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Resumo—Este trabalho apresenta um método alternativo de
detecção de cabeçalho no processo de alinhamento de quadros
utilizando filtro casado. Ainda que o padrão de comunicação
óptica seja apresentado como caso de uso, o método pode ser
aplicada a diferentes protocolos, tal como Fibre Channel e
Ethernet.

Index Terms—OTN, Match Filter, Header Alignment

I. INTRODUÇÃO

O presente artigo está inserido no campo da engenharia de
telecomunicações, mais especificamente em redes de trans-
porte óptico (OTN - optical transport networks) que operam
em altas taxas de transmissão como, por exemplo, 100 Gbit/s.
Seu principal objetivo é propor um método alternativo de
alinhamento de quadro, sem o emprego de redes de compara-
dores. A implementação do alinhamento de quadros utilizando
lógica programável em FPGA (Field Programmable Gate
Array) geralmente emprega exclusivamente blocos lógicos
configuráveis (CLB) [1], não fazendo uso dos blocos de DSP
disponíveis no componente. A proposta apresentada neste ar-
tigo visa oferecer um meio alternativo de se fazer alinhamento
de quadro OTN com os blocos de DSP e disponibilizar os
recursos de lógica do FPGA para outros fins.

II. REDES OTN
A evolução das tecnologias ópticas e o aumento do tráfego

de dados trouxeram consigo a necessidade de aprimoramento
da integração entre as redes ópticas e de dados. Nesse sentido,
um novo padrão surgiu como uma evolução das redes SONET
(synchronous optical network) e SDH (synchronous digital
hierarchy), tendo sua primeira versão publicada na década de
1990 pelo ITU-T (recomendação G.709).

O protocolo OTN pode ser considerado um envelope digital
capaz de encapsular vários tipos de protocolos, tais como
SDH, Fibre Channel, Ethernet e o próprio OTN. Algumas
das vantagens que este padrão agrega em relação aos seus
antecessores são: melhoria nas funções de gerenciamento e
supervisão, necessidade de um menor número de conversões
eletro-ópticas (redução de custos) e a inclusão de um campo
no quadro dedicado para acomodar dados usados para correção
de erros (FEC - forward error correction) [2].

A. Estrutura de Quadro OTN
O campo de alinhamento (FA OH) pode ser visto na Figura

1, bem como os principais campos que constituem a referida
estrutura.

Figura 1. Estrutura do Quadro OTN.
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Figura 2. Cabeçalho FA OH.

O protocolo OTN apresenta sua própria estrutura de qua-
dros. Na recepção de dados em OTN, antes que se possa
realizar qualquer tipo de processamento é necessário alinhar o
quadro. Os dados são contados em bytes e transmitidos com
o bit mais significativo em primeiro lugar, da esquerda para
direita e de cima para baixo. A Figura 2 mostra o campo
FA OH do quadro OTN com os seis bytes de alinhamento
OA1 e OA2, onde OA1 = "1111 0110"e OA2 = "0010
1000". O cabeçalho possui ainda um byte de alinhamento de
multiquadro (MFAS) [3].

B. Alinhamento do Quadro OTN

Dado que um equipamento OTN deve ser capaz de interpre-
tar e modificar os dados do quadro OTN, é fundamental que
haja um componente que identifique o seu início e permita
aos demais módulos localizar a informação desejada dentro
do quadro. Esse método de alinhamento é descrito na norma
ITU-T G.798 [4], onde é especificado que o alinhamento
acontece quando o módulo de recepção identifica pelo menos
4 dos 6 bytes da sequência de alinhamento por duas vezes
consecutivas, com o intervalo de um quadro entre as duas
sequências de alinhamento.

As taxas de transmissão de dados no protocolo OTN são
da ordem de gigabits por segundo, podendo chegar a uma
centena de gigabits por segundo ou mais. Como essas taxas
são muito superiores à capacidade de processamento serial
nos circuitos eletrônicos para as tecnologias atuais, torna-se
inviável manipular os dados dessa forma.

Em sistemas de transmissão de dados de alta capacidade,
em geral, os circuitos eletrônicos possuem apenas uma parte
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específica adaptada para operar em alta frequência, o trans-
ceiver. Este dispositivo recebe os dados em alta taxa de bit
serial e os transfere para um barramento paralelo por meio de
uma conversão serial-paralelo. Após a conversão, o restante
do circuito passa a operar dentro do limite de frequência da
tecnologia, uma vez que a frequência dos dados paralelos é
apenas uma fração da serial.

Se o circuito faz uma conversão de 1 dado serial para
m dados paralelos, ele é chamado de demultiplexer 1-para-
m ou demux 1-para-m e a frequência após a conversão será
1/m da frequência original. Contudo, essa conversão serial-
paralelo aumenta a complexidade do alinhador, pois o demux
não tem informação sobre a estrutura do quadro OTN e, assim,
a paralelização do dado de entrada pode fazer com que a
sequência de alinhamento se inicie em qualquer bit do dado
paralelizado.

Como resultado da conversão serial-paralelo, o FA OH
poderá ser transladado para diferentes posições dentro do vetor
de datos paralelizado. A Figura 3 esclarece alguns desses
casos.

III. FILTRO CASADO

Um filtro digital recebe como dados de entrada uma sequên-
cia de amostras x[n] e gera na saída uma sequência de amos-
tras y[n] correspondentes a filtragem dos dados de entrada,
onde esta sequência de amostras x[n] pode ser recebida de
forma serial ou paralela. A detecção e identificação da posição
de uma sequência de alinhamento (FA OH), objeto principal
da proposta deste artigo, consiste em filtrar digitalmente o
fluxo de dados aplicando técnicas de processamento de sinais
digitais (DSP). O filtro digital empregado foi o filtro casado,
que é utilizado para identificar padrões pré-estabelecidos em
uma sequência aleatória x[n].
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Figura 3. Cabeçalho FA OH.

A. Filtro Casado Serial

A Figura 4 ilustra o circuito que implementa um filtro
casado com resposta finita ao impulso, onde nesta estrutura
H = {h1, h2, h3, ..., hk} especifica os coeficientes de um filtro
de ordem k. A resposta em frequência do filtro é definida
pelos seus coeficientes H , que também são conhecidos como
resposta ao impulso.

Os filtros casados têm a característica de maximizar o nível
de saída quando um padrão exatamente igual aos coeficientes
H é recebido em sua entrada [5]. A proposta deste trabalho
reside em substituir os coeficientes do filtro digital pelo padrão
de 6 bytes (FA OH) que se deseja encontrar no fluxo de
dados recebido. O processo de filtragem pode também ser
descrito como uma operação de convolução (representada pelo
operador *) entre a resposta ao impulso do filtro e a sequência
recebida y[n] = x[n] ∗ h[n], calculada por intermédio da
equação

y[n] =
∞∑

k=−∞

x[k].y[n− k], (1)

onde x[n] representa a sequência de dados recebidos, h[n]
representa um vetor com os coeficientes do filtro casado (bytes
do cabeçalho FA OH) e y[n] corresponde à sequência de
amostras de saída do filtro.

Conforme já mencionado, y[n] é interpretado nesta aplica-
ção como um medidor de grau de igualdade com um padrão
conhecido. Para simplificar a implementação, os coeficientes
H podem ser definidos de modo que quando for detectado uma
sequência de alinhamento, o dado de saída do filtro seja uma
potência de 2. Isto posto, quando este valor for representado
de forma binária, somente o bit mais significativo (MSB)
será especificado. Sendo assim, esta informação indicará a
ocorrência de uma máxima verossimilhança na filtragem e,
para qualquer outro valor possível da saída do filtro, o MSB
de y[n] será 0. Dado que a próxima etapa de alinhamento
necessita somente saber a existência ou não do padrão H ,
somente o MSB de y[n] é gerado na saída do filtro.

B. Filtro Casado Paralelo

De maneira análoga, um filtro pode receber os dados de
forma paralela, ou melhor, receber k amostras da sequência
x[n] de entrada (bits de índice 0, 1, 2, ..., k−1) em um mesmo
ciclo de relógio. Neste caso, deve-se utilizar um filtro com
uma estrutura capaz de também gerar k amostras de saída
correspondentes à filtragem da sequência de entrada.

z-1 z-2 zn-1

hnh3h2h1

x(nT)

y(nT)

Figura 4. Filtro Casado Serial.
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Desta forma, tanto para o caso de sistemas que necessitem
processar os dados de forma serial quanto paralela, o alinhador
de quadros com filtro casado pode ser empregado.

A Figura 5 esboça a topologia de um filtro digital paralelo.
Quando o filtro receber um padrão de dados semelhante
aos seus coeficientes, o nível da sua saída será maximizado,
indicando a presença de um cabeçalho de alinhamento OTN.

Assim como na topologia serial, na arquitetura paralela a
saída do filtro conterá um bit que, quando configurado para
1, indicará a existência de uma sequência de alinhamento.
Como são geradas k amostras por vez, a saída do filtro terá k
bits. Por exemplo, se o projeto do alinhador for desenvolvido
para processar 100 amostras a cada pulso de relógio, o filtro
conterá 100 bits na saída. Se em um determinado momento
do processamento o bit 50 for definido com nível lógico 1,
isto indica que o padrão procurado está nessa posição.

IV. PROCESSO DE ALINHAMENTO

A título de exemplo, considere que o processo de ali-
nhamento de quadro recebe uma sequência de 50 bits ale-
atórios com uma função densidade de probabilidade uni-
forme. Esta sequência pode ser representada por x[n], onde
n = 1, 2, 3, ..., 50 corresponde ao índice de cada elemento
da sequência. Os elementos entre 9 e 24 de x[n] são subs-
tituídos por um padrão de bits conhecidos, definidos por
H = {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, que corresponde
à resposta ao impulso do filtro casado.

Em síntese, o objetivo do trabalho reside em identificar o
padrão H na sequência x[n] para que o receptor seja capaz
de identificar o início de um novo quadro e, baseado neste
dado, implementar o alinhamento dos dados empregando, por
exemplo, um circuito barrel shifter.

As amostras de saída do filtro casado com coefientes de
resposta ao impulso dado por H estão apresentadas na Figura
6, na qual se observa que a amostra 16 da sequência y[n] da
saída do filtro possui a maior amplitude entre as amostras de
saída, indicando uma máxima verossimilhança com o padrão
procurado.

Portanto, estatisticamente existe uma grande probabilidade
de que o padrão esteja presente entre as amostras e inicie nesta
posição. Após o período de um quadro OTN, caso este padrão
seja novamente encontrado na mesma posição, o padrão é
considerado como encontrado e o processo de alinhamento
de bit é iniciado.

V. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um método de alinhamento de qua-
dros OTN implementável em lógica programável que, por
meio de técnicas de processamento digital de sinais, atua
no estágio de recepção dos dados correspondentes aos sinais
ópticos para identificar a presença e a posição da sequência
de alinhamento OTN.

Em aplicações de transporte óptico desenvolvidas com
hardware programável (FPGA), os recursos dedicados a pro-
cessamento digital de sinais disponíveis nos dispositivos são,
em geral, pouco utilizados. Por outro lado, os recursos de
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Figura 5. Filtro Casado Paralelo.

Figura 6. Filtro Casado Paralelo.

lógica combinacional e sequencial (elementos lógicos) são
amplamente consumidos na implementação de funcionalida-
des como o alinhamento de quadro. Usando-se os conceitos
apresentados neste trabalho, é possível otimizar a utilização
dos referidos recursos do FPGA implementando-se o alinhador
de quadro não em lógica combinacional e sequencial, mas
recorrendo-se aos recursos dedicados de processamento digital
de sinais presente nos dispositivos. Dessa forma, consegue-se
uma diminuição do uso total de elementos lógicos, o que pode
viabilizar a escolha de um FPGA com custo inferior.
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