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RESUMO

O relatório anual do Software Engineering Institute (SEI) mostrou que mais de três
mil avaliações de CMMI® foram realizadas desde 2002. Muitas delas foram
realizadas em fornecedores de software, ou seja, empresas que desenvolvem
software para outras empresas. Embora os custos de execução e avaliação sejam
altos para os fornecedores de software, não há nenhum estudo formal investigando
se os clientes dessas empresas certificadas estão satisfeito com a qualidade do
serviço prestado. O presente trabalho trás os resultados de uma avaliação formal da
percepção dos clientes sobre a qualidade dos serviços oferecidos pelos
fornecedores de software avaliados pelo CMM/CMMI®. Para a coleta de dados foi
desenvolvido um instrumento com base em um modelo de avaliação da qualidade
de serviço amplamente utilizado (SERVQUAL). O instrumento foi aplicado em
clientes de fornecedores de software avaliadas no CMM/CMMI®. Os resultados
mostraram que clientes e possíveis clientes possuem altas expectativas em relação
à prestação de serviço com provedores certificados CMM/CMMI© e que no geral a
percepção do serviço entregue é inferior à expectativa. Conclui-se, portanto, que a
certificação não garante necessariamente a melhoria na percepção do cliente sobre
a qualidade dos serviços prestados.

Palavras-chave: Qualidade de Serviços. Fornecedores de Software. CMM/CMMI®.

ABSTRACT

The state year report of the Software Engineering Institute (SEI) showed that more
than three thousand CMM/CMMI© appraisals have been conducted since 2002.
Many of these were performed at software providers, i.e. companies that develop
software for other companies. Although the costs of the implementation and appraisal
are high for the software providers, there is no formal study investigating whether this
investment pays off or, in other words, whether their customers are satisfied with the
quality of the service provided. This study presents the results of a formal evaluation
of customer perception of the service quality offered by the software providers
appraised in CMM/CMMI©. For data collection was developed an instrument based
on a widely used service quality evaluation model (SERVQUAL) and applied this
instrument to several customers of software providers appraised in CMM/CMMI©.
The results show that clients and potential clients have high expectations for service
delivery with providers certified CMM/CMMI© and overall perception of the service
delivered is lower than expected. Is possible to conclude, therefore, that certification
does not necessarily guarantee improvement in customer perception about the
quality of services.

Keywords: Quality of Service. Software provider companies. CMM/CMMI©.
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1. INTRODUÇÃO

1.1

Aspectos gerais
Problematização
Estado da arte

1.2

Motivação
A ideia por trás do MIMO é aumentar o rendimento wireless do sistema sem

aumentar o consumo de energia. Isso é baseado na ideia de que usando múltiplas
antenas, o sinal transmitido progride através de diferentes canais wireless, dos
transmissores para os receptores, criando o ganho de capacidade e explorando a
diversidade do canal.
O MIMO propõe melhorar a qualidade na transmissão e recepção de dados.
Ou seja, ele é uma solução para a necessidade atual, que é melhorar a eficiência do
canal, desenvolvendo um melhor sistema de comunicação de dados.
1.3

Composição e estrutura do trabalho
Este trabalho de conclusão de curso considera três elementos principais em

sua elaboração: (1) fundamentação teórica à respeito das tecnologias a serem
implementadas, (2) metodologia geral de simulação e (3) resultados pretendidos ao
final da implementação relacionando-os com resultados já alcançados em outras
pesquisas na área. Cada um destes, pode se subdividir em outros elementos
formando a estrutura global do trabalho, conforme os ítens abaixo:

Fundamentação teórica
 Antenas
 Arranjo de antenas
 Ortogonalização de canais
 Processamento digital adaptativo de sinais
 Beamforming adaptativo
 Ferramenta FPGA aplicada nesse contexto
 Tecnologia SISO, MISO e SIMO
 Tecnologia MIMO
Metodologia de simulação
 Diagrama geral do sistema
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 Metodologia do ambiente de implementação
 Procedimento da modelagem do sistema
Resultados e conclusões
 Conclusões gerais
 Prospecções e análisess
 Projeções e conclusões do trabalho

Este trabalho de conclusão de curso tem como foco a fundamentação teórica
da implementação do sistema de recepção MIMO. Isso pode ser feito através da
análise e construção por trás da metodologia do sistema de comunicação
parametrizável MIMO voltado à recepção, que pode utilizar múltiplos algorítimos
abordando diferentes métodos de processamento digital adaptativo de sinais do tipo
FIR. Esse sistema de comunicação será desenvolvido em uma ferramenta
reconfigurável para a realização do beamforming com o intuito de maximizar a
capacidade de detecção de sinais em um ambiente de simulação.
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Parte I
Fundamentação teórica
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2.1

MIMO Antenas
Princípios básicos
Nos sistemas de comunicação wireless, as antenas desempenham um papel

fundamental no processo da transição de ondas eletromagnéticas para indução de
corrente alternada na linha de transmissão, ou o processo recíproco, da transição de
corrente alternada para ondas eletromagnéticas na recepção.
Mesmo com essa reciprocidade, há diferença de execução entre esses dois
fatores. Pois no processo de irradiação, as antenas de transmissão irradiam os
sinais em diferentes direções, enquanto que as antenas de recepção apenas
recebem os sinais de direções específicas. Isso corresponde na quantidade de
energia transmitida que é recebida, e também, no decaimento de energia durante
esse proceso. A qualidade da antena pode ser verificada através da medição do
Ganho da antena nas direções abordadas.
É necessário também considerar o quão seguro é a transferência da linha de
transmissão para a antena, ou como a energia de saída da antena é transferida pra
linha de transmissão. Isso é otimizado através do casamento de impedância. A
maior dificuldade no projeto de uma antena é otimizar o casamento de impedância
enquanto otimiza-se o ganho da antena.
Para analisar o desempenho de uma antena, é necessário definir vários
parâmetros, sendo que alguns deles se relacionam e nem todos os parâmetros
necessitam ser definidos para essa análise. Antes de definir tais parâmetros, o
funcionamento básico da transição de uma antena tem que ser definido. A partir
disso. para ser realizada a transição de corrente alternada em uma linha de
transmissão para campos eletromagnéticos no ar, devido às equações de Maxwell, a
irradiação de ondas eletromagnéticas da antena irradia campos elétricos em uma
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direção, e também, sempre irradia campos magnéticos que são ortogonais aos
campos elétricos. Devido à essa ortogonalidade, a densidade de potência resultante
dos campos magnéticos e elétricos são mais altas em algumas direções e mais
baixas em outras, dependendo do quão forte é o campo elétrico nessa direção.

Padrões de radiação
O padrão de radiação de uma antena é definido como a representação gráfica
das propriedades de radiação da antena como uma função das coordenadas
espaciais. Ele pode ser determinado na região de campo distante e é representado
como uma função de coordenadas direcionais
Padrão de potência é definido como um indício de energia recebida em um
raio constante. Além disso, o padrão de campo é definido como a variação espacial
do campo elétrico ou magnético ao longo de um raio constante.

Radição isotrópica
Uma antena é considerada isotrópica quando a irradiação é dada em apenas
uma única direção. Se esta antena hipotética está irradiando isotropicalmente, então
a energia é irradiada

uniformemente em todas as direções. Para analisar o

comportamento dessa antena, tem-se uma esfera de raio r e uma área da superfície
4πr2, a densidade de potência Siso, em energia por área, irradiada em qualquer
ponto da superfície dessa esfera pode ser expressa em termos da energia da fonte
Ef como Sios = Ef/4 πr2. Com isso, r deveria ser um valor mínimo, impossibilitando
então a construção de uma antena isotrópica de acordo com suas defínições.
Mesmo não sendo possível construir essa antena, ela serve como referência
para analisar algumas propriedades de antenas reais, como as propriedades de
diretividade de antenas práticas.

Densidade de radiação
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A densidade de potência associada com campos eletromagnéticos de uma
antena na região de campo distante é referida como a densidade de radiação Wrad.

Intensidade de radiação
Em uma dada direção, a potência radiada a partir uma antena por unidade de
ângulo pode definir a intensidade de radiação. Ela é um parâmetro de campo
distante e pode ser obtida pela multiplicação da densidade de radiação pelo
quadrado da distância. U = r2Wrad, U = intensidade de radiação, Wrad = densidade
de radiação

Diretividade
Como as antenas reais nunca são perfeitamente isotrópicas, a diretividade da
antena é expressa como o raio da densidade de radiação de energia em uma dado
ponto, com o ângulo e a distância dessa antena comparados com o que seria
radiado nesse ponto se fosse uma antena isotrópica, sendo a última tomada como
antena de referência.
O ganho de diretividade em uma dada direção é definido como a relação da
intensidade de radiação nessa direção com a intensidade de radiação na antena de
referência. A partir disso, pode-se assumir que a diretividade é expressa como o
ganho de diretividade na direção do seu valor máximo. Ela é expressa por Dd =
4PIU/Prad.
Com isso, a diretividade pode ser usada para medir como a estrutura da
antena radia densidade de potência em determinadas direções. A diretividade D, no
ângulo teta pode ser definida matematicamente a partir da densidade de potência
Sdir(teta) como D(teta)= Sdir(teta)/Siso. Isso indica que a diretividade é
independente de r, pois a taxa de densidade de potência irradiada não varia. Isso é
estabelicido partindo do pressuposto que não há perdas durante o processo, então
na prática é considerado que esse valor de densidade irradiada é sempre menor que
o próprio Sdir(teta) do sistema ideal.
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Eficiência da antena
Durante o processo da transição de tensão alternada para campos
eletromagnéticos, uma parte da potência da antena é transformada em calor ou é
perdida, fazendo com que essa potência se afaste da ideal. Ou seja, a atena tem
uma eficiência pré-definida, que é a taxa de potência total irradiada (TRP) pela qual
a potência Ps é a entrada da antena. E pode ser expressa por Eficiência = TRP/Ps

Ganho da antena
Ondas eletromagnéticas são usadas para transportar informações de um
ponto para outro através de meios sem fio ou de estruturas guiadas. Então, pode-se
assumir que campos eletromagnéticos são associados com potência e energia. O
desempenho de uma antena pode ser medido em termos de ganho da antena e dos
padrões de potência relativa.
Para definir o ganho da antena, defini-se previamente o ganho de potência de
uma antena. Ele é dado a partir da intensidade de radiação num dada direção vezes
quatro Pi em relação com a potência líquida reconhecida pela antena a partir de um
transmissor conectado. Quando a direção não é estabelecida, o ganho de potência é
usualmente tomado na direção de radiação máxima.
Também é necessário abordar o conceito de ganho relativo. Ele é definido
como a relação entre o ganho de potência em uma dada direção com o ganho de
potência em uma antena de referência nessa mesma direção.
O ganho de uma antena aborda a eficiência da antena bem como suas
capacidades direcionais. Ou seja, ele está parcialmente relacionado a diretividade,
pois a diretividade é uma medida que descreve apenas propriedades direcionais da
antena, sendo assim controlada apena pelos padrões.
A partir disso, o ganho da antena pode ser expresso por
Ganho = Eficiência x Diretividade
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Eficiência do Beam (Eficiência do feixe)
Um dos parâmetros para analisar a qualidade da transmissão e recepção das
antenas é a eficiência do feixe (BE). Ela pode ser expressa por
BE = (potência de transmissão/recepção em um ângulo teta)/ (potência de
transmitição/recepção da antena)

Largura de banda
A largua de banda de uma antena é definida como a gama de frequências
com que o desempenho da antena está em conformidade com as normas
estabelecidas. Ela pode ser considerada como sendo a variedade de frequências,
com a qual as características da antena estão de acordo com valores aceitáveis para
aqueles na frequência central.

Polarização
A polarização de uma antena numa dada direção é definida como, a
polarização de uma onda irradiada quando a antena é excitada. Quando a direção
não é estabelecida, a polarização é tomada como a polarização na direção do ganho
máximo. Na prática, a polarização varia com a direção do centro da antena, logo
diferentes partes do padrão tem diferentes polarizações.

Casamento de impedância
Primeiramente, é tomada a definição de impedância de entrada. Ela pode ser
expressa como, a impedância da antena nos seus terminais ou a relação entre a
tensão com a corrente nos pares de terminais. Ela geralmente é uma função da
frequência.
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Ao mesmo tempo que é bom uma antena ter ganho em algumas direções,
suas entradas também tem que ter impedâncias adequadas com as quais são
casadas com a fonte, e também, qualquer antena tem impedância de entrada Zin.
Com um casamento de impedância, a quantidade máxima de potência pode ser
transferida para uma antena. Se não há um casamento, então uma parte ou toda
potência acaba sendo refletida de volta para a fonte de emissão, em caso do modo
de transmissão, ou não ser mandado da antena para o receptor em caso de
recepção. A fórmula padrão para calcular o coeficiente de reflexão Tal é definida
como: Tal = Zin – Z0/Zin + Z0. Onde Z0 é a impedância da fonte.

Reciprocidade
Para uma antena de transmissão (Tx) ou de recepção (Rx), tanto o ganho,
como a impedância e os padrões de campo, aplicam-se todos da mesma maneira.
Ou seja, se duas antenas estão se comunicando em uma dada distância, o canal
resultante é o mesmo, não importando de onde essa frequência esteja sendo
transmitida.

2.2

Arranjo de antenas

No MIMO, é necessário a construção de arranjos de elementos de antena,
isso significa que para cada elemento de antena, o casamento de impedância e o
ganho da antena são afetados na presença dos elementos de antena da sua
vizinhaça.
Baseada em seus fundamentos, cada elemento de antena necessita ter um
bom casamento de impedância, fazendo com que a potência irradiada vá para
dentro da antena, não refletindo, portanto, não voltando para a fonte. A antena
também necessita ser eficiente, porém, essa é uma questão a ser detalhadamente
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analisada, pois a eficiência da antena é mutualmente exclusiva com o casamento de
impedância.
A correlação entre os elementos de antena em um arranjo é a responsável
para o rendimento das antenas MIMO. Para isso, o arranjo tem que ser projetado em
determidada maneira, com o qual seus elementos possam receber sinais
correlacionados, fazendo-se o somatório de todos os campos elétricos recebidos,
bem como de suas irradiações. Isso é possível a partir da separação espacial das
antenas, bem como da mudança dos padrões angulares ou polarizações.

Beamforming
Separação espacial
Correlação angular e polarizada
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2.3

Ortogonalização de canais

Considere o caso particular de um canal ortogonal MIMO onde os canais de
diferentes correntes são ortogonais

Capacidade de canais MIMO
Capacidade é a medida de desempenho de sistemas de comunicação digital.
É a máxima taxa de transmissão confiável para uma comunicação ser atingida. Se
uma transmissão se tornar maior do que a capacidade, o sistema se corrompe e o
receptor faz a decodificação de erro com uma probabilidade não negligenciável.
Capacidade é a primeira ferramenta para caracterizar a performance de um sistema
MIMO.
Comunicação wireless tem um diferente nível de desempenho de acordo com
o ambiente de propagação.
Colocar a formula de shannon

C is the channel capacity in bits per second;
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B is the bandwidth of the channel in hertz (passband bandwidth in case of a
modulated signal);
S is the average received signal power over the bandwidth (in case of a
modulated signal, often denoted C, i.e. modulated carrier), measured in watts (or
volts squared);
N is the average noise or interference power over the bandwidth, measured in
watts (or volts squared); and
S/N is the signal-to-noise ratio (SNR) or the carrier-to-noise ratio (CNR) of the
communication signal to the Gaussian noise interference expressed as a linear
power ratio (not as logarithmic decibels).

Fórmula de extensão do MIMO
Modelo de canais
Ortogonalização
Ganho de diversidade
Canais gerais MIMO
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2.4. Processamento Digital Adaptativo de Sinais
Um sinal é definido através da variação de uma quantidade física em função
de variáveis independentes, e essas variações contém informações significativas
para análise. O objetivo de trabalhar com filtragem, que é uma operação de
processamento de sinais, é processar o sinal recebido para manipular a informação
contida nele, com o intuito de melhorar a qualidade dessa informação, facilitando a
extração das informações desejadas em condições bem definidas, ou seja,
selecionar desse sinal as frequências desejadas e descartar o resto. [1][2][5]
Filtros são ditos lineares, quando após a realização da filtragem, sua saída for
uma função linear de observações aplicadas à entrada do filtro. Um filtro adaptativo
é dito não linear, suas características são dependentes dos sinais de entrada e a
homogeneidade não é satisfeita .[1][4]
Um filto adaptativo é requerido quando as especificações estabelecidas são
desconhecidas, ou quando essas especificações não podem ser satisfeitas por filtros
lineares. Os filtros adaptativos são variantes no tempo e seus parâmetros mudam
continuamente de ordem para atingir o desempenho desejado. Esse filtro executa
um direcionamento de dados num passo de aproximação. [1]
Num filtro adaptativo,é necessário a escolha de estruturas e algorítmos com
os quais seus parâmetros e coeficientes também são adaptativos, pois a atualização
dos coeficientes é executada usando as informações disponíveis nesse determinado
tempo de atualização. Quando as especificações não estão disponíveis, o algorítmo
adaptativo que determina a atualização dos coeficientes requer uma informação
adicional, a qual assume a forma de um sinal, tal sinal é chamado de sinal de
referência, ou sinal desejado. [1]
Filtros adaptativos são filtros auto-projetáveis. No ambiente de adaptatividade,
pode-se representar alguns elementos convencionais para o algorítmo, dentre eles,
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k é número de iteração, x(k) é o sinal de entrada, y(k) é o sinal de saída da filtragem
adaptativa, d(k) é o sinal desejado, e(k) é o sinal de erro, podendo ser calculado a
partir de d(k) – y(k). Esse sinal de erro e(k) é também utilizado como forma de
análise de desempenho da função requerida para o algorítmo de adaptação, com o
qual determina a atualização apropriada dos coeficientes do filtro. [1][4]
------Esquemático da Configuração da filtragem adaptativa
Um filtro adaptativo pode ser implementado em diferentes estruturas, e a
escolha dessa estrutura implica na complexidade computacional do processo, ou
seja, na quantidade de operações aritméticas por iteração em determinado
processo, e também implica no número necessário de iterações para atingir o
desempenho almejado. A partir disso, Há dois tipos significativos de filtros
adaptativos, o FIR (Filtro digital de resposta finita) e o IIR (Filtro digital de resposta
infinita), os quais são diferenciáveis através da forma de resposta ao impulso. No
âmbito do trabalho, serão utilizados filtros do tipo FIR para a implementação do
sistema de detecção. [1]
FIR (Finity Impulse Response)
Filtros do tipo FIR são filtros digitais com uma resposta de impulso finita. Eles
também são conhecidos como filtros digitais não recursivos. Seu projeto pode
envolver diferentes métodos, mas a maioria deles são baseados em aproximações
de filtros ideais. A função de transferência de filtros FIR aproximam-se do filtro ideal
de acordo com o incremento da ordem, porém dessa maneira, aumenta-se a
complexidade e a quantidade de tempo necessária para o processamento de
amostras de sinais de entrada sendo filtrados. Eles possuem característica de fase
linear, e o processo de projeto do filtro começa com as especificações e os
requisitos do filtro FIR desejado. Cada um dos métodos de projeto de filtros FIR tem
suas vantagens e desvantagens, então é importante sua escolha para qual objetivo
deve ser alcançado. [3]
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2.5. Beamforming Adaptativo
Filtragem espacial, conhecido como beamforming, é utilizado nos sistemas
para distinguir entre as propriedades espaciais do sinal e ruído. O dispositivo
utilizado para realizar o beamforming é chamado beamformer, ele recebe o sinal
irradiado de uma direção específica e atenua os sinais irradiados não desejados das
outras direções.[4]
No processo de filtragem espacial, uma quantidade de elementos de antenas
são dispostos em diferentes pontos do espaço para receber os sinais transmitidos,
formando um arranjo de antenas espaçadas entre si. Com isso, essas antenas
providenciam um meio de amostragem para o sinal recebido no espaço. O sinal de
um conjunto de antenas coletado em um determinado instante de tempo constitui um
snapshot (captura instântanea). Um snapshot de dados em uma filtragem espacial
desempenha um papel análogo ao conjunto de pulsos de entrada consecutivos que
há em filtros transversais em um determinado instante de tempo.[4]
Considerando-se um beamformer adaptativo que usa um arranjo linear de n
transmissores idênticos em sua baseband , que é a banda base de transmissão, tem
o sinal de saída de cada transmissor ajustado por um peso ajustável w(n), e
posteriormente esses sinais são somados, como pode ser visto na figura 1. O
beamformer tem que satisfazer duas condições para um bom desempenho, primeiro,
que a capacidade de direção por meio do sinal alvo seja sempre protegida,e também
que os efeitos das fontes de inteferência sejam minimizados. Uma estratégia para
obter tais condições é minimizar a variância de saída do beamformer, sujeita à
restrição de que, durante o processo de adaptação, os pesos w(n) satisfaçam a
condição: W(fórmula), onde w(n) é e s() é o vetor de direção. [4]
Através da técnica de processamento de sinais do beamforming, o
direcionamento do arranjo de antenas pode ser controlado eletronicamente, pois é
possível direcionar a maioria da energia do sinal na direção desejada. O padrão da
seleção de direção do feixe é alcançado usando receptores adaptativos, os quais
são gerados a partir de um algorítimo de filtragem espacial adaptativa.[6]
A vantagem do uso do beamforming vem a partir do direcionamento do
arranjo, pois na transmissão, ele controla a fase e a amplitude relativa do sinal de
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cada transmissor, contudo na recepção, as informações dos diferentes receptores
são combinadas em um determino caminho pelo qual os padrões esperados de
radiação são perfeitamente observados.[6]
No processamento digital da recepção, é necessário que cada sinal
proveniente do elemento de antena seja digitalizado usando um conversos A/D
(Analógico-Digital). Nesse processo de beamforming digital, os receptores utilizam
repetidores de sinal RF para diminuir o sinal frequência antes do conversor A/D.
Assim que o sinal da antena for digitalizado, ele passa pelo conversor digital que
desloca a frequência do canal para 0Hz e passa apenas a largura de banda
requerida pelo canal.[6]
A maior diferença entre o beamformer adaptativo e o beamforming
convencional é a capacidade do beamformer adaptativo de ajustar seu desempenho
para adequar-se ao ambiente. A proposta do beamforming adaptativo é de formar
múltiplos feixes, direcionando-os aos alvos desejados, enquanto as interferências
são anuladas, através do ajuste dos vetores peso w(n) do beamformer. Tais pesos
w(n) são ajustados com o intuito de otimizar o desempenho de acordo com os
critérios estabelecidos. Nos algoritmos adaptativos do beamforming, os vetores peso
w(n) são estimados e então atualizados de acordo com o tempo de execução. Com
esse ajuste interativo, o desempenho do beamformer aponta para a direção
desejada.[6]
2.6. FPGA DSP
A tecnologia FPGA (Field Programmable Gate Array) é um microprocessador
reconfigurável de lógica reprogramável de IC (Integrated Circuit) que pode
implementar um algorítmo de processamento digital de sinais e rapidamente verificar
o resultado em hardware. A linguagem VHDL (Very High speed integrated circuit
hardware description language) é usado para projetar o hardware. A tecnologia VLSI
(Very Large-Scale Intregration) tem permitido projetistas a implementarem
significativos projetos complexos. [fpga implemented low complexity][digital system
design with fpga]
No projeto de sistemas eletrônicos, a maior vantagem do uso de
microprocessadores está no fato de que a complexidade no desenvolvimento do
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sistema é reduzida. O hardware sendo fixo, faz com que a dificuldade de projeto seja
concentrada no desenvolvimento de códigos de software eficientes, removendo
então a necessidade do projetista se preocupar com aspectos mais baixo nível do
sistema. Em aplicações DSP, tipicamente, são exigidos altos níveis de paralelismos
e as operações são altamente independente de dados, permitindo a otimizações
serem aplicadas. Essa exigência traz ao desenvolvimento a ferramenta FPGA, a
qual permite um patamar a mais de programação, sendo considerado uma
arquitetura de processar para programação adjacente. Com o uso de uma
arquitetura que melhor se adequa aos requerimentos do algorítmo, altos níveis de
performance em termos de velocidade e energia pode ser alcançado. A escolha do
algorítimo e dos requerimentos aritméticos tem várias implicações na qualidade da
implementação final. [fpga based implementation]

Tradicionalmente, os algorítmos de DSP são projetados e analisados com
ferramentas matemáticas com alto nível de abstração, e depois de projetado e
verificado, o projetista converte esses algorítmos para construções sintetizadas em
FPGAs. [adv. Fpga design]

Um filtro de tempo-discreto produz uma sequência de saídad e em tempo
discreto para a sequência de entrada de tempo discreto. Nos sistemas FIR, a
sequência de resposta ao impulso tem duração finita. Ele tem um número finito de
termos não nulos e os coeficientes de filtro também são constantes. A resposta do
filtro FIR depende apenas do valor de entrada presente e da entrada passada,
fazendo com que o sistema seja sempre estável. As vantagens desse filtro são,
entre outras, a estabilidade, eles podem ser desenvolvidos eficientemente em
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hardware e os coeficientes de filtro são constantes para a ordem dada do filtro. [vlsi
design]
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2.7. SISO, SIMO, MISO
A regra mais rígida com respeito a Introdução é que a mesma, que é
2.8. MIMO
A regra mais rígida com respeito a Introdução é que a mesma, que é

30

Parte II
Metogologia de simulação
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2.1. Diagrama geral do sistema
De acordo com os requisitos levantados a partir do referencial teórico, foi
elaborado o diagrama geral do sistema baseado na proposta de estudo, como pode
ser visto na figura 1. Como o objetivo é a implementação de um sistema de recepção
MIMO utilizando filtros adaptativos, foi desenvolvida uma simples abstração dos
elementos gerais necessários para o sistema de recepção.

Primeiramente, os sinais são recebidos através das antenas de recepção,
passando então

2.2. Metologogia do ambiente de implementação
Para um pleno desenvolvimento do sistema num ambiente de simulação,
serão utilizados alguns ambientes comunicando-se entre si, correspondendo cada
um, a determinada parte da implementação.
O ambiente de simulação utilizado para o sistema de recepção é o LabVIEW
(Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench), o qual baseia-se em
programação gráfica. Esse ambiente de desenvolvimento providencia uma
ferramenta de fluxo integrada para gerenciar detalhes em níveis de software e de
hardware.

32

Os sinais recebidos no sistema de recepção são gerados em um arquivo .m, e
se comunicam com o LabVIEW através do módulo LabVIEW MathScript RT,
permitindo então com que o sistema de recepção implementado seja executado a
partir dos sinais obtidos do arquivo .m do MATLAB. A partir desse sistema no
ambiente LabVIEW, além da comunicação por esse módulo, é também possível
integrar programações adicionais, como o VHDL através do nó de integração do IP.
Com essa integração, é possível desenvolver implementações de alto
desempenho, que são altamente verificáveis e customizáveis. Todo hardware e
software são gerenciados em único projeto LabVIEW, o que permite com que o
desenvolvimento e a análise dos elementos sejam executados em apenas um
ambiente de simulação.

2.3. Procedimento da modelagem do sistema
Gráficos de desempenho (meu gerado no MATLAB)
Análise dos gráficos
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Como foi executado e o pressuposto para as próximas execuções (partindo
do mais simples e indo para o mais complexo)

Parte III
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Resultados e conclusões

3.1. Conclusões gerais
Conclusões baseadas na introdução
Conclusões baseadas na fundamentação teórica

3.2. Prospecções e análises
Explicar a métrica dos gráficos
Gráficos de outros trabalhos na área
Análise dos gráficos e resultados esperados
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3.3. Projeções e conclusões do trabalho
Conclusões acerca do trabalho (o que ele permite alcançar)
Próximos passos
Cronograma do projeto
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