largura de banda reservada ao mesmo. Há
componentes geradas que se situam a uma distância considerável da frequência da
portadora do sinal. Estas componentes harmônicas não são o principal problema,
pois podem ser facilmente filtradas no transmissor. O problema principal está nas
componentes geradas em frequências adjacentes à frequência da portadora do
sinal. Estas componentes de intermodulação são mais difíceis de filtrar, pois por
estarem muito perto da banda do sinal, acabam caindo dentro da banda passante do
filtro. Como consequência, há o risco de ocorrer interferência em outros usuários
que porventura estiverem utilizando os canais adjacentes. Este fenômeno da
geração de componentes em frequências adjacentes devido a distorções causadas
no próprio sinal recebe o nome de intermodulação [10]. Na figura 3 é apresentada
uma ilustração do fenômeno da intermodulação em um PA típico. A figura 3 mostra
dois pontos importantes sobre o fenômeno da intermodulação causado pela não
idealidade do amplificador. Primeiro, os produtos de intermodulação com maior
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potência são tipicamente os de terceira e quinta ordens. Segundo, é notável que as
componentes de quinta ordem aumentam a largura de banda original do sinal em 5
vezes [4].

FIGURA 3: ESPECTRO DE INTERMODULAÇÃO PARA UM SINAL RF LIMITADO EM BANDA.
FONTE: [4].

Nos PAs RF de banda dupla os fenômenos são basicamente os mesmos. O
comportamento do dispositivo com respeito à relação entre linearidade e eficiência é
exatamente o mesmo. A grande diferença é que no caso do PA banda dupla, os
efeitos das distorções no sinal são deveras maiores. Na figura 4 é apresentada uma
ilustração do que ocorre com dois sinais que são transmitidos através de um
transmissor de banda dupla.
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FIGURA 4: ESPECTRO DE POTÊNCIA DE UM SINAL (a) NA ENTRADA E (b) NA SAÍDA DE UM
TRANSMISSOR DE BANDA DUPLA.
FONTE: [10].

Neste caso, as componentes geradas são classificadas em 3 grupos. O
primeiro grupo é composto pelas componentes de intermodulação ou como descrito
na figura, in-band intermodulation, que, como já citado, são as componentes que se
situam ao redor de uma das bandas e que são oriundas de distorções no sinal
contido nesta mesma banda. O segundo grupo é composto pelas componentes de
modulação cruzada ou cross-modulation, que também se situam ao redor das
bandas de sinal, porém são oriundas de distorções em ambas as bandas. Por
último, temos as componentes de intermodulação que se situam fora da banda (outof-band intermodulation), que têm origem também nas duas bandas, porém se
situam a uma distância significativa das frequências das portadoras de maneira que
são facilmente filtradas no receptor, isto é claro, assumindo que a distância entre as
frequências das duas portadoras é muito maior que a largura de banda dos sinais
transmitidos. Dessa forma, as distorções se resumem aos fenômenos de crossmodulation e in-band intermodulation.
Nesta seção foi possível perceber que as não idealidades do PA levam a
distorções no sinal de saída. Devido também ao fato de os filtros não serem ideais,
as componentes que se situam perto dos limites da banda de sinal acabam por ser
transmitidas e podem causar interferências em outros usuários do canal. Estas
distorções têm consequências mais severas no caso de transmissores de banda
dupla devido não só a interação entre as duas bandas, mas também devido à maior
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não idealidade dos filtros em comparação ao caso banda única. Sendo assim, se
torna cada vez mais desafiador comprimir com as máscaras de espectro impostas
pelos diversos padrões de comunicação atuais [10].

2.2 MODELAGEM COMPORTAMENTAL E PRÉ-DISTORÇÃO DE PAs RF
As não idealidades presentes nos transmissores de RF são fenômenos bem
conhecidos e há diversos estudos sobre seus efeitos sobre o desempenho de
sistemas de comunicação sem fio [11]. A modelagem matemática, ou modelagem
comportamental, das não linearidades de PAs RF é um assunto que tem ganhado
bastante atenção nos últimos anos. Isto, pois é na modelagem comportamental de
PAs que se encontra a chave para a técnica da pré-distorção digital. De fato, como
será mostrado a seguir, a pré-distorção se trata basicamente da modelagem
comportamental da curva inversa do amplificador [12]. Outro ponto fundamental da
modelagem comportamental está no fato de que esta técnica utiliza somente
informações sobre a entrada e a saída do PA e então não é preciso se ater
profundamente à composição do circuito interno do amplificador o que a torna uma
técnica eficiente do ponto de vista de tempo e recursos [12].
Para o processo de modelagem é necessário entender que o PA exibe
basicamente dois efeitos: não linearidades e efeitos de memória. As não
linearidades, como já explicado, são devidas à saturação dos componentes internos
baseados em semicondutores. Já os efeitos de memória têm sua origem nos
capacitores

e

indutores

internos

ao

PA

devido

às

suas

características

armazenadoras de energia. Este efeito faz com que o sinal de saída do amplificador
em um certo instante de tempo não dependa somente da entrada naquele mesmo
instante, mas também de sinais de entrada de instantes de tempo passados.
Ambos os efeitos supracitados são prejudiciais ao sistema de comunicação e
precisam ser eliminados. A técnica da pré-distorção digital tem esse objetivo.
Conforme pode ser observado na figura 5, seu princípio de funcionamento é o de
inserir um dispositivo chamado DPD com o intuito de distorcer o sinal previamente e
de maneira inversa ao PA, de modo que as distorções se cancelem na saída do
sistema.
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FIGURA 5: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA TÉCNICA DE PRÉ-DISTORÇÃO.
FONTE: O AUTOR (2017).

Para realizar a técnica da pré-distorção, como pode ser notado, é de
fundamental importância a escolha do modelo matemático adequado que irá servir
como topologia para o pré-distorcedor. O modelo escolhido deve possuir três
características fundamentais: ser capaz de modelar as não linearidades do PA, ser
capaz também de modelar os efeitos de memória do dispositivo e ser passível de
implementação em hardware. Polinômios que possuem efeitos de memória têm sido
largamente utilizados para a modelagem de sistemas não lineares [12]. Em [11] foi
apresentado um modelo para servir como base para pré-distorcedores de banda
única. Este modelo, que será chamado de 1D-MP (One-dimensional Memory
Polynomial), respeita a seguinte relação:

x ( n) 

P

M

  hp,mu (n  m) u(n  m)
p 1 m  0

p 1

(3)

onde 𝑥(𝑛) é o valor complexo da saída no instante de tempo 𝑛, 𝑢(𝑛 − 𝑚) é o valor
complexo da entrada no instante 𝑛 com um atraso de 𝑚 amostras, 𝑃 é o truncamento
polinomial, 𝑀 é a ordem de memória e ℎ𝑝,𝑚 são os coeficientes ajustáveis do modelo.
Como é possível observar, o 1D-MP possui capacidade de modelar todos os efeitos
presentes em um PA RF. Modelar a curva inversa do amplificador significa
basicamente a extração dos coeficientes ℎ𝑝,𝑚 na equação 3. Esta extração é
comumente feita através do algoritmo indirect learning cujo diagrama de blocos é
mostrado na Figura 6.
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FIGURA 6: DIAGRAMA DE BLOCOS DO ALGORITMO INDIRECT LEARNING.
FONTE: [13].

Nesta aproximação, na verdade é extraído o modelo de um pós-distorcedor
(PoD), sendo que a saída do PoD é a entrada do PA e a entrada do PoD é a saída
do PA. Feito isto, a extração dos coeficientes pode ser feita através do método dos
mínimos quadrados. Por fim, se o PoD e o DPD tiverem a mesma topologia, ou seja,
forem baseados na equação 3, então pode-se mostrar que os seus coeficientes são
exatamente os mesmos [13]. É importante ressaltar que o ganho deve ser retirado
do sinal de saída do PA antes de inserir os dados para treinar o DPD para evitar que
o ganho seja cancelado quando o DPD for inserido em cascata com o amplificador.
Basicamente, a entrada 𝑥𝑖𝑛_𝐷𝑃𝐷 (𝑛) deve ser derivada da saída do PA,
𝑥𝑜𝑢𝑡_𝑃𝐴 (𝑛) de acordo com a expressão:

xin _ DPD 

xout _ PA
G

(4)

onde 𝐺 é o ganho do PA. Sendo 𝑥𝑖𝑛 (𝑛) o sinal de entrada, a síntese do DPD é
equivalente à extração da função 𝑓𝐷𝑃𝐷 de forma que:

f DPD ( xout _ PA (n) / G)  xin (n)

(5)

onde xin (n) é o sinal de entrada do PA.
Quando se trabalha com transmissores de banda dupla, a interação entre os
dois sinais deve ser considerada. Neste caso, além dos fenômenos de
intermodulação, têm-se também os efeitos de modulação cruzada, como já
explicado na seção 2.1. Em outras palavras, há uma interação entre as duas bandas
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de sinais de forma que pode haver harmônicas de uma banda interferindo na
outra. Para se utilizar a equação 3 na pré-distorção de sistemas de banda dupla se
torna necessário, para se realizar as medidas e prever este fenômeno, capturar todo
o espectro na saída do PA. A dificuldade deste processo se encontra na limitação da
frequência de amostragem dos conversores analógico-digitais (ADCs) [10].
Recentemente em [10] foi proposta uma topologia para modelagem e pré-distorção
de PAs banda dupla que é conhecida por 2D-MP (Bi-dimensional Memory
Polynomial). Neste modelo cada banda é pré-distorcida de maneira independente, e
as saídas x1 (n) referente a primeira banda e x2 (n) referente a segunda banda são
calculadas por:

x1 (n) 

M

P

p

   h(1)
p , j , m u1 (n  m) u1 (n  m)

p j

m 0 p 0 j 0

u2 (n  m)

j

u1 (n  m)

j

(6)

e

x2 (n) 

M

P

p

   h(2)
p , j , m u2 (n  m) u2 (n  m)

m 0 p 0 j 0

p j

(7)

onde respeitando a mesma notação da equação 3, hp(1),j ,m e hp(2),j ,m são os coeficientes
do modelo, u1 (n) e u2 (n) são os valores de entrada no instante n para a primeira e
a segunda banda respectivamente, P é o truncamento polinomial e M é a ordem de
memória. O 2D-MP possui basicamente as mesmas características que o 1D-MP,
com a única diferença que neste caso é possível modelar os efeitos de modulação
cruzada, uma vez que a saída 1 depende também da entrada 2 e vice-versa.
Na figura 7 é apresentado um diagrama de blocos do funcionamento da
extração e pré-distorção em um transmissor de banda dupla. Na figura, ŷ1 e ŷ2
denotam respectivamente os sinais em banda passante nas frequências inferior (LB)
e superior (UB) respectivamente. Então,
yˆ (t )  yˆ1 (t )  yˆ 2 (t )
yˆ1 (t ) | y1 (t ) | cos(2 f1t  y1 (t ))
yˆ 2 (t ) | y2 (t ) | cos(2 f 2t  y2 (t ))

(8)
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onde o operador ^ denota um sinal em banda passante, f1 e f 2 as frequências dos
osciladores para os sinais y1 e y2 .

FIGURA 7: ESQUEMA DE PRÉ-DISTORÇÃO EM TRANSMISSOR BANDA DUPLA.
FONTE: [14].

Como pode ser observado na figura 7 e como já citado anteriormente a ideia
é pré-distorcer cada banda separadamente. Por isso, são necessários dois ADCs. A
frequência dos ADCs depende somente da largura de banda dos sinais, uma vez
que cada banda é capturada separadamente. Se for utilizado somente um ADC, a
frequência de amostragem será dependente do valor  que corresponde à
distância entre as frequências centrais dos sinais. Esta é a razão pela qual se torna
inviável utilizar o 1D-MP para aplicações em banda dupla. Outro ponto a ser
observado é que a pré-distorção deve ser feita em banda base, então o sinal deve
ser convertido para a banda base.
Neste capítulo foram apresentadas as ferramentas básicas para a definição
de um modelo matemático adequado, a extração dos coeficientes do modelo para
este funcionar como pré-distorcedor e por último como deve ser feita a simulação do
sistema funcionando por completo. Em um primeiro momento, é de se pensar que a
pré-distorção é somente a modelagem da curva inversa do PA, porém existem várias
técnicas que são necessárias e vários detalhes que merecem atenção para a correta
implementação do DPD. No próximo capítulo será apresentada a proposta principal
deste trabalho, que é a concepção de três modelos MPs com características
diferentes e suas respectivas aplicações como DPD banda dupla.
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3 PROPOSTA DO TRABALHO
Na seção 2.2 foram apresentados dois MPs, sendo o 1D-MP dedicado a
sistemas banda única e o 2D-MP dedicado a aplicações banda dupla. Ambos os
modelos possuem coeficientes ajustáveis e são lineares em seus coeficientes. Isto
significa que quando os dados de entrada e saída são inseridos no modelo, é
formado um sistema de equações que pode ser resolvido com técnicas lineares,
como por exemplo, o método dos mínimos quadrados (MMQ).
O 2D-MP possui a característica de aumentar significativamente o número de
parâmetros do modelo com o aumento dos limites P e M dos somatórios. O
aumento no número de coeficientes é um problema uma vez que o DPD é
implementado na prática utilizando FPGAs ou

DSPs. Neste contexto, muitos

estudos têm sido dirigidos para desenvolver técnicas que possibilitem reduzir o
número de coeficientes gerados no processo de modelagem com MPs [15].
Dados estes fatos, são apresentados e discutidos nas seções a seguir os três
MPs que são propostas deste trabalho.

3.1 2D-SMP
O primeiro modelo a ser proposto neste trabalho receberá o nome de 2D-SMP
(Bi-dimensional Simplified Memory Polynomial). Um artigo fruto deste modelo aqui
proposto foi publicado em [16] e nele, a saídas x1 (n) e x2 (n) , são calculadas pelas
seguintes equações:

x1 (n) 

P

M

  h(1)
p , m u1 ( n  m) u1 ( n  m)



p 0 m 0
P



M



p 1 m  0

e

p

h(2)
p , m u1 ( n  m) u2 ( n  m)

p

(9)
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x2 (n) 

P

M

  h(3)
p , m u 2 ( n  m ) u 2 ( n  m)

p



p 0 m 0
P



M

 h(4)
p , m u2 ( n  m) u1 ( n  m)

(10)

p

p 1 m  0

onde agora têm-se quatro vetores de coeficientes, denominados por hp(1),m , hp( 2),m , hp(3),m
e hp(4),m . As demais notações seguem a regra das equações 6 e 7. O 2D-SPM modela
também os efeitos de modulação cruzada, assim como não linearidades e efeitos de
memória. Este modelo é simplificado com relação ao 2D-MP no quesito número de
coeficientes. Ou seja, para o mesmo valor de P e M , o 2D-SMP gera menos
coeficientes na modelagem. Isto acontece, pois este modelo negligencia os termos
que compreendem produtos entre módulos de sinais em bandas distintas. Por
exemplo,

no

2D-MP

é

possível

ocorrer

termos

como

u1 (n) | u1 (n) || u2 (n) | ,

u1 (n) | u1 (n) |2 | u2 (n) | , u1 (n) | u1 (n) |2 | u2 (n) |2 , e assim por diante. Já no 2D-SMP, só

ocorrem produtos entre o sinal referente a uma banda e o seu módulo, ou o módulo
do sinal referente a outra banda, como por exemplo: u1 (n) | u1 (n) | , u1 (n) | u2 (n) | ,
u1 (n) | u1 (n) |2 e etc. Este fato gera uma perda de precisão na predição dos efeitos de

modulação cruzada, porém reduz consideravelmente a complexidade computacional
do modelo.

3.2 2D-IMP
O segundo MP a ser concebido neste trabalho receberá o nome de 2D-IMP
(Bi-dimensional Improved Memory Polynomial). Outro artigo fruto deste modelo
agora proposto foi publicado em [17] e nele, a saídas x1 (n) e x2 (n) , agora são
calculadas por:
P

M

x1 (n)    hp(1),mu1 (n  m) | u1 (n  m) | p 
p 0 m 0

Q

P

M

  h
q  0 p 1 m  0

(11)

u (n  m) | u1 (n  m) | | u2 (n  m) |

(1)
q , p ,m 1

q

p
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e
P

M

p
x2 (n)    hp(2)
, m u 2 ( n  m) | u 2 ( n  m) | 
p 0 m 0

Q

P

M

  h
q  0 p 1 m  0

sendo hp(1),m , hq(1),p, m , hp(2),m

(2)
q , p ,m

(12)

u2 (n  m) | u2 (n  m) | | u1 (n  m) |
q

p

e hq(2)
, p, m os coeficientes ajustáveis do modelo. As demais

notações seguem a mesma regra dos modelos anteriores. O 2D-IMP possui uma
única diferença em relação ao modelo 2D-SMP, que é o fator de truncamento Q .
Este parâmetro possibilita inserir os termos que o 2D-SMP não introduz, que são os
produtos entre módulos de bandas distintas. E a diferença entre o 2D-IMP e o 2DMP é que o segundo modelo sempre introduz todas as combinações possíveis
destes produtos dado o valor do truncamento polinomial, enquanto que no 2D-IMP é
possível controlar a quantidade de produtos inseridos através do fator Q . Isto faz
com que seja possível um controle maior sobre o número de coeficientes do modelo,
evitando que sejam inseridas parcelas que pouco contribuem para a precisão da
modelagem.
Outro ponto notável sobre o 2D-IMP é que ele pode ser visto como um caso
geral do 2D-MP e do 2D-SMP. Se for feito Q  0 , nenhum produto entre módulos de
bandas distintas é inserido na modelagem e então se tem o 2D-SMP. Se for feito
Q  P , todas as combinações destes produtos são usadas, então o 2D-IMP recai

sobre o 2D-MP. Por outro lado, se Q for definido com um valor maior que zero e
menor que P , apenas alguns produtos específicos são inseridos nas equações 11 e
12. Como por exemplo, se P  2 , Q  1 e M  1 , então são inseridos os termos
u1 (n) | u1 (n) || u2 (n) | ,

u1 (n  1) | u1 (n  1) || u2 (n  1) | ,

u1 (n) | u1 (n) || u2 (n) |2

e

u1 (n 1) | u1 (n 1) || u2 ( n 1) | 2 em (11). Já se os mesmos valores de parâmetros forem

inseridos no 2D-MP, ou seja, P  2 e M  1 , tem-se as seguintes parcelas:
u1 (n) | u1 (n) || u2 (n) | , u1 (n) | u1 (n) |2 | u2 (n) | , u1 (n) | u1 (n) || u2 (n) |2 , u1 (n) | u1 (n) |2 | u2 (n) |2 ,
u1 (n  1) | u1 (n  1) || u2 (n  1) | , u1 (n  1) | u1 (n  1) |2 | u2 (n  1) | , u1 (n  1) | u1 (n  1) || u2 (n  1) |2 e
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u1 (n  1) | u1 (n  1) |2 | u2 (n 1) |2 . Esta fator reduz também o número de coeficientes do

2D-IMP em comparação ao 2D-MP.
3.3 2D-NMP
Por último, a terceira topologia para pré-distorcedor que será apresentada
neste trabalho é o 2D-NMP (Bi-dimensional Nonlinear Memory Polynomial). Neste
modelo, as saídas x1 (n) e x2 (n) são calculadas por,
P

M

p
x1 (n)   hp(1,1)
, m u1 ( n  m) | u1 ( n  m) | 
p 0 m 0

P

P

M

  h

p1  0 p2 1 m  0

(1,2)
p1 , m

h

u (n  m) | u1 (n  m) | | u2 (n  m) |

(1,3)
p2 , m 1

p1

(13)
p2

e
P

M

p
x2 (n)   hp(2,1)
, m u 2 ( n  m) | u 2 ( n  m) | 
p 0 m 0

P

P

M

  h

p1  0 p2 1 m  0

u (n  m) | u2 (n  m) | | u1 (n  m) |

(2,2) (2,3)
p1 , m p2 , m 2

h

p1

p2

(14)

(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)
(2,3)
com hp(1,1)
, m , hp1 , m , hp2 , m , hp , m , hp1 , m , hp2 , m sendo os coeficientes do modelo. Como pode

ser observado, o 2D-NMP possui produto de coeficientes, de modo que isso o torna
um modelo não linear nos seus coeficientes. É importante notar que o modelo acima
incorpora o 2D-SMP como caso particular. O 2D-NMP é mais complexo do ponto de
vista computacional

que os outros modelos apresentados anteriormente, porém

devido ao fato de possuir produtos entre coeficientes, teoricamente o modelo possui
uma maior precisão na modelagem dos efeitos de modulação cruzada.
A extração dos coeficientes deste modelo pode se feita de duas maneiras:
utilizando métodos não lineares (pouco viável para aplicações em DSP) ou também,
partindo do fato de que ele possui o 2D-SMP como caso particular, pode ser
assumido que os coeficientes do 2D-SMP se mantêm. Se isto for feito, as equações
13 e 14 se tornam:
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P

x1 (n)  a1 (n)  b1 (n)  hp(1,2)
| u1 (n  m) | p1
1,m

(15)

p1 0

e
P

x2 (n)  a2 (n)  b2 (n)  hp(2,2)
| u2 (n  m) | p1
1,m

(16)

p1 0

sendo que a1 (n) , a2 (n) , b1 (n) e b2 (n) são conhecidos uma vez que se conhecem
os coeficientes do modelo 2D-SMP. Resumidamente, se este processo for feito, é
necessário realizar a extração via MMQ duas vezes, uma para identificar o modelo
2D-SMP e outra para identificar os coeficientes restantes dados por hp(1,2)
e hp(2,2)
.
1 ,m
1 ,m
Esta alternativa é consideravelmente mais prática que fazer a extração por métodos
não lineares, pois apesar de ser necessário realizar dois processamentos, a
segunda extração é extremamente simples como pode ser observado pelas
equações 15 e 16.
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4 METODOLOGIA
No capítulo 3 foram apresentados os três modelos que são o foco deste
trabalho. Agora, será explicada qual foi a metodologia utilizada para a validação
destes MPs.

4.1 SINAIS E TRATAMENTO DOS DADOS
Todos os resultados foram obtidos através de simulações utilizando o
software Matlab. Para tanto, foi necessário primeiramente simular um transmissor e
um receptor de RF. Também foi necessário definir um modelo de PA banda dupla
para ser inserido no transmissor. Dois pacotes de sinais de diferentes padrões de
comunicação foram utilizados para os testes: um sinal do padrão 3GPP WCDMA
com largura de banda de 8,84 MHz e um sinal do padrão LTE OFDMA com largura
de banda 10 MHz, ambos amostrados na frequência de 61,44 MHz.

4.1.1 TRANSMISSOR BANDA DUPLA
O transmissor seguiu a arquitetura mostrada na figura 8. Os sinais in1 e in2
são as envoltórias complexas para os sinais WCDMA e OFDMA respectivamente. A
primeira operação que deve ser realizada é a reamostragem. A reamostragem de
um sinal no domínio do tempo gera cópias no domínio da frequência, de acordo com
o teorema da amostragem [18]. Sendo assim para se evitar a sobreposição entre as
cópias, distantes entre si de um múltiplo inteiro da frequência de amostragem, o
sinal deve ser reamostrado em uma taxa muito alta, de modo a aumentar
amplamente os limites do espectro da simulação. Além disso, é altamente
recomendável que a frequência de reamostragem seja um múltiplo inteiro da
frequência de amostragem inicial do sinal. No caso do transmissor em questão, foi
escolhida uma taxa de amostragem de 150 vezes a taxa de amostragem original dos
sinais, ou seja, 9,216 GHz.
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Em seguida, os dois sinais de entrada foram convertidos para frequências de
RF para simular um sistema em banda passante. Os sinais referentes aos padrões
3GPP e LTE foram transladados para as frequências de 1,0 GHz e 2,5 GHz
respectivamente. Como já mencionado, toda a simulação foi partida da versão
banda base dos sinais já codificados, em outras palavras, a envoltória complexa.
Sendo então s (t ) a envoltória complexa de um sinal, tem-se que

s(t )  sI (t )  jsQ (t )

(17)

onde sI (t ) e sQ (t ) são as componentes em fase e em quadratura do sinal [18]. O
equivalente em banda passante do sinal, centrado na frequência f c é dado por
s(t )  sI (t ) cos(2 f ct )  s Q (t )sen(2 f ct )

(18)

s(t )  Re{s(t )e j 2 fct }

(19)

e2 fct  cos(2 fct )  j sen(2 f ct )

(20)

que é equivalente à

onde

Esta operação para transladar em frequência um sinal possuindo componente
em fase e em quadratura é denominada também modulação em quadratura e pode
ser implementada de acordo com o diagrama de blocos mostrado na figura 9.

FIGURA 8: TRANSMISSOR BANDA DUPLA UTILIZADO NAS SIMULAÇÕES.
FONTE: O AUTOR (2017).
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FIGURA 9: ESQUEMA DE MODULADOR EM QUADRATURA.
FONTE: MODIFICADO DE [18].

4.1.2 MODELO DO PA RF BANDA DUPLA
O PA utilizado nos testes possui configuração semelhante à mostrada na
figura 10, um filtro banda dupla em cascata com uma função não linear. O filtro
banda dupla foi elaborado conforme diagrama mostrado na figura 11.

FIGURA 10: MODELO DE PA UTILIZADO.

FONTE: MODIFICADO DE [14].

FIGURA 11: ESQUEMA DO FILTRO DE BANDA DUPLA UTILIZADO.
FONTE: O AUTOR (2017).
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Para o bloco não linear existem várias abordagens que podem ser tomadas.
Dentre as principais, temos a utilização de polinômio ou a função arco-tangente.
Neste trabalho, foi utilizada a função arco-tangente (figura 12), devido à sua curva
característica ser muito similar ao comportamento real de um PA.

FIGURA 12: FUNÇÃO ARCO-TANGENTE PLOTADA POR MEIO DO SOFTWARE MATLAB.
FONTE: O AUTOR (2017).

No caso dos polinômios, se o valor da entrada for muito alto há risco de
ocorrer a extrapolação do modelo, então a curva característica não mais se
assemelha a de um PA, dificultando assim as simulações. Para os filtros, foi usado
um filtro Butterworth de 3ª ordem. Para poder recuperar todo o pacote de sinais com
fidelidade, a largura de banda do filtro deveria ser de no mínimo 61,44 MHz. Foi
definido para a largura de banda o dobro deste valor para se garantir que nenhuma
informação fosse perdida.

4.1.3 RECEPTOR BANDA DUPLA
Também foi necessária a simulação de um receptor para poder recuperar os
sinais em banda base. O receptor utilizado possui configuração idêntica a mostrada
na figura 13.
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FIGURA 13: ESQUEMA DO RECEPTOR UTILIZADO.
FONTE: O AUTOR (2017).

Primeiramente é necessário demodular os sinais banda passante. Isto é feito
com um demodulador em quadratura, cujo diagrama de blocos é apresentado na
figura 14. Em seguida, os sinais devem ser reamostrados novamente para sua taxa
de amostragem inicial.

FIGURA 14: ESQUEMA DO DEMODULADOR EM QUADRATURA.
FONTE: MODIFICADO DE [18].

4.1.4 GERAÇÃO DOS DADOS
A modelagem da curva inversa do PA leva em consideração dados de
entrada e saída do dispositivo, enxergando o PA como uma caixa preta. Nesta
seção será explicado mais detalhadamente como foram obtidos estes dados a partir
da simulação do sistema completo mostrado nas seções 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. O
diagrama de blocos do sistema por completo utilizado é mostrado na figura 15.
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FIGURA 15: SISTEMA COMPLETO PARA AQUISIÇÃO DOS DADOS.
FONTE: O AUTOR (2017).

Os vetores de sinais in1 (n) e in2 (n) são referentes aos sinais WCDMA e
OFDMA

respectivamente.

Cada

vetor

possuía

5000

amostras.

Após

a

reamostragem, cada vetor passou a possuir 5000 150  750000 pontos. Em seguida
os sinais foram modulados, sendo o sinal WCDMA convertido para a frequência de
1,0 GHz (LB) e o sinal OFDMA convertido para frequência de 2,5 GHz (UB). Após
isso, os sinais foram passados através do PA RF banda dupla. O sinal na saída do
PA foi dividido pela constante G, que é o ganho do PA. Os dois pacotes de sinais
foram então convertidos novamente para banda base e reamostrados na sua
frequência de amostragem inicial, voltando a possuir 5000 pontos cada vetor.
Feito todo este processo, foram obtidos 4 vetores de sinais complexos com
5000 pontos cada. Estes 4 vetores são referentes a um conjunto entrada-saída para
cada banda de sinal. Estes dados contêm as informações sobre o comportamento
do PA e serão utilizados na modelagem da sua curva inversa. Cada vetor deste foi
dividido em outros 2, cada qual agora com 2500 pontos. Isto deve ser feito, pois para
os testes, é necessário ter um conjunto entrada-saída para a extração dos
coeficientes do modelo de pré-distorcedor e outro conjunto entrada-saída para a
validação do modelo. Se os testes de validação forem feitos com os mesmos dados
utilizados na extração eventuais problemas durante a extração podem ficar
mascarados, como por exemplo, o sobre-ajuste (overfitting).
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4.2 MÉTRICAS
Foram utilizadas basicamente duas métricas para medir a acurácia dos
modelos propostos na modelagem da curva inversa do PA e na sua linearização,
sendo elas: o NMSE e a ACPR.

4.2.1 NMSE
Uma forma muito utilizada na validação de modelos matemáticos é o NMSE
[11]. O NMSE calcula o erro na modelagem através da seguinte expressão:

 N

  | e( n ) | ² 

NMSE  10 log10  Nn 1
 | y ( n) | ² 
ref
 

n 1

(21)

com e(n)  yref (n)  ytest (n) , sendo yref (n) a saída desejada, ytest (n) a saída medida
no modelo no instante n , e N o número de amostras. No caso da modelagem
comportamental da curva inversa de um PA RF, yref (n) seria o sinal de entrada do
dispositivo e ytest (n) seria o sinal de saída do modelo do DPD. Sendo assim, quando
menor for o NMSE de um modelo, mais preciso será o seu ajuste à curva a ser
modelada.

4.2.2 ACPR
O NMSE é uma boa métrica para medir a eficácia de um modelo na descrição
da curva característica de um dispositivo não linear, porém só o NMSE não é
suficiente para validar um modelo comportamental para DPD [19]. Isto, pois como já
mencionado o PA também apresenta degradação espectral no sinal. A métrica
geralmente utilizada para medir a eficácia de um modelo na linearização do PA é a
ACPR. Esta métrica tem como objetivo mensurar a redução nas distorções em
bandas laterais dos sinais e é definida pela seguinte fórmula:
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 | Yref ( f ) | ²df

 adj
ACPR  10 log10 
  | Yref ( f ) | ²df
 ch







(22)

onde Yref ( f ) é a transformada discreta de Fourier do sinal medido na saída do PA. A
integral do denominador é sobre o canal principal enquanto que a integral do
numerador é sobre os canais adjacentes superior e inferior com a mesma largura de
banda do canal principal [19]. Sendo assim, quanto mais distorções houver nos
canais adjacentes, maior vai ser a ACPR, uma vez que o numerador da equação 22
será maior. A ACPR é calculada para o PA não linearizado e também para o PA
linearizado e então quanto maior for a redução no seu valor, mais eficaz é o modelo
de DPD utilizado.
Dois parâmetros devem ser definidos para o cálculo da ACPR. O primeiro é a
largura de banda BW para qual a integral será calculada, e também a distância f
entre a frequência central do canal principal e a frequência central dos canais
adjacentes, conforme pode ser melhor visualizado na figura 15. No caso deste
trabalho, foi utilizado BW  3,84 MHz e f  5 MHz .

FIGURA 16: DEFINIÇÕES PARA O CÁLCULO DAS INTEGRAIS NA FÓRMULA DA ACPR.
FONTE: MODIFICADO DE [20].
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5 RESULTADOS E ANÁLISES
Neste capítulo serão apresentados os resultados e respectivas análises
referentes aos testes de validação dos três modelos propostos no trabalho.
Primeiramente, será analisada a precisão de cada topologia na modelagem da curva
inversa do PA RF banda dupla descrito na seção 4.1.2. Em seguida, os três modelos
MPs serão aplicados na pré-distorção do mesmo PA e será analisada a redução nas
distorções em canais laterais dos sinais. Todas as simulações utilizaram os sinais e
o transmissor e receptor descritos no capítulo 4.

5.1 MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA RF
Nesta primeira abordagem, os modelos MPs propostos são aplicados na
descrição da curva inversa do PA. Ou seja, os dados de entrada do PA foram
inseridos na saída dos modelos MPs, e os dados de saída do PA foram inseridos na
entrada dos modelos. Em seguida, os coeficientes foram extraídos utilizando o
método dos mínimos quadrados . Nas figuras 17 e 18 são mostrados os resultados
de NMSE, para cada banda de sinal, em função do número de coeficientes gerados
na modelagem. Para este teste, os limites dos somatórios de cada modelo foram
variados de 0 até 7, sendo obtidas todas as combinações possíveis para cada
modelo, dentro do limite de número de coeficientes apresentados nas figuras.
Como pode ser observado, os valores do NMSE foram praticamente os
mesmos para as duas bandas de sinal. O comportamento também foi o mesmo:
todos os modelos apresentaram uma diminuição gradual no valor do erro conforme
aumentava o número de coeficientes. Percebe-se que os melhores valores de
NMSE foram atingidos pelos modelos 2D-NMP e 2D-IMP. Também é importante
notar que não necessariamente um alto número de coeficientes resulta em um
menor NMSE, visto que existem casos onde o número de coeficientes é alto mas os
valores de NMSE são maiores que em casos onde a quantidade de coeficientes é
bem menor. Isto porque a modelagem também depende da correta escolha dos
parâmetros do modelo. Por exemplo, se o PA tiver característica muito não linear e
pouco efeito de memória, deve ser dada ênfase no parâmetro P do modelo. Caso
seja o contrário, deve ser controlado o parâmetro M .
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FIGURA 17: NMSE EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE COEFICIENTES NA MODELAGEM DA CURVA
INVERSA DO PA PARA BANDA INFERIOR.
FONTE: O AUTOR (2017).

FIGURA 18: NMSE EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE COEFICIENTES NA MODELAGEM DA CURVA
INVERSA DO PA PARA BANDA SUPERIOR.
FONTE: O AUTOR (2017).

Pelas figuras 17 e 18 fica claro que todas as curvas de NMSE saturaram em
algum momento. O modelo que convergiu mais rapidamente foi o 2D-SMP. Com
apenas 10 coeficientes, a topologia já alcançou sua precisão máxima. No caso do
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2D-IMP e do 2D-NMP pode-se afirmar que a convergência para o erro mínimo
ocorreu com aproximadamente 40 coeficientes. Após esse ponto é possível
perceber uma pequena melhora no NMSE, porém com o custo de um aumento
muito grande no número de coeficientes, o que torna esta região não muito
interessante para análise.
É importante enfatizar que no caso do 2D-NMP, a modelagem foi feita de
acordo com o método descrito na seção 3.3, isto é, os coeficientes referentes ao 2DSMP foram mantidos e o restante dos coeficientes foi extraído através do MMQ.
Como os dados utilizados são o equivalente banda base de dois sinais, todos
os resultados são obtidos em números complexos. Sendo assim, é necessário
analisar tanto o módulo quanto a fase para validar os modelos. O NMSE utiliza o
absoluto da diferença entre os dois sinais no seu cálculo. Porém, um valor baixo
neste cálculo não necessariamente significa que os dois números complexos são
próximos. Certamente há uma correlação entre o valor do NMSE e a eficácia do
modelo, porém só o NMSE não é suficiente para as análises.
Para prosseguir com as análises de desempenho dos modelos, é necessário
definir uma configuração de parâmetros para cada um. Com base nas figuras 16 e
17 foram definidas as configurações que são apresentadas nas tabelas 1, 2 e 3. Não
há modo analítico de definir qual é a melhor configuração para cada modelo, isso
depende muito das características do PA e também do próprio modelo. As
definições mostradas nas tabelas a seguir foram tomadas levando em conta o
número de parâmetros, os valores de NMSE e também o desempenho dos modelos
na linearização do PA, conforme será mostrado na seção 5.2.

Nº de

P

M

coeficientes
10

2

1

NMSE [dB]

NMSE [dB]

Banda inferior

Banda superior

-27,0

-27,3

TABELA 1: CONFIGURAÇÃO ESCOLHIDA PARA O 2D-SMP.
FONTE: O AUTOR (2017).
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Nº de
coeficientes
39

P

M

Q

3

3

1

NMSE [dB]

NMSE [dB]

Banda inferior

Banda superior

-35,3

-35,0

TABELA 2: CONFIGURAÇÃO ESCOLHIDA PARA O 2D-IMP.
FONTE: O AUTOR (2017).

Nº de

P

M

coeficientes
22

2

1

NMSE [dB]

NMSE [dB]

Banda inferior

Banda superior

-25,5

-26,3

TABELA 3: CONFIGURAÇÃO ESCOLHIDA PARA O 2D-NMP.
FONTE:O AUTOR (2017).

Em se tratando de números complexos, é necessário verificar tanto a
modelagem do módulo quanto da fase. Nas próximas páginas são mostrados os
resultados gráficos da modelagem da curva inversa do PA utilizando as
configurações mostradas nas tabelas 1, 2 e 3.
Na figura 19 foi plotada a curva inversa do PA (em vermelho) e a curva do
modelo 2D-SMP (em azul). Para este resultado foi utilizado somente o módulo dos
sinais. Pela figura é possível observar que o modelo se ajustou razoavelmente bem
à curva do PA, porém evidentemente a modelagem não foi perfeita devido a alguns
pontos que não foram atingidos. Na figura 20 é mostrado um resultado de
modelagem para a fase. No eixo vertical, a curva em azul mostra a diferença de fase
entre o sinal de entrada e o sinal de saída do PA. Uma vez que se espera que o
modelo descreva a curva inversa do PA, então na curva em vermelho é mostrada a
diferença de fase entre os sinais de saída e os sinais de entrada do 2D-SMP. Como
pode ser observado então, o 2D-SMP conseguiu modelar de forma precisa a fase
dos sinais.
Pelas figuras 19 e 20 conclui-se que o modelo 2D-SMP é capaz de modelar
com certa precisão os efeitos do PA com um consumo de hardware muito baixo,
dado o número de coeficientes obtido conforme tabela 1. Nas figuras 21 e 22, os
mesmos resultados gráficos são apresentados para o modelo 2D-IMP. Pela figura
21, é possível enxergar uma melhora no ajuste da curva do PA com relação ao 2DSMP. Também é possível perceber, pela figura 22, que o 2D-IMP se ajustou muito
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bem à fase dos sinais, havendo uma pequena divergência no início da modelagem
para a segunda banda.

FIGURA 19: MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA PELO MODELO 2D-SMP.
FONTE: O AUTOR (2017).

FIGURA 20: MODELAGEM DA FASE DOS SINAIS PELO MODELO 2D-SMP.
FONTE: O AUTOR (2017).
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FIGURA 21: MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA PELO MODELO 2D-IMP.
FONTE: O AUTOR (2017).

FIGURA 22: MODELAGEM DA FASE DOS SINAIS PELO MODELO 2D-IMP.
FONTE: O AUTOR (2017).
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Por fim, nas figuras 23 e 24 são mostrados os resultados para o último
modelo proposto, o 2D-NMP. Como pode ser notado, o modelo também se ajustou
muito bem a modelagem da curva inversa e também da fase dos sinais.
Foi possível concluir nesta seção que as três topologias conseguiram se
ajustar à característica inversa do PA com satisfação. Como a modelagem é feita em
banda base, são utilizados números complexos, então foi necessário verificar tanto a
amplitude quanto a fase. O modelo 2D-IMP demonstrou ter erro de modelagem
ligeiramente menor que os outros dois. Nas figuras 25 e 26 são mostradas as
densidades espectrais (PSD) do erro para cada modelo. Este espectro foi plotado
com base no vetor de erro que foi calculado através da diferença entre o sinal
desejado e o sinal obtido com os modelos.

FIGURA 23: MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA PELO MODELO 2D-NMP.
FONTE: AUTORIA PRÓPRIA.
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FIGURA 24: MODELAGEM DA FASE DOS SINAIS PELO MODELO 2D-NMP.
FONTE: O AUTOR (2017).

FIGURA 25: DENSIDADE ESPECTRAL DE POTÊNCIA DO ERRO.
FONTE: O AUTOR (2017).
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FIGURA 26: DENSIDADE ESPECTRAL DE POTÊNCIA DO ERRO
FONTE:O AUTOR (2017).

As figuras 25 e 26 reforçam os dados que já vinham sendo apresentados. O
modelo 2D-IMP possui erro de modelagem menor que as outras duas topologias.
Mas é importante ressaltar que todas as topologias apresentaram baixos erros de
modelagem. A curva em vermelho nas figuras é o espectro na saída do PA RF. É
importante notar também que todos os modelos apresentaram erros pequenos de
modelagem nas bandas laterais, isso demonstra que as topologias são capazes de
modelar os efeitos de modulação cruzada e intermodulação, que são resposáveis
pelo aparecimento de potência nestas regiões.

5.2 UTILIZAÇÃO DOS MODELOS MPs NA LINEARIZAÇÃO DO PA RF
Na seção anterior, os três modelos propostos no trabalho foram testados na
simulação da função inversa do PA RF banda dupla. Foram analisados os erros em
função do número de coeficientes gerados no processo de modelagem. Nesta
seção, os modelos propostos serão aplicados na linearização do PA banda dupla.
Para tanto, é utilizada a configuração mostrada na figura 27. Primeiro, são extraídos
os coeficientes de cada MP para a modelagem da curva inversa do PA. Após isso, a
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topologia é inserida em cascata com o PA. Como pode ser visto pela figura, cada
equação do modelo é utilizada na pré-distorção de cada banda separadamente.

FIGURA 27: ESQUEMA DE TRANSMISSOR COM PRÉ-DISTORCEDOR INSERIDO.
FONTE: O AUTOR (2017).

A figura 27 refere-se então ao esquema para se medir a eficácia dos modelos
de DPD na linearização do transmissor. Esta figura se assemelha muito a figura 14,
a qual se refere ao esquema de extração dos dados para treinar o DPD. A única
diferença entre as duas figuras é que na figura 26 não é necessário dividir o sinal de
saída pelo ganho do PA. Nos testes a seguir foram mantidas as configurações
definidas nas tabelas 1, 2 e 3.
Na figura 28 é mostrado o gráfico da característica direta do PA para as duas
bandas de sinais, após ser linearizado pelo DPD usando a topologia do modelo 2DSMP. É possível ver que a saída agora é uma função quase totalmente linear da
entrada. Na figura 29 é mostrado o gráfico da diferença de fase entre o sinal de
entrada e o sinal de saída do PA após a linearização. Como é possível ver, não há
distorção na fase do sinal, pois a diferença se mantém praticamente igual a zero
para todos os pontos. Por fim, na figura 30 são plotados três gráficos: o da curva
direta do PA, o da curva do DPD obtida com o modelo 2D-SMP e o da curva do PA
linearizado.
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FIGURA 28: CURVA DIRETA DO PA LINEARIZADO PELO MODELO 2D-SMP.
FONTE: O AUTOR (2017).

FIGURA 29: DIFERENÇA DE FASE ENTRE ENTRADA E SAÍDA PARA PA LINEARIZADO PELO
2D-SMP.
FONTE: O AUTOR (17).
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FIGURA 30: COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS DO PA LINEARIZADO, PA NÃO LINEARIZADO E
CURVA DO DPD UTILIZANDO 2D-SMP.
FONTE: O AUTOR (2017).

Os mesmos resultados são mostrados nas figuras 31, 32 e 33 para o modelo
2D-IMP. Conforme pode ser visto, o DPD baseado na topologia do 2D-IMP também
apresentou ótimos resultados na linearização do PA banda dupla. A saída do PA
ficou praticamente linear e não foram introduzidas distorções na fase do sinal.
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FIGURA 31: CURVA DIRETA DO PA LINEARIZADO PELO MODELO 2D-IMP.
FONTE: O AUTOR (2017).

FIGURA 32: DIFERENÇA DE FASE ENTRE ENTRADA E SAÍDA PARA PA LINEARIZADO PELO
2D-IMP.
FONTE: O AUTOR (2017).
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FIGURA 33: COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS DO PA LINEARIZADO, PA NÃO LINEARIZADO E
CURVA DO DPD UTILIZANDO 2D-IMP
FONTE: O AUTOR (2017).

Por fim, nas figuras 34, 35 e 36 são apresentados os resultados referentes à
aplicação do último modelo proposto, o 2D-NMP como DPD para o PA RF banda
dupla. Não diferente das outras duas topologias, o 2D-NMP foi capaz de linearizar o
PA, produzindo resultados muito bons.

FIGURA 34: CURVA DIRETA DO PA LINEARIZADO PELO MODELO 2D-NMP.
FONTE: O AUTOR (2017).
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FIGURA 35: DIFERENÇA DE FASE ENTRE ENTRADA E SAÍDA PARA PA LINEARIZADO PELO
2D-NMP.
FONTE: O AUTOR (2017).

FIGURA 36: COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS DO PA LINEARIZADO, PA NÃO LINEARIZADO E
CURVA DO DPD UTILIZANDO 2D-NMP
FONTE: O AUTOR (2017).

Até aqui, todas as topologias propostas apresentaram ótimos resultados.
Contudo, ainda não foi possível enxergar qual modelo se saiu melhor na linearização
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do PA. Isto, pois este resultado só pode ser observado quando se está no domínio
da frequência. Nas figuras 37 e 38 é mostrada a comparação entre os modelos
baseada na redução das distorções laterais do sinal.

FIGURA 37: DENSIDADE ESPECTRAL DE POTÊNCIA DO SINAL DEMODULADO NO CASO DE
PA NÃO LINEARIZADO E COM DPD PARA BANDA INFERIOR.
FONTE: O AUTOR (2017).

FIGURA 38: DENSIDADE ESPECTRAL DE POTÊNCIA DO SINAL DEMODULADO NO CASO DE
PA NÃO LINEARIZADO E COM DPD PARA BANDA SUPERIOR.
FONTE: O AUTOR (2017).
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As figuras 37 e 38 mostram que houve reduções significativas nas
componentes de intermodulação e modulação cruzada para ambas as bandas
quando é feita a comparação com o caso do PA não linearizado. Visualmente é
possível concluir que o modelo 2D-NMP se saiu melhor neste quesito. De acordo
com o mostrado na seção anterior, o modelo 2D-NMP possui o maior NMSE dentre
os três modelos na configuração em que ele foi testado, ou seja, para P  2 e M  1 .
Por outro lado, quando foi aplicado como DPD, o 2D-NMP foi o que mais conseguiu
reduzir as distorções laterais nos sinais. Este resultado pode parecer contraditório a
princípio, mas a técnica de pré-distorção envolve muitas outras questões além do
NMSE. Sendo assim, o NMSE serve como ponto de partida para a escolha do
modelo e também sua configuração, isto é, os limites do somatório. Porém, após
isso outras análises devem ser feitas para validar o modelo de DPD completamente.
A ACPR foi calculada para o caso do PA não linearizado e depois para o caso
do PA linearizado. De posse destes dois dados foi feita a diferença entre eles e os
resultados são mostrados na tabela 4. É possível confirmar que todos os modelos
foram eficazes em reduzir a ACPR, sendo o 2D-NMP o melhor neste quesito.

Melhora na ACPR [dB]
Modelo

Banda inferior

Banda superior

Canal adjacente

Canal adjacente

Canal adjacente

Canal adjacente

inferior

superior

inferior

superior

2D-SMP

8,47

9,79

10,46

12,87

2D-IMP

13,38

14,19

14,24

17,00

2D-NMP

16,93

16,77

19,47

21,83

TABELA 4: MELHORA NA ACPR PARA CADA TOPOLOGIA DE DPD.
FONTE: O AUTOR (2017).
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5.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS MODELOS MPs COM LUTs
O modelo 2D-SMP, descrito pelas equações 9 e 10, pode ser reescrito da
seguinte forma:

x1 ( n) 

M

 u ( n  m) f

m 0

1

m1


 u1 (n  m) ² 


M

  u1 ( n  m) f m 2 
 u2 ( n  m) ² 


(23)

m 0

e também

x2 ( n) 

M

u

m 0
M

2

( n  m) f m 3 
 u 2 ( n  m) ² 


  u2 ( n  m) f m 4 
 u1 (n  m) ² 


(24)

m 0

𝑓𝑚1 (. ) , 𝑓𝑚2 (. ), 𝑓𝑚3 (. ) e 𝑓𝑚4 (. ) são funções que possuem uma saída de valor
complexo para uma entrada de valor real. Pensando em uma aplicação prática,
estas funções podem ser substituídas por LUTs (Look-up Tables). As LUTs são
nada mais que tabelas, onde existem valores pré-calculados de entradas e suas
respectivas saídas. Dessa forma, dada uma entrada, basta fazer uma busca pela
LUT pelo valor e então retornar a sua saída. Sendo assim, quanto mais valores précalculados a LUT contiver, mais preciso será o cálculo. Caso seja passada uma
entrada que não tenha valor correspondente na LUT, então deve ser feita uma
interpolação entre dois valores consecutivos. A quantidade de linhas em cada LUT
deve então ser igual a 2 N onde N é um número inteiro e é definido como o número
de bits de endereçamento da LUT. Esta aplicação com LUTs é muito eficiente para
aplicações em hardware, pois evita da FPGA ou do DSP ter de fazer cálculos
complexos muitas vezes, diminuindo consideravelmente o tempo de processamento.
No caso das equações 23 e 24, as LUTs serão constituídas de três colunas,
sendo uma para a entrada, uma para a parte real da saída e outra para a parte
imaginária da saída. As tabelas são formadas em função do módulo ao quadrado do
sinal de entrada, de forma que basta tomar-se o sinal de entrada e elevar a parte
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real ao quadrado e a parte imaginária ao quadrado. Por exemplo, dado o número
complexo z  a  jb , o módulo é calculado através da seguinte relação:
| z | a²  b²

(25)

sendo assim, o módulo ao quadrado fica:

| z | ²  a ²  b²

(26)

ou seja, se as LUTs forem calculadas em função do módulo ao quadrado do sinal de
entrada, então não é necessário tomar a raiz quadrada do número. Isto simplifica
muito o processamento uma vez que a operação de raiz quadrada é
consideravelmente complexa do ponto de vista computacional
Na figura 39 é mostrado o diagrama de blocos da implementação do modelo
2D-SMP com LUTs. É mostrada somente a estrutura para a banda 1, sendo que a
estrutura se replica para a segunda banda, alterando-se somente os índices.

FIGURA 39: DIAGRAMA DE BLOCOS DA UTILIZAÇÃO DO 2D-SMP COM LUTS.
FONTE: O AUTOR (2017).
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Como é possível ver pela figura 39, o único parâmetro que aumenta o número
de LUTs é o comprimento M da memória do modelo. A cada incremento de M
devem ser adicionadas 4 LUTs. O truncamento polinomial P altera somente o
número de coeficientes gerados, que impacta no cálculo dentro da LUT. Para a
configuração P  2 e M  1, seriam necessárias 4 LUTs para implementar a
estrutura da figura 39, sendo duas LUTs referentes a valores no instante n e outras
duas para o instante n  1 . Assim, no total, contando que o modelo é baseado em
duas equações, seriam necessárias 8 LUTs.
O modelo 2D-IMP também pode ser aplicado com LUTs, embora não seja tão
simples como o 2D-SMP. É possível reescrever as equações 11 e 12 como:
M

x1 (n)   u1 (n  m) f m1 (| u1 (n  m) |2 ) 
m 0

Q

M

 u (n  m) | u (n  m) |

q

q 0 m 0

1

1

(27)

f m ( q  2) (| u2 (n  m) | ²)

e
M

x2 (n)   u2 (n  m) f m (Q 3) (| u2 (n  m) |2 ) 
m 0

Q

M



q 0 m 0

(28)

u2 (n  m) | u2 (n  m) | f m (Q  q  4) (| u1 (n  m) | ²)
q

onde tem-se 2Q  4 funções f m , que possuem uma entrada real e uma saída
complexa. A lógica de montagem das LUTs é a mesma do 2D-SMP. Na figura 40 é
apresentado o diagrama de blocos da estrutura. Como pode ser visto, neste caso
não há como fugir do cálculo do módulo da entrada. Também é possível perceber
que no caso do 2D-IMP, o número de LUTs aumenta não só com o parâmetro M
mas também com o parâmetro Q . Sendo que o total de LUTs necessárias para uma
certa configuração será igual a (Q  2)(M  1) . Para o caso utilizado nas simulações
das seções 5.1 e 5.2, seriam necessárias (1  2)  (3  1)  12 LUTs para cada banda,
totalizando assim para as duas bandas de sinal 24 LUTs.
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FIGURA 40: DIAGRAMA DE BLOCOS DA UTILIZAÇÃO DO 2D-IMP COM LUTS.
FONTE: O AUTOR (2017).
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Fazendo análise semelhante para o 2D-NMP, chega-se no diagrama
mostrado na figura 41 e nas equações:
M

x1 (n)   u1 (n  m) f m1 (| u1 (n  m) | ²) 
m 0

(29)

M

 u ( n  m) f

m 0

1

m2

(| u1 (n  m) | ²) f m3 (| u2 (n  m) | ²)

e
M

x2 (n)   u2 (n  m) f m 4 (| u2 (n  m) |2 ) 
m 0

(30)

M

 u ( n  m) f

m 0

2

m5

(| u2 (n  m) | ²) f m 6 (| u1 (n  m) | ²)

FIGURA 41: DIAGRAMA DE BLOCOS DA ESTRUTURA DO 2D-NMP COM LUTS.
FONTE: O AUTOR (2017).
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Pela figura 41, é possível ver que se for feito M  2 no modelo, são
necessárias 9 LUTs. Três LUTs são para os cálculos referentes ao instante n , mais
três para n  1 e por fim mais três para n  2 . Totalizando assim, para a completa
implementação do 2D-NMP, 18 LUTs.
Nesta seção foi apresentada uma introdução de como seria a aplicação dos
modelos apresentados no trabalho em um hardware. Esta aplicação é mais
comumente feita em FPGAs, porém dependendo das condições de funcionamento
do DPD, pode ser implementada em outros DSPs. No decorrer do texto, foi visto que
a modelagem da curva inversa do PA é uma questão chave para a técnica da prédistorção. Em aplicações reais, o comportamento do PA muda dinamicamente,
devido a mudanças principalmente de temperatura, e então é necessário atualizar os
coeficientes do DPD. Esta atualização muitas vezes deve ser feita com alta
frequência, de forma que é necessário um hardware capaz de processar
rapidamente os sinais. Pelos mesmos motivos também é importante que o modelo
seja programado de maneira eficiente no hardware. A utilização com LUTs é uma
ótima maneira de reduzir ao máximo os cálculos complexos que são feitos pelo
modelo.
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6 CONCLUSÃO
A pré-distorção digital pode melhorar consideravelmente a linearidade e a
eficiência do transmissor, eliminando grande parte das distorções nas bandas
laterais e permitindo ao PA ser operado no limiar da saturação. Os modelos MPs
são uma alternativa com boa relação custo/benefício para utilização como topologia
para DPD, pois possuem características que permitem modelar com precisão os
efeitos dinâmicos do PA e também a possibilidade de sua utilização com LUTs, o
que simplifica consideravelmente a aplicação. Este trabalho propôs três modelos
MPs com características diferentes, que podem ser utilizados como topologia de prédistorcedores para sistemas banda dupla. Basicamente a diferença entre os
modelos está na forma como são modelados os efeitos de modulação cruzada. As
três topologias propostas demonstraram conseguir descrever com precisão a curva
inversa do PA utilizado. Além disso, também foi possível pensar em aplicações
eficientes baseadas em LUTs para todos os modelos. O modelo simplificado, ou 2DSMP, se mostrou muito simples em uma aplicação com LUTs. Este modelo foi
simplificado retirando produtos entre módulos de bandas distintas e como já era
esperado devido a esta limitação na modelagem dos efeitos de modulação cruzada,
foi o modelo que teve os piores resultados de ACPR. O 2D-IMP obteve ótimos
resultados de modelagem e também conseguiu reduzir consideravelmente a ACPR,
porém sua implementação com LUTs é a mais complicada dentre os três modelos. O
2D-NMP obteve os maiores valores de NMSE, porém teve os melhores resultados
de ACPR. Isto pode ser atribuído à maior capacidade que o modelo tem de prever
as componentes de modulação cruzada, possivelmente devido ao produto entre os
coeficientes proporcionar um melhor ajuste. Além do mais, O 2D-NMP também
demonstrou ser passível de uma utilização eficiente com LUTs.
Este trabalho também foi útil para constatar a importância dos efeitos de
modulação cruzada nos sistemas banda dupla e como estes efeitos podem ser
cancelados. Foi possível perceber que a pré-distorção digital é uma técnica
avançada e requer um grande tratamento matemático, além disso, a escolha da
topologia para o pré-distorcedor deve ser cuidadosa uma vez que pequenas
alterações nos modelos podem gerar grandes alterações nos resultados. Como
trabalhos futuros existem várias abordagens que podem feitas. A começar pela
extração por métodos não lineares do modelo 2D-NMP. Também é possível explorar
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mais o assunto da aplicação dos modelos com LUTs através de simulações mais
detalhadas. É possível pensar em uma aplicação menos complexa do 2D-IMP neste
sentido. Outro trabalho que pode ser desenvolvido é a proposta de um novo modelo
MP que englobe todas as topologias apresentadas no trabalho e possa ser
configurado para extrair o melhor de cada uma.
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