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“Não pretendemos que as coisas mudem, se sempre fazemos o mesmo. A crise é a 

melhor benção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz 

progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É 

na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. 

Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar ‘superado’. Quem atribui à crise 

seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas 

do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência... Sem crise não 

há desafios; sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há 

mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um...” 

 

Albert Einstein 
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RESUMO 

Existe, atualmente, vasta utilização de sistemas móveis de comunicação sem 

fio em diversos setores da sociedade. A crescente quantidade de usuários, 

juntamente com a problemática da mobilidade, torna necessária a utilização de 

transmissores com altas eficiências espectral e energética. O amplificador de 

aotência (PA, power amplifier) é um dispositivo utilizado para amplificar sinais em 

sistemas de comunicação sem fio, porém, sua região de maior eficiência energética 

possui comportamento não linear devido à compressão de ganho, causando 

distorções no sinal amplificado. Para evitar tais distorções é necessário que o PA 

seja linearizado. O foco deste trabalho está no estudo da Série de Volterra e sua 

aplicação como modelo de PAs de banda dupla e pré-distorcedores digitais (DPD, 

digital pre-distorter) para linearização de PAs de banda dupla. Especificamente, o 

trabalho visa utilizar três modelos de série de Volterra com diferentes simplificações, 

objetivando a redução da quantidade de coeficientes, na linearização de um PA RF 

de banda dupla. A princípio, os três modelos da série de Volterra foram utilizados 

para a modelagem da curva direta de dois modelos de PA RF: um PA modelo caixa 

preta, construído no software Matlab, e outro modelo real, construído no software 

ADS (advanced design system), ambos excitados por dois pacotes de sinais nos 

padrões 3GPP WCDMA e LTE OFDMA nas frequências de         e        , 

respectivamente. Na sequência, foi feita a modelagem da curva inversa dos mesmos 

PAs. Por último, foi feita a linearização destes PAs pela técnica de pré-distorção 

digital, utilizando um dos modelos da série de Volterra como um DPD. A métrica 

utilizada para avaliar a precisão dos modelos é o NMSE (Normalized Mean Square 

Error), dado em   . 

 

Palavras-chaves: Amplificador de potência. DPD. Não linear. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

There are, currently, widespread use of wireless mobile communication 

systems in several sectors of society. The increasing quantity of users, alongside 

with de mobility problem, makes it necessary to use transmitters with high spectral 

and energetic efficiencies. The power amplifier (PA) is a device used to amplify 

signals in wireless communication systems, but, its highest energy efficiency region 

has nonlinear behavior due to gain compression, causing distortions in the amplified 

signal. To avoid these distortions the PA must be linearized. The focus of this work 

lies in the study of Volterra series and its application as model for dual band PAs and 

digital pre-distorters (DPDs) to dual band PA linearization. Specifically, the work aim 

to use three Volterra series models with different simplifications, objectifying the 

reduction in the number of coefficients, in the linearization of two dual band RF PA. 

At first, the three Volterra series models were used to model the direct curve of two 

RF PA models: one black box model PA, designed in the Matlab software, and other 

real model PA, designed in the ADS software, both excited by two signal packages of 

the 3GPP WCDMA and LTE OFDMA patterns in the frequencies of         and 

       , respectively. In sequence, the modeling of the inverse curve of the same PA 

was made. At last, the PA linearization was made by the digital pre-distortion 

technique, using one of the Volterra series models as a DPD. The used metrics to 

assess the models accuracy is the NMSE (Normalized Mean Square Error), given in 

  . 

 

Keywords: DPD. Nonlinear. Power amplifier. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Atualmente, o uso de sistemas de comunicação sem fio é muito comum em 

qualquer setor da sociedade. Devido à grande popularização desse tipo de 

comunicação faz-se necessário um desenvolvimento tecnológico veloz o bastante 

para suprir a grande demanda cada vez mais exigente. Este rápido desenvolvimento 

tem exigido grandes resultados dos projetistas da área de microeletrônica, sobretudo 

na área de comunicações móveis. Neste setor os desafios provêm, além da grande 

quantidade de usuários, da grande quantidade de serviços distintos que são 

disponibilizados aos usuários [1]. Hoje em dia um celular moderno, conhecido como 

smartphone, faz muito mais do que apenas a quase esquecida chamada de voz, 

como por exemplo o uso de internet móvel, o VoIP (Voice over IP), streamings de 

áudio e vídeo em alta definição, entre outros. Sendo assim, para que não hajam 

interferências entre canais adjacentes, o sistema deve operar com largura de banda 

limitada, e o transmissor deve respeitar a largura de banda do sinal [2], porém, a 

velocidade de transmissão deve ser alta para suprir todas as funções disponíveis 

nos aparelhos. Além de respeitar a largura de banda, é necessário que o transmissor 

faça uso eficiente da energia elétrica, diminuindo o consumo da bateria do 

dispositivo. 

O  amplificador de potência (PA), utilizado na transmissão de sinais, possui 

um comportamento não linear em sua região de alta potência, sendo esta a região 

que apresenta maior eficiência [3]. Esta não linearidade é resultado da compressão 

do ganho, causada pela saturação dos transistores internos, e provoca distorções no 

sinal amplificado, ocasionando na extrapolação da largura de banda do sinal e 

possível interferência em bandas adjacentes. Atualmente vêm sendo desenvolvidos 

novos protocolos de comunicação, baseados em alta eficiência espectral, a fim de 

resolver os problemas do aumento simultâneo do número de usuários e das taxas de 

transferência. Como exemplo tem-se o OFDMA (Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access) e o WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) [4]. Muito 

porém, mesmo fazendo uso de protocolos mais modernos, muitas vezes é 

impraticável operar com o PA na sua região linear. 
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Para tornar possível a utilização do amplificador na sua região de alta 

potência, com maior eficiência, sem que hajam distorções no sinal de saída, é 

possível linearizar seu sinal através da inclusão de um linearizador em cascata com 

o PA. Uma das técnicas que proporciona a linearização com uma das menores 

relações custo/benefício é a pré-distorção digital em banda base [5]. A linearização 

através deste método ocorre com a inserção de um dispositivo, o DPD (Digital Pre-

Distorter), em cascata com o PA. O DPD é capaz de modelar de maneira dinâmica a 

curva de transferência inversa do PA, fazendo com que o resultado da cascata DPD-

PA cancele as não linearidades na saída. Anteriormente, o uso do DPD se limitava 

apenas a PAs de banda simples, porém, atualmente, com o aumento do número de 

padrões de comunicação, e com a necessidade de portabilidade nos transmissores 

modernos, o desenvolvimento de PAs e de DPDs que operam em banda dupla tem 

ganhado bastante atenção [6]. 

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 

 Em específico, o estudo a seguir tem como objetivo propor três modelos da 

série de Volterra com diferentes simplificações em expansões polinomiais com 

memória que servirão como topologia para DPDs que operam em banda dupla. Os 

modelos apresentados a seguir já foram utilizados na modelagem comportamental 

de PAs de banda dupla em trabalhos anteriores [7] – [9], e agora servirão como 

modelos de DPD de banda dupla, sendo aplicados na linearização de um PA RF de 

banda dupla. 

1.3 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 Neste capítulo foi apresentada uma breve introdução ao tema, juntamente 

com as motivações para a realização do trabalho e seus objetivos. No capítulo 

seguinte será feita uma revisão bibliográfica detalhada com todo o embasamento 

teórico necessário para a compreensão do trabalho. No terceiro capítulo ocorre a 
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apresentação e a explicação dos três modelos propostos nesse trabalho. No quarto 

capítulo são explicadas as maneiras e os métodos utilizados para a obtenção dos 

resultados apresentados no capítulo seguinte, o quinto capítulo. Por último, no sexto 

capítulo, são dadas as conclusões e se comenta sobre possíveis trabalhos futuros. 

  



14 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA DE RF 

 Em um transmissor de rádio frequência, o PA se encontra anteriormente à 

antena. É ele que tem a função de introduzir um ganho de potência ao sinal de RF a 

ser transmitido, fazendo com que este sinal tenha potência o bastante ao ponto de 

não ser completamente atenuado pelas atenuações provenientes do canal de 

transmissão e chegar ao receptor com níveis de potência aceitáveis, podendo então 

ser reconstruído corretamente. Resumindo, o PA recebe energia de uma fonte de 

corrente contínua (DC) externa e a transfere para o sinal de RF [10], como é 

mostrado na Figura 1. 

 

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO BÁSICA DE UM PA. 

FONTE: MODIFICADO DE [11]. 

Sendo assim, pode-se definir o balanceamento de potência do PA como 

sendo 

                   (1) 

onde       representa a potência contida no sinal de saída do PA,     representa a 

potência recebida pela fonte DC externa de alimentação do PA,     é a potência 

própria do sinal de entrada do PA e      representa a potência dissipada, em geral 

na forma de calor, no dispositivo. 

 Juntamente com o conceito de potência, pode-se discorrer sobre o conceito 

de eficiência, que em PAs RF é dada pela seguinte equação 
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  (2) 

portanto, a eficiência   de um PA é a relação entre a potência de saída e a potência 

recebida pela fonte de alimentação. Mais claramente, a eficiência energética de um 

PA é sua capacidade de transferir a energia retirada de uma fonte de alimentação 

para seu sinal de saída. 

 Como já mencionado, um PA possui seu pico de eficiência energética quando 

é operado próximo da sua região de saturação, em outras palavras, com altas 

potências de entrada. Porém, em geral, PAs RF possuem não linearidades nestas 

condições, gerando distorções significativas no sinal de saída. A Figura 2 apresenta 

uma ilustração do comportamento real de um PA RF. 

 

FIGURA 2: COMPORTAMENTOS REAL E IDEAL DE UM PA RF. 

FONTE: O AUTOR (2017). 

O comportamento não linear já mencionado faz com que o sinal de saída 

possua componentes de sinal fora da largura de banda reservada para sua 

operação. Alguns destes componentes situam-se em frequências distantes da 
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frequência portadora do sinal, em frequências harmônicas, podendo ser facilmente 

filtrados no transmissor que utiliza o PA não linear. No entando, existem 

componentes que se encontram muito próximos da banda do sinal, em frequências 

adjacentes, conhecidos como intermodulação (por serem geradas pelo próprio sinal) 

[12]. Estes componentes trazem maior dificuldade em seu processo de filtragem, 

pois, devido a sua proximidade com a banda do sinal, geralmente são aceitos pela 

banda passante do filtro. A transmissão destes componentes de intermodulação 

pode causar interferências em canais adjacentes. 

No caso um PA RF de banda dupla os fenômenos são praticamente os 

mesmos. Existe a mesma relação de não linearidade e eficiência apresentada nos 

PAs de banda simples. A principal diferença diz respeito aos efeitos das distorções 

no sinal de saída do amplificador. No caso da banda dupla, estes efeitos são 

consideravelmente maiores. A Figura 3 apresenta uma ilustração que mostra as 

distorções causadas na saída de um transmissor de banda dupla. 

 

FIGURA 3: ESPECTRO DE POTÊNCIA DE UM SINAL (A) NA ENTRADA E (B) NA 
SAÍDA DE UM TRANSMISSOR DE BANDA DUPLA. 

FONTE: ADAPTADO DE [12]. 

No caso de banda dupla, os componentes gerados são classificados em três 

grupos. Primeiramente, tem-se o grupo de componentes de intermodulação, ou in-

band intermodulation, que é composto pelos componentes situados ao redor da 

banda que contém o sinal que gerou estes mesmos componentes. O segundo grupo 
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é composto pelos componentes de modulação cruzada, ou cross-modulation, que 

também se situam ao redor das bandas, porém, os componentes presentes ao redor 

de uma banda são provenientes do sinal da outra banda. Já o último grupo é 

composto pelos componentes de intermodulação que se encontram fora das 

bandas, ou out-of-band intermodulation, sendo originários de ambas as bandas. Este 

último grupo, tal como no caso de amplificadores de banda simples, podem ser 

facilmente filtrados, levando em consideração que a distância entre as duas 

frequências portadoras é muito maior do que a largura de banda dos sinais 

transmitidos. Sendo assim, as distorções no caso de PAs RF de banda dupla se 

resumem aos fenômenos de cross-band modulation e in-band modulation. 

A partir dos dados apresentados é possível compreender que as não 

linearidades de um PA causam distorções no sinal de saída. Algumas destas 

distorções não podem ser filtradas devido à não idealidade dos filtros, podendo 

assim causar interferências em canais adjacentes. No caso de transmissores de 

banda dupla a situação é agravada. Além da interação entre as duas bandas, a não 

idealidade dos filtros de banda dupla é muito maior em comparação aos filtros de 

banda única. Portanto, é cada vez mais complexo e difícil comprimir com as 

máscaras de espectro impostas pelos diversos padrões de comunicação atuais [12]. 

2.2 MODELAGEM COMPORTAMENTAL E PRÉ-DISTORÇÃO DE PAs RF 

 Como já visto, transmissores de RF possuem comportamento não linear. 

Estes fenômenos de não linearidades são muito conhecidos e diversos estudos são 

feitos sobre seus efeitos no desempenho de sistemas de comunicação sem fio [13]. 

Dentro destes estudos, a modelagem matemática, ou comportamental, das não 

linearidades de PAs RF é um assunto que tem sido alvo dos holofotes nos últimos 

anos. Esta atenção se dá pelo fato de que a modelagem comportamental de PAs é 

um passo essencial para a técnica de pré-distorção digital. Como será mostrado a 

seguir, a pré-distorção nada mais é do que uma modelagem comportamental da 

curva inversa de um amplificador [14]. Outro ponto que torna a técnica de 

modelagem comportamental muito importante para o desenvolvimento de pré-

distorcedores é sua eficiência do ponto de vista de tempo e recursos [14], ou seja, 

sua relação custo x benefício. Isso se dá pelo fato de que a técnica de modelagem 

comportamental utiliza somente informações sobre a entrada e a saída de PAs, 
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fazendo com que não seja necessário se aprofundar na composição do circuito 

interno de um amplificador. 

 Para que o processo de modelagem comportamental possa ser feito é 

necessário compreender que um PA possui duas características chaves: não 

linearidades e efeitos de memória. As não linearidades, como já mostrado 

previamente, são causadas pela saturação dos componentes internos do 

amplificador, baseados em semicondutores, em geral transistores. Diferente das não 

linearidades, os efeitos de memória são causados pelas capacitâncias e indutâncias 

internas ao amplificador. Isto ocorre pois indutores e capacitores possuem 

características armazenadoras de energia. Devido a este efeito, o sinal de saída de 

um amplificador em certo instante de tempo depende, além da entrada naquele 

mesmo instante, de entradas em instantes passados de tempo. 

 Tanto a não linearidade quanto a memória são efeitos prejudiciais ao sistema 

de comunicação e, idealmente, devem ser eliminados. A técnica de pré-distorção 

digital tem esse objetivo. Seu princípio de funcionamento, mostrado na Figura 4, é, 

basicamente, a inserção de um dispositivo - o DPD - em cascata com o PA. A função 

do DPD é distorcer o sinal de maneira inversa ao PA, fazendo com que este sinal 

pré-distorcido, após passar pelo PA, possua característica linear em relação ao sinal 

de entrada. Ou seja, a pré-distorção tem como objetivo anular a não linearidade do 

PA aplicando, anteriormente a este, uma distorção inversa a do amplificador. 

 

FIGURA 4: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA TÉCNICA DE PRÉ-
DISTORÇÃO. 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 É mister saber que para que a técnica de pré-distorção possa ser realizada é 

necessário que se use um modelo matemático capaz de modelar não linearidades, 
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efeitos de memória e que seja passível de implementação em hardware. Um dos 

focos dos pesquisadores se dá no uso de polinômios que possuem efeitos de 

memória [14]. Em [15] é apresentado um modelo polinomial capaz de representar 

um sistema não linear com memória. O modelo é chamado de série de Volterra, e é 

representado, para banda única, pela seguinte equação 

 

, 

(3) 

onde      representa a saída no instante  ,      representa a entrada no instante  , 

  representa a ordem polinomial,     representa a profundidade de memória do 

polinômio e             representa os kernels da série de Volterra, ou, melhor 

dizendo, os coeficientes polinomiais ajustáveis do modelo. Em [7] foi proposta uma 

expansão deste modelo para banda dupla, com a finalidade de modelar 

comportamentalmente um PA de banda dupla. A equação resultante, em um caso 

genérico de quatro entradas, é dada a seguir 
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(4) 

onde       representa a saída no instante  ,       e   
     representam uma das 

bandas de entrada e seu par complexo conjugado no instante  ,       e   
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representam a outra banda de entrada e seu par complexo conjugado no instante  , 

   representa a ordem polinomial,   representa a profundidade de memória e 

                
 representa os kernels da série de Volterra. Em (4) foram excluídos 

todos os coeficientes simétricos para compactar o modelo. Mesmo após a exclusão 

dos coeficientes simétricos, a quantidade de coeficientes da série cresce 

exponencialmente com os valores de    e  . 

 A entrada e a saída de um PA de banda dupla são representadas, 

respectivamente, em 

 
   1 1 2 2Re exp( 2 ) Re exp( 2 )in x j f t x j f t  

,
 

(5) 

e   

 
   1 1 2 2Re exp( 2 ) Re exp( 2 )out y j f t y j f t  

.
 

(6) 

 Em casos de banda única foi comprovado que a grande maioria das 

contribuições da série de Volterra  são constribuições nas frequências harmônicas 

da portadora [16], ou seja, contribuições na out-of-band intermodulation, fazendo 

com que apenas um pequeno subconjunto de contribuições seja importante para 

descrever o comportamento do amplificador ao redor da frequência portadora. A 

técnica de redução proposta em [16] foi expandida para o caso de PAs de banda 

dupla em [7], fazendo com que (4) fosse reduzida a 
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(7) 

onde        . Para modelar    é necessário inverter as posições de    e   . 

Resultados foram gerados e foi comprovado que houve uma redução drástica da 

quantidade de coeficientes sem perdas significativas da precisão do modelo. No 

entanto, é necessário que as frequências portadoras de entrada não possuam 

multiplicidade inteira entre si. Caso as portadoras de entrada possuam frequências 

com multiplicidade inteira entre si deve-se analisar caso a caso para que novos 

termos sejam adicionados ao modelo [7] - [8], melhorando, assim, a sua precisão.  

 Em [17] foi proposta uma nova abordagem para redução da quantidade de 

coeficientes da série de Volterra na modelagem de PAs RF, denominada de desvio 

dinâmico (DD, dynamic deviation). Esta abordagem divide a série de Volterra em 

duas partes: estática e dinâmica, em outras palavras, sem e com memória, 

respectivamente. Em [9] o método DD foi expandido para banda dupla, gerando 

resultados satisfatórios com quantidades de coeficientes bastante reduzidas. 

 Após todos os trabalhos voltados à modelagem comportamental de 

amplificadores de potência, este trabalho propõe o uso das técnicas até então 

adquiridas para a modelagem  de pré-distorcedores através da curva inversa de um 

PA. Para isso são aplicados os dados de saída de um PA RF em estudo na entrada 
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de um modelo da série de Volterra. Através do método dos mínimos quadrados é 

possível adquirir um pacote de coeficientes capazes de treinar uma série de Volterra 

como um DPD. Estes coeficientes são, então, aplicados no mesmo modelo usado 

para gerá-los, porém, desta vez são aplicados os dados de entrada do PA RF em 

estudo na entrada do modelo treinado como DPD. Deste modo a saída do modelo 

apresenta comportamento inverso ao de um PA. Esta saída é aplicada diretamente 

na entrada do PA RF em estudo, fazendo com que a sua saída seja linear. 

 Neste capítulo foram apresentadas as ferramentas utilizadas neste trabalho, 

tal como a metodologia para utilizar a série de Volterra na modelagem 

comportamental e os vários modelos que serão usados daqui em diante para 

modelar pré-distorcedores digitais. No próximo capítulo será apresentada a proposta 

principal deste trabalho, que se resume à aplicação da série de Volterra completa 

[7], da série de Volterra reduzida [7] e da série de Volterra reduzida com DD [9]. 
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3 PROPOSTA DO TRABALHO 

 No capítulo anterior foram apresentados os três modelos da série de Volterra 

que serão utilizados na modelagem comportamental de DPDs, sendo eles a série de 

Volterra completa, a série de Volterra reduzida e a série de Volterra reduzida com 

desvio dinâmico. 

 As reduções propostas em trabalhos anteriores possuem grande importância 

pelo fato de que a série de Volterra completa é capaz de gerar quantidades muito 

grandes de coeficientes dependendo dos seus truncamentos de ordem polinomial e 

profundidade de memória, tornando-se não implementável na prática em FPGAs 

(field programmable gate array) e DSPs (digital signal processor). 

 A proposta deste trabalho é utilizar os três modelos já citados para a 

modelagem de DPDs com base nos dados de um PA RF modelo caixa preta, 

produzido no software MATLAB, no caso em que as portadoras de entrada não 

possuem multiplicidade inteira entre si, e de um PA modelo real, produzido no 

software ADS. O intuito é determinar qual série de Volterra gera o melhor modelo de 

DPD, para então utilizá-lo na linearização dos PAs em estudo. 

3.1 SÉRIE DE VOLTERRA COMPLETA 

 A série de Volterra foi criada pelo italiano Vito Volterra, por volta de 1887, e 

ficou conhecida durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi usada para analisar 

o efeito do ruído de um radar em um circuito receptor não linear. Como já 

apresentado, a série de Volterra completa para banda dupla é demonstrada por (4). 

A quantidade de coeficientes desta série cresce exponencialmente com os valores 

da ordem polinomial e da profundidade de memória, tornando difícil sua 

implementação em hardware. Para comparação, a série de Volterra completa, com 

     e     gera      coeficientes, enquanto a série de Volterra reduzida, com 

os mesmos valores de ordem polinomial e profundidade de memória, gera     

coeficientes [8]. 

3.2 SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA 

 Tal como já citado, a série de Volterra completa é capaz de gerar quantidades 

enormes de coeficientes dependendo de sua ordem polinomial e de sua memória. 
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Para que a série de Volterra possa ser mais amplamente utilizada é necessário 

reduzir a quantidade de coeficientes gerados por ela, sem que haja redução 

significativa de precisão do modelo. A equação demonstrada em (7) leva em 

consideração a estratégia proposta em [16], pelo professor italiano Sergio 

Benedetto. A estratégia em questão, quando em banda dupla, dita que para modelar 

a saída   , por exemplo, é necessário levar em consideração apenas os termos que 

possuem uma quantidade de parcelas    igual à quantidade de parcelas   
 , e, além 

disso, que a quantidade de parcelas    deve ser igual à quantidade de parcelas   
  

acrescida de 1. Ou seja, a teoria utilizada por Benedetto leva em consideração as 

combinações exponenciais dos sinais de entrada, tal como pode ser visto em (5). A 

multiplicação de um termo pelo seu complexo conjugado resulta no quadrado do 

módulo deste número, ou seja, uma informação localizada em torno da frequência 

nula. Em suma, a estratégia se baseia, basicamente, em anular as parcelas com 

seus complexos conjugados até que sobre uma única parcela complexa:    na 

modelagem de    e    na modelagem de   . 

3.3 SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA COM DESVIO DINÂMICO 

 De acordo com [17], a série de Volterra pode ser dividida em duas partes: 

uma estática, que compreende os termos sem memória, e uma dinâmica, que 

abrange apenas os termos com memória. 

 A base desta nova abordagem é a introdução de um novo termo, chamado 

função de desvio dinâmico, definido por 

                     (8) 

onde      representa o sinal de entrada no instante atual e        o sinal de 

entrada em algum instante passado. Quando se aplica (8) em uma série de Volterra 

de banda única, fica clara a divisão entre parte estática e parte dinâmica da série, e 

também é introduzida a variável  , que determina a “ordem” da parte dinâmica do 

conjunto.  

 Por exemplo, no caso de    , tem-se que, em cada termo, o número 

máximo de desvios (entradas em instantes passados) é 1. Levando em 

consideração o caso de banda única, pode-se dizer que, como só são levados em 
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consideração os valores de entrada      e seu complexo conjugado      , é 

possível ter termos possuindo        ou        , mas não os dois juntos. Com 

   , podem existir dois desvios em cada termo. No caso de banda única, podem 

ser dois desvios em     , dois desvios em       ou um desvio em cada. A lógica 

prossegue para outros valores de  . 

 Deste modo, ocorre uma grande redução na quantidade de termos gerados, 

mantendo a importância do dinamismo da memória, fazendo com que haja baixa 

perda de precisão. 
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4 METODOLOGIA 

 No Capítulo 3 foram apresentadas as 3 séries de Volterra que serão utilizadas 

para modelagem comportamental de DPDs. Neste capítulo será explicada a 

metodologia utilizada para a avaliação destes modelos. 

4.1 SINAIS E TRATAMENTO DE DADOS 

 Neste trabalho é de suma importância que os dados utilizados estejam de 

acordo com os parâmetros necessários para que possa haver uma modelagem 

correta. Portanto, foi efetuado um tratamento em todos os dados obtidos através do 

software Matlab, através da simulação de um transmissor e um receptor de banda 

dupla. 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 

         e um sinal do padrão LTE OFDMA com largura de banda de       , 

ambos amostrados na frequência de          . 

4.1.1 TRASMISSOR BANDA DUPLA 

 O sistema utilizado para simular o transmissor seguiu a arquitetura mostrada 

na Figura 5.  

 

FIGURA 5: TRANSMISSOR BANDA DUPLA UTILIZADO NA GERAÇÃO DE 
DADOS. 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 Os sinais     e     representam as envoltórias complexas de entrada dos 

sinais WCDMA e OFDMA, respectivamente. O primeiro passo para o tratamento 

destes dados é a reamostragem. A reamostragem de um sinal no domínio do tempo 

gera cópias no domínio da frequência [18]. Para evitar a sobreposição entre as 
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cópias que possuem distância entre si igual a um múltiplo inteiro da frequência de 

amostragem o sinal deve ser reamostrado em uma taxa muito alta, pois assim se 

aumenta amplamente os limites do espectro da simulação. Também é recomendável 

que a frequência de reamostragem seja um múltiplo inteiro da frequência de 

amostragem inicial. Neste caso, escolheu-se uma taxa de reamostragem de 150 

vezes, fazendo com que o sinal, anteriormente em           passasse para a 

frequência de amostragem de          . 

 Após a reamostragem, os sinais de entrada, que até então se encontravam 

em banda base, são convertidos para as frequências de RF pré-determinadas, 

simulando, assim, um sistema em banda passante. O sinal WCDMA foi deslocado 

para a frequência de        , enquanto o sinal OFDMA foi deslocado para a 

frequência de        . Quando em banda base, o sinal de entrada possui apenas 

informações da envoltória complexa. Sendo  ̃    a envoltória complexa de um sinal, 

pode-se dizer que 

  ̃                  (9) 

onde       e       são os componentes em fase e em quadratura, respectivamente, 

do sinal [18]. Ao ser deslocado para uma banda passante, centrada na frequência   , 

o sinal é dado por 

                                       (10) 

sendo equivalente à   

        { ̃          }  (11) 

 
onde  

                                 (12) 

 
 Este deslocamento na frequência de um sinal que possui componentes em 

fase e quadratuda é denominado modulação em quadratura e seu diagrama de 

blocos é apresentado na Figura 6. 
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FIGURA 6: ESQUEMA DE MODULADOR EM QUADRATURA. 

FONTE: O AUTOR (2017). 

4.1.2 MODELOS DOS PAs RF BANDA DUPLA 

 O modelo de PA teórico, construido no software Matlab, possui uma 

configuração bastante simples, constituída de um filtro de banda dupla em cascata 

com uma função não linear. O PA de banda dupla é representado por uma 

arquitetura Wiener, que utiliza um filtro FIR com dois coeficientes e um polinômio de 

sétima ordem. As envoltórias complexas que modulam as portadoras   e    são, 

respectivamente, um sinal 3GPP WCDMA de largura de banda igual a          e 

um sinal OFDMA de largura de banda igual a       . As envoltórias complexas 

foram amostradas a          . 

4.1.3 RECEPTOR BANDA DUPLA 

 Após a amplificação, é necessário simular um receptor que recupere os sinais 

em banda base. A configuração do receptor é mostrada na Figura 7. 
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FIGURA 7: ESQUEMA DO RECEPTOR. 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 Como pode ser observado na Figura 7, o primeiro passo é a demodulação 

dos sinais das bandas passantes. Para isso é utilizado um demodulador em 

quadratura, semelhante ao apresentado na Figura 8. Após a demodulação, os sinais 

são reamostrados novamente para sua frequência de amostragem inicial. 

 

FIGURA 8: ESQUEMA DE DEMODULAÇÃO EM QUADRATURA. 

FONTE: O AUTOR (2017). 

4.1.4 GERAÇÃO DE DADOS 

 Para que a modelagem comportamental possa ser feita, é necessário possuir 

um conjunto de dados de entrada e saída do dispositivo em estudo, fazendo assim 

com que o PA em questão atue como um modelo caixa preta. As subseções 

anteriores apresentaram os passos necessários para efetuar este tratamento de 
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dados. Dois sistemas levemente distintos são utilizados para adquirir os dados de 

entrada e de saída, como mostram as Figuras 9 e 10. 

 

FIGURA 9: SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE ENTRADA. 

FONTE: O AUTOR (2017). 
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FIGURA 10: SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE SAÍDA. 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 Os vetores de entrada das Figuras 9 e 10,        e       , são referentes aos 

sinais WCDMA e OFDMA, respectivamente. Inicialmente, cada vetor possuia 5000 

amostras. Após a reamostragem, utilizando um fator de reamostragem de 150 

vezes, cada vetor passou a ter 750000 pontos. Em seguida os sinais foram 

modulados, sendo que o sinal WCDMA foi deslocado para a frequência de         

e o sinal OFDMA foi deslocado para a frequência de        . Neste ponto é que 

ocorre a diferença entre os sistemas das Figuras 9 e 10. Para obter novos dados de 

entrada, a soma dos sinais modulados em alta frequência é imediatamente 

demodulada em banda base, e os dados são reamostrados novamente em sua 

frequência inicial, gerando, assim, um pacote de 5000 amostras para cada entrada. 

Porém, para obter dados de saída é necessário passar o sinal modulado na 

frequência por um PA RF. O sinal de saída do PA é dividido pela constante  , que é 

o ganho do PA em questão. Após isso, o sinal é demodulado em banda base e 

reamostrado na frequência inicial, gerando, portanto, um pacote de 5000 amostras 

para cada saída. 



32 

 

 Ao final do processo tem-se 4 vetores de sinais complexos com 5000 

amostras cada. Estes 4 vetores são constituidos por dois conjuntos entrada-saída, 

sendo um para o sinal WCDMA e outro para o sinal OFDMA. Cada um destes 4 

vetores de 5000 amostras foi dividido em 2 vetores de 2500 amostras cada, um para 

extração de coeficientes e outro para a validação do modelo. Isto é necessário pois, 

em modelagem comportamental, deve-se sempre validar o modelo construido com 

dados diferentes dos utilizados para extração de coeficientes, evitando, assim, o 

sobre-ajuste (overfitting) dos dados e determinando a eficácia do modelo. Utilizando 

estes dados é possível modelar amplificadores de potência e pré-distorcedores 

através de diversos métodos. Neste trabalho, como já dito, é utilizada a série de 

Volterra. 
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4.2 MÉTRICAS 

 Neste trabalho foi utilizada a métrica NMSE para medir a precisão dos 

modelos da série de Volterra na modelagem da curva inversa do PA e na sua 

linearização. 

4.2.1 NMSE 

 Muito comum na validação de modelos matemáticos [13], o NMSE calcula o 

erro na modelagem através da seguinte expressão: 

 
                  [

∑ |            |
  

   

∑ |     | 
 
   

]  (13) 

onde       representa a saída desejada e        representa a saída do modelo em 

análise, ambas no instante de tempo   , e   é o número de amostras. Na 

modelagem comportamental da curva inversa de um PA,       seria o sinal de 

entrada do dispositivo e        seria a saída do modelo do DPD. Portanto, quanto 

menor for o valor do NMSE, maior será a precisão deste modelo em relação à 

referência. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 Este capítulo está reservado para a apresentação dos resultados gerados e 

as respectivas análises dos dados obtidos em cada um dos três modelos utilizados 

no trabalho. Inicialmente, serão analisados os resultados da modelagem da curva 

inversa dos PAs RF descritos na Seção 4.1.2 em todos os casos propostos no 

Capítulo 3. Em seguida, todos os modelos da série de Volterra serão aplicados na 

pré-distorção do modelo de PA, podendo, então, observar o resultado da cascata 

DPD-PA. Todas as simulações utilizaram os sinais e o transmissor e receptor 

descritos no Capítulo 4. 

5.1 MODELAGEM DA CURVA DIRETA DE UM PA 

 Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos em trabalhos 

passados [7] – [9] relativos à modelagem comportamental da curva direta de PAs 

RF. Neste caso, serão modelados o PA teórico desenvolvido no software Matlab e o 

PA real desenvolvido no software ADS, já apresentados na Seção 4.1.2. 

 A modelagem da curva direta de um PA é extremamente semelhante à 

modelagem da curva inversa. O único ponto distinto é o treinamento do seu modelo. 

Para modelar um PA, deve-se aplicar os dados de entrada na entrada do modelo, e 

os dados de saída, na saída. A modelagem da curva inversa simplesmente inverte 

esta ordem. 

5.1.1 SÉRIE DE VOLTERRA COMPLETA 

 Na série de Volterra completa, com      e    , são gerados 6434 

coeficientes polinomiais. Os resultados gráficos da modelagem de ambas as bandas 

do PA teórico são mostrados nas Figuras 11 e 12. 
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FIGURA 11: MODELAGEM DA CURVA DIRETA DO PA TEÓRICO EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA COMPLETA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
WCDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 
FIGURA 12: MODELAGEM DA CURVA DIRETA DO PA TEÓRICO EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA COMPLETA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
OFDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 
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 Nota-se imediatamente a péssima qualidade do modelo de validação em 

ambas as bandas. A Tabela 1 apresenta os valores de NMSE obtidos para o modelo 

de PA teórico, que comprovam a informação visual. 

TABELA 1 – RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
COMPLETA PARA MODELO TEÓRICO DE PA . 

Banda Extração Validação 

WCDMA             

OFDMA             

 

 A Tabela 2 apresenta os valores de NMSE obtidos para o modelo real de PA. 

Os gráficos obtidos não serão apresentados pois seguem a mesma tendência do 

modelo teórico. 

TABELA 2 - RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
COMPLETA PARA MODELO REAL DE PA. 

Banda Extração Validação 

WCDMA             
OFDMA             

  

Comprova-se, portanto, que o modelo não possui precisão alguma. Muito 

porém, este resultado já era esperado. A grande quantidade de coeficientes faz com 

que os resultados da extração sejam muito próximos aos resultados desejados, e, na 

retirada dos coeficientes utilizando a método dos mínimos quadrados, gera-se uma 

matriz com colunas quase que linearmente dependentes. Dessa forma, a matriz de 

regressão torna-se mal-condicionada, ocorrendo o fenômeno de overfitting 

(sobreajuste). Estes coeficientes obtidos, portanto, não são capazes de modelar 

qualquer outro pacote de dados que não seja o pacote utilizado em sua extração. 

5.1.2 SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA 

 Conforme já apresentado, estudos comprovaram que, para PAs de banda 

única, a série de Volterra completa possui muitos termos que contribuem apenas 

para frequências harmônicas da frequência desejada [16]. A validação para casos 

de PAs de banda dupla já foi estudada [7]. Com base nisso foi criada a série de 

Volterra reduzida, que apenas leva em consideração os termos que realmente 

importam para a modelagem desejada. 

 As Figuras 13 e 14 mostram os resultados obtidos na modelagem da curva 

direta do PA teórico em análise utilizando-se da série de Volterra reduzida. 
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FIGURA 13: MODELAGEM DA CURVA DIRETA DO PA TEÓRICO EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
WCDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 
FIGURA 14: MODELAGEM DA CURVA DIRETA DO PA TEÓRICO EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
OFDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 
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 As Figuras 15 e 16 mostram os resultados obtidos na modelagem da curva 

direta do PA tprático em análise utilizando-se da série de Volterra reduzida. 

 

FIGURA 15: MODELAGEM DA CURVA DIRETA DO PA REAL EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
WCDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 
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FIGURA 16: MODELAGEM DA CURVA DIRETA DO PA REAL EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
OFDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 

Neste caso, o modelo com      e     gerou 224 coeficientes na 

modelagem de cada banda. É de fácil observação que os resultados obtidos são 

muito melhores do que os resultados da série de Volterra completa, mesmo com 

uma quantidade drasticamente menor de coeficientes. A Tabela 3 comprova a 

precisão do modelo teórico. 

TABELA 3 – RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
REDUZIDA PARA MODELO TEÓRICO DE PA. 

Banda Extração Validação 

WCDMA             

OFDMA             

 

 A Tabela 4 apresenta os mesmos resultados da Tabela 3 para o modelo de 

PA real. 

TABELA 4 - RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
REDUZIDA PARA MODELO REAL DE PA. 

Banda Extração Validação 

WCDMA             
OFDMA             
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5.1.3 SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA COM DESVIO DINÂMICO 

 Como já citado anteriormente, o método do desvio dinâmico leva em 

consideração que a série de Volterra pode ser dividida em duas partes distintas, 

sendo uma a parte estática, sem efeito de memória, e outra a parte dinâmica, com 

efeito de memória [17]. A aplicação deste método para PAs RF de banda dupla já foi 

estudada [9]. Um grande diferencial deste modelo é a introdução de uma nova 

variável,  , que determina o grau máximo de dinamicidade em cada termo do 

modelo. A Tabela 5 apresenta a quantidade de coeficientes gerados com     , 

    e   variando entre 0 e 2. 

TABELA 5 – QUANTIDADE DE COEFICIENTES GERADOS PELA SÉRIE DE 
VOLTERRA REDUZIDA COM DD. 

  Quantidade de coeficientes 

     

     

     

 

 Percebe-se que, dentre todos os modelos utilizados neste trabalho, a série de 

Volterra reduzida com DD possui as menores quantidades de coeficientes. 

 A Tabela 6 apresenta os resultados de NMSE obtidos para todos os casos 

com o PA modelo teórico. 

TABELA 6 – RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
REDUZIDA COM DD PARA MODELO TEÓRICO DE PA. 

 Banda 

 WCDMA OFDMA 

  Extração Validação Extração Validação 

                          
                          
                          

 
 A Tabela 7 apresenta os resultados de NMSE obtidos para todos os casos 
com o PA modelo real. 

TABELA 7 - RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
REDUZIDA COM DD PARA MODELO REAL DE PA. 

 Banda 

 WCDMA OFDMA 

  Extração Validação Extração Validação 

0                         
1                         
2                         
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 Observando as Tabelas 6 e 7 é possível notar resultados inesperados em 

relação aos valores de NMSE obtidos. De fato, como é mostrado em [9], este 

fenômeno ocorre pelo fato de que na retirada dos dados de entrada e saída do PA 

em análise, tais dados acabaram por ter muito pouca influência da memória em sua 

constituição. Deste modo, quando se utiliza uma modelagem com    , tal como 

na presente situação, ocorre um fenômeno chamado sobreajuste (overfitting), que 

nada mais é do que uma modelagem que é demasiado ajustada a um pacote de 

dados, e, por este motivo, perde sua generalidade quando outros pacotes de dados 

são utilizados no modelo. 

 Através dos gráficos e das tabelas geradas é possível concluir que a série de 

Volterra pode, sim, modelar sistemas não lineares com memória, tais como as 

curvas direta de um PA RF. 

5.2 MODELAGEM DA CURVA INVERSA DE UM PA 

 Nesta seção será iniciado o processo de modelagem da curva inversa de PAs 

RF. Para isto, como já mencionado, deve-se inverter os dados de saída e de 

entrada, ou seja, aplicar os dados de saída na entrada do modelo e aplicar os dados 

de entrada na saída do modelo. Após esta inversão, pode-se extrair os coeficientes 

treinados através do método de mínimos quadrados, exatamente da mesma forma 

como foi feito no caso da modelagem da curva direta. Sendo assim, os 3 modelos de 

séries de Volterra citados no Capítulo 3 serão utilizados para a modelagem. 

5.2.1 SÉRIE DE VOLTERRA COMPLETA 

 Para a modelagem da curva inversa do PA em análise, todos os modelos da 

série de Volterra possuirão as mesmas configurações apresentadas na Seção 5.1, 

ou seja,      e    . As quantidades de coeficientes de cada modelo serão as 

mesmas apresentadas anteriormente, ou seja, para o caso da série de Volterra 

completa, a quantidade de coeficientes é igual a 6434. As Figuras 17 e 18 

apresentam os resultados da modelagem da curva inversa do PA teórico utilizando a 

série de Volterra completa para as bandas WCDMA e OFDMA, respectivamente. 
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FIGURA 17: MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA TEÓRICO EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA COMPLETA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
WCDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 
FIGURA 18: MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA TEÓRICO EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA COMPLETA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
OFDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 
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 Novamente, é visível que o modelo completo da série de Volterra não é capaz 

de modelar adequadamente as curvas direta e inversa de um PA RF. Os gráficos da 

modelo real de PA seguem a mesma lógica, por isso não serão apresentados. A 

Tabela 8 apresenta os resultados de NMSE para o modelo teórico de PA, 

comprovando a falta de precisão do modelo. 

TABELA 8 – RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
COMPLETA PARA MODELO TEÓRICO DE PA. 

Banda Extração Validação 

WCDMA             

OFDMA             

 

 A Tabela 9 apresenta os resultados de NMSE para o modelo real de PA, 
corroborando os resultados obtidos na Tabela 8. 

TABELA 9 – RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
COMPLETA PARA O MODELO REAL DE PA. 

Banda Extração Validação 

WCDMA             

OFDMA             

 
5.2.2 SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA 

 Com as reduções propostas em [16] aplicadas no caso de banda dupla, 

ocorre grande redução na quantidade de coeficientes da série de Volterra, caindo de 

6434 para apenas 224 coeficientes no caso de      e    . As Figuras 19 e 20 

apresentam, respectivamente, as validações da curva inversa do PA teórico em 

análise modelado através da série de Volterra reduzida. A Tabela 10 corrobora as 

informações contidas nas figuras. 
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FIGURA 19: MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA TEÓRICO EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
WCDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 
 

 
FIGURA 20: MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA TEÓRICO EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
OFDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 
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TABELA 10 – RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
REDUZIDA PARA MODELO TEÓRICO DE PA. 

Banda Extração Validação 

WCDMA             

OFDMA             

 
 A Tabela 10 traz informações importantes para a compreensão da 

modelagem comportamental das curvas inversas dos PAs teórico e real em análise. 

Como pode ser observado, em comparação com os resultados do mesmo modelo da 

série de Volterra na modelagem da curva direta do PA, os valores de NMSE são 

muito baixos, próximos de       , sendo este valor pré-determinado como o mínimo 

aceitável. Isso se dá pelo fato de que os dados utilizados foram concebidos em 

forma de valores de saída que dependem de valores de entrada no instante 

presente e em instantes passados (memória). Quando é feita a inversão destes 

dados, ocorrem deslocamentos que deterioram os resultados de NMSE. Além disso, 

a ordem polinomial tende a ser mais elevada na modelagem da característica 

inversa de PAs RF. 

 As Figuras 21 e 22 e a Tabela 11 apresentam os resultados para o modelo 

real de PA no caso da série de Volterra reduzida. 
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FIGURA 21: MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA REAL EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
WCDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 
Figura 22: MODELAGEM DA CURVA INVERSA DO PA REAL EM ESTUDO 
ATRAVÉS DA SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA – VALIDAÇÃO DA BANDA 
OFDMA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 



47 

 

TABELA 11 – RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
REDUZIDA PARA MODELO REAL DE PA. 

Banda Extração Validação 

WCDMA             

OFDMA             

 

5.2.3 SÉRIE DE VOLTERRA REDUZIDA COM DESVIO DINÂMICO 

 Com um número de coeficientes ainda menor do que a série de Volterra 

reduzida, a série de Volterra com desvio dinâmico tem como fundamento teórico 

uma nova abordagem para a redução da quantidade de coeficientes. Outras 

técnicas tratam os termos como um todo, porém, o desvio dinâmico dividiu estes 

termos com base na existência, ou não, de componentes com memória, introduzindo 

uma nova variável de truncamento que determina a quantidade máxima de 

componentes com memória que um termo pode possuir.  

 As Tabelas 12 e 13 demonstram os resultados de NMSE obtidos para o caso 

de      e    , com   variando entre 0 e 2, para os modelos teórico e real de 

PA, respectivamente. 

TABELA 12 – RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
REDUZIDA COM DD PARA MODELO TEÓRICO DE PA. 

 Banda 

 WCDMA OFDMA 

  Extração Validação Extração Validação 

                          
                          
                          

 
TABELA 13 - RESULTADOS DE NMSE (dB) PARA A SÉRIE DE VOLTERRA 
REDUZIDA COM DD PARA MODELO REAL DE PA. 

 Banda 

 WCDMA OFDMA 

R Extração Validação Extração Validação 

0                         

1                         

2                         

 
 Novamente pode-se observar o comportamento inesperado e anti-intuitivo 

deste modelo, porém, como já foi explicitado, isso se dá por causa dos dados com 

pouco ou nenhum efeito de memória. 
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6 UTILIZAÇÃO DOS MODELOS DE SÉRIE DE VOLTERRA NA LINEARIZAÇÃO 

DO PA RF 

 Até então neste trabalho já foi provado que os modelos da série de Volterra 

podem modelar comportamentalmente curvas diretas e inversas de PAs RF de 

banda dupla. De fato, já são possuídos pacotes de dados referentes à entrada e à 

saída de PAs RF de banda dupla, tendo sido tratados no âmbito deste trabalho. 

Também já foram determinados modelos de PAs RF para ter suas curvas 

modeladas e, porteriormente, serem linearizados. O próximo, e último, passo é 

completar este estudo através da linearização dos amplificadores com o uso de um 

pré-distorcedor digital, que foi o grande motivador deste trabalho e de muitos outros 

anteriores a este [7] - [9]. 

 Sabe-se que, conforme citado na Seção 2.2, o DPD possui comportamento 

não linear inverso ao do PA, fazendo com que, quando postos em cascata, os dois 

dispositivos produzam uma saída linear, resolvendo todos os problemas de 

intermodulação e abrindo as portas para a eficiência energética e espectral. 

Portanto, como já foi efetuada a modelagem comportamental da curva inversa de um 

PA, basta adaptar este modelo e aplicá-lo em cascata com o amplificador 

produzindo, assim, um sistema linear. 

 A adaptação necessária, acima mencionada, diz respeito ao comportamento 

inverso do DPD. Sabe-se que o PA possui seu comportamento não linear devido à 

compressão de ganho em altas potências de entrada. Quando se modela o 

comportamento inverso, os dados de entrada e saída são invertidos, sendo 

necessária, então, uma análise de amplitudes máximas de entrada e saída. Sendo 

assim, para que o modelo não seja extrapolado ou não atinja os níveis de alta 

potência, podendo, assim, comprometer todo funcionamento do sistema, é 

necessário que o sinal de entrada seja levemente atenuado ou amplificado 

(dependendo do ganho do amplificados modelado) antes de ser inserido no DPD. 

6.1 LINEARIZAÇÃO 

 Para efetuar as linearizações dos PAs será escolhido o melhor dos três 

modelos para cada um dos PAs apresentados neste trabalho. A série de Volterra 

completa apresentou baixíssimo desempelho em todas modelagens devido ao seu 



49 

 

elevado número de coeficientes, portanto, fica fora de cogitação. A série de Volterra 

reduzida apresenta bons resultados com uma quantidade razoável de coeficientes, 

podendo ser utilizada para linearizar um PA. Porém, a série de Volterra reduzida 

com DD apresentou resultados ainda melhores com quantidades menores de 

coeficientes, sendo, então, escolhida para linearizar o PA RF. Será utilizada a 

configuração com     para o modelo teórico de PA, que possui apenas 10 

coeficientes e o melhor resultado de NMSE, e a configuração com     para o 

modelo real de PA, que possui apenas 38 coeficientes e o melhor resultado de 

NMSE. 

 A determinação do ganho (ou atenuação) do sinal de entrada é feita no 

método de tentativa e erro, onde são feitas inúmeras simulações com diversos 

valores de atenuação, analisando os resultados obtidos em todos os casos. 

 Para a banda WCDMA do PA teórico, o melhor valor de atenuação da entrada 

do DPD foi       , fazendo com que o NMSE do resultado linearizado chegasse a 

        . A Figura 23 apresenta o resultado linearizado da cascata DPD-PA. 

 

FIGURA 23: RESULTADO DA LINEARIZAÇÃO DO PA TEÓRICO EM ANÁLISE 
ATRAVÉS DO MÉTODO DE PRÉ-DISTORÇÃO DIGITAL – BANDA WCDMA. 

FONTE: O AUTOR (2017). 
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 A Figura 24 apresenta o mesmo resultado, porém, agora para a banda 

OFDMA do PA teórico. Neste caso, o ganho ideal foi       , gerando um NMSE 

do resultado linearizado de         .  

 

FIGURA 24: RESULTADO DA LINEARIZAÇÃO DO PA TEÓRICO EM ANÁLISE 
ATRAVÉS DO MÉTODO DE PRÉ-DISTORÇÃO DIGITAL – BANDA OFDMA. 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 Para melhor visualizar a melhora causada pela linearização, as Figuras 25, 26 

e 27 apresentam, respectivamente, os dados de entrada na frequência, a saída do 

PA teórico na frequência e a saída da cascata na frequência. 
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FIGURA 25: SINAL DE ENTRADA DOS PAS. 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 Percebe-se que as duas bandas se encontram na frequência correta, sem 

qualquer distorção perceptível. Após aplicar este sinal na entrada dos PAs RF, o 

comportamento não linear gera distorções, como já foi explicado no Capítulo 2. A 

Figura 26 mostra melhor as distorções causadas pelo PA. 
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FIGURA 26: SINAL DE SAÍDA DO PA. 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 O primeiro gráfico da Figura 26 apresenta muito bem as intermodulações fora 

de banda e as modulações cruzadas, também já explicadas no Capítulo 2. O 

segundo e o terceiro gráfico da Figura 26 mostram a filtragem das bandas de 

operação do PA de banda dupla, e torna possível perceber o efeito da intermodulção 

dentro da banda. O grande intuito da linearização é evitar este tipo de distorção. A 

Figura 27 apresenta os resultados obtidos após a linearização. 
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FIGURA 27: SINAL DE SAÍDA DA CASCATA. 
FONTE: O AUTOR (2017). 

 É perceptível que houve diminuição de potência do sinal nas bandas laterais 

para ambas as bandas de operação do PA de banda dupla. Uma breve análise 

visual constatou reduções na ordem de      nos valores de potência das bandas 

laterais. Análises mais detalhadas podem ser feitas para melhor definir tais 

resultados, porém, visualmente, já é possível perceber que a linearização do PA 

causou os efeitos desejados. 

 As Figuras 28 e 29 mostram os resultados da linearização do modelo real de 

PA, contruído no ADS. 
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FIGURA 28: RESULTADO DA LINEARIZAÇÃO DO PA REAL EM ANÁLISE 
ATRAVÉS DO MÉTODO DE PRÉ-DISTORÇÃO DIGITAL – BANDA WCDMA. 

FONTE: O AUTOR (2017). 
 

 

FIGURA 29: RESULTADO DA LINEARIZAÇÃO DO PA REAL EM ANÁLISE 
ATRAVÉS DO MÉTODO DE PRÉ-DISTORÇÃO DIGITAL – BANDA OFDMA. 

FONTE: O AUTOR (2017). 
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 Os gráficos das respostas em frequência do modelo real de PA são 

semelhantes às respostas obtidas para o modelo teórico de PA, por este motivo não 

serão apresentados. 

 As diferenças entre as Figuras 23 e 24 e as Figuras 28 e 29 se devem ao fato 

de que o modelo teórico de PA possui ganho menor do que 1 (atenua), ao contrário 

do modelo real de PA, que possui ganho maior do que 1 (amplifica). 

 Para a banda WCDMA do modelo real, foi utilizado um ganho     , que 

gerou um NMSE de         . Já para a banda OFDMA do modelo real, foi utilizado 

    , gerando um NMSE de         . 
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7 CONCLUSÃO 

 A técnica de pré-distorção digital tem a capacidade de melhorar 

drasticamente a linearidade e a eficiência do transmissor, fazendo com que a 

cascata de curvas de comportamento inverso anule grande parte das não 

linearidades, evitando posteriores distorções, permitindo que o PA atue na área de 

alta eficiência. A série de Volterra é de grande versatilidade pois possui diversas 

maneiras de simplificação sem grandes perdas de precisão.  

 Este trabalho apresentou 3 diferentes modelos de séries de Volterra, o 

completo, o reduzido e o reduzido com desvio dinâmico. As diferentes respostas de 

cada modelo para as modelagens proporcionaram uma compreensão mais ampla 

sobre as limitações e os benefícios em utilizar a série de Volterra. Em linhas gerais, 

o modelo completo da série de Volterra apresentou resultados de baixíssima 

qualidade e precisão, isso devido ao fato de que sua enorme quantidade de 

coeficientes acaba deteriorando a modelagem ao invés de trazer benefícios. Já o 

modelo reduzido apresentou comportamentos satisfatórios em todos os casos 

estudados, com quantidade razoável de coeficientes. O modelo reduzido com desvio 

dinâmico apresentou os melhores resultados com as menores quantidades de 

coeficientes, atingindo os melhores resultados com     para o modelo teórico de 

PA e com     para o modelo real de PA. Este fato ocorreu pois o modelo teórico 

do PA possuía pouca ou nenhuma memória, e foi melhor modelado pela série que 

continha influência reduzida da memória. Já o modelo real de PA foi projetado para 

possuir maior influência da memória, fazendo com que sua modelagem ótima fosse 

a de um modelo que também possuísse influência moderada da memória. 

 Além da compreensão avançada sobre o funcionamento de PAs RF, DPDs e 

modelagens comportamentais, este trabalho proporcionou grande entendimento na 

área de transmissão e recepção de sinais, de processamento digital de sinais, 

princípios de comunicação via RF e conduziu o autor a obter uma visão mais ampla 

do cenário atual da área de telecomunicações.  
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