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Abstract— A necessidade de melhora da tecnologia de dos 

sistemas moveis em cada geração, torna necessário o incremento 
de novos métodos e sistemas de modulação, desta maneira para a 
quinta geração dos sistemas de comunicação moveis o 5G, (IMT-
2020), objetivando o ganho na qualidade de serviço e menores 
quantidade de interferência no sinal de transmissão ou recepção. 
Assim, tendo em vista a melhora da modulação no 5G, baseando 
se nos resultados obtidos no uso do OFDM no LTE-Advanced, 
foram propostos novos padrões de modulação tais como GFDM, 
UFDM e o BFSM, estes, que neste artigo são apresentados. 

 
Index Terms— ISI, ICI, OFDM, GFDM, UFMC e BFDM 

I. INTRODUCÃO 
AT&T Bell laboratórios introduziu um conceito de 
comunicação móvel que utilizava modulação por 
amplitude (AM), porém possuía baixo desempenho. Em 

1962 A AT&T Bell laboratórios implementaram um novo 
sistema com modulação por frequência (FM) que operava na 
faixa da VHF (Very High Frequency) e possuía canais de 
30kHz. Após a liberação de frequências da faixa de 800MHz, 
foi iniciado teste de campo para novos serviços. Desta maneira 
em 1978, foi implementado um sistema experimental na cidade 
de Chicago nos Estados Unidos baseado no padrão Analógico 
AMPS (Advanced Mobile Phone System), porém devido à 
regulamentação passou somente a operar comercialmente em 
1983. 
 

No mesmo período outros países introduziram sistemas de 
telefônica celular baseado no AMPS, tais como: 

• 1979 – Primeiro sistema celular em Tóquio (Japão); 
• 1980 – Inicia o sistema celular que integrava 

Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia-NMT450 
(Nordic Mobile Telephone); 

• 1982 – Implementado no Reino Unido o sistema 
TACS (Total Access Communication System). 

A França por sua vez utilizava o sistema 
RADIOCOM2000. [1][2].  
 

Como pode ser visto na tabela 1, um breve comparativo entre 
as tecnologias de sistemas moveis. 
 

Tabela 1 
Comparativo das Tecnologias dos Sistemas Moveis 

GERAÇÃO REQUISITOS OBSERVAÇÕES 

1G Tecnologia Analógica. Desenvolvido em 1970 e 
1980 
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2G (TDMA 
GSM; TDMA 

GPRS) 
Tecnologia Digital. 

Primeiros sistemas digitais; 
Desenvolvido entre 1970 e 
1980; Novos serviços como 
SMS e baixa taxa de dados; 
Tecnologias que incluíam 
IS-95, CDMA e GSM. 

3G (WCDMA 
HSPA) 

O IMT-2000 da ITU requeriu 
Serviços de streaming e download 
de áudio e vídeo. Serviços de 
áudio e vídeo em real-time. 
 

Lançamento em 2000; 
estão inclusas as 
tecnologias CDMA2000 
1X/EV-DO e UMTS - 
HSPA; Wimax. 

4G (WCDMA 
HSPA +) 

As requisições IMT-Advanced da 
ITU, incluem a habilidade de 
operar em cima dos canais de rádio 
de 40MHz e com muita eficiência 
espectral. 

Primeiro desenvolvimento 
em 2010; Requisições pela 
IEEE 802.16m e LTE-
Advanced. 

4G (LTE) 

Conhecido como E-UTRA, com 
banda de 20MHz e suporte para 
tecnologia MIMO sendo alguns de 
seus requisitos. 

As redes HSPA+, LTE e 
Wimax atual. 

5G 
As requisições IMT-2020 foram 
definidos pelo documento 5/40-E 
do ITU. 

Esperado no prazo de 2020; 
Termo aplicado para 
geração de tecnologia que 
segue o LTE-Advanced. 

 

II. PROVÁVEIS MODULAÇÕES DE RF PARA O 5G 
 
Para A tecnologia 3G é usado a modulação OFDM, que fornece 
um meio simples de aumentar a largura de banda, a adição de 
subportadoras adicionais. Devido ao espectro descontínuo que 
são reservados para o IMT-Advanced, a largura de banda 
disponível pode também ser fragmentada. Assim, os 
equipamentos dos usuários são capazes de filtrar, processar e 
decodificar uma grande largura de banda variável. Usando uma 
maior largura de banda um dos grandes desafios e é a 
complexidade de decodificação. [7] 
 

 
Figura – 1 Espectro OFDM [6] 
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Segundo o documento do ITU (5/40-E) para a quinta geração 

é definido o uso de uso de banda de 100MHz, habilitando o uso 
de tecnologias como o GFDM, UFMC, FBMC e BFDM, 
estando estas em estudo e simulação (KASPARICK et all, 
2015). 
  

III. GENERALIZED FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING 
(GFDM) 

 
Na categoria de sistemas de multiportadoras temos o GFDM, 

que proporciona mais degraus de liberdade do que o OFDM. A 
principal distinção do OFDM e GFDM é a divisão do tempo e 
frequência em K subi-portadoras e M subi-símbolos 
apresentados na figura 3 
 
 

 
Figura 2 – Vista da estrutura do quadro GFDM [4] 
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Figura 3 – Esquema do tempo e frequência em K subi-portadoras e M subi-

símbolos [5] 
 
 Pode-se configurar o GFDM para usar um grande número de 
subportadoras de banda estreita, similar ao OFDM, para cobrir 
uma parte da banda larga. Possibilitando habilitar a modulação 
do pulso em cima das bases de subportadores e configurar o 
espectro de acordo com as necessidades. 
O GFDM facilita o endereçamento de usuários que estão em 
cenários de acesso múltiplo requisitando com baixa latência de 
transmissão. [5] 
  

IV. UFMC (UNIVERSAL FILTERED MULTI-CARRIER) 
  

O UFMC é um sinal formado por multiportadoras 
ortogonais, devido ao espectro melhorado em comparação ao 
OFDM, o UFMC melhora a perda de ortogonalidade no lado do 
receptor. [5][6] 

Na figura 4 temos o esquema de subportadoras e sub-banda 
do UFCM. 

 

 
Figura 4 – Esquema de subportadoras e sub-banda do UFCM.[6] 

  
Aqui demonstramos a arquitetura de um transmissor do UFMC 
na figura 5. [6] 
  

 
 

Figura 5 – Arquitetura do transmissor do UFMC. [6] 
 

O UFMC possuiu uma aplicação de FFT na base de detecção 
do receptor e foram adicionados filtros de sub-bandas para 
reduzir lóbulo lateral fora da sub-banda gerando uma robustez 
contra as fontes de interferência entre as portadoras em 
comparação ao OFDM.  

O UFMC é capaz de habilitar uma estrutura de quadro 
unificado para suportar múltiplos serviços e classes de 
dispositivos dentro de um único quadro de rádio de seu 
projeto.[5]  
  

V. BFDM (BI-ORTHOGONAL FREQUENCY-DIVISION 
MULTIPLEXING) 

  
Podemos definir o BFDM, de certa maneira, como uma 

generalização do CP-OFDM, assim o habilitando a ter baixa 
interferência entre portadoras (ICI) e baixa interferência inter-
símbolos (ISI) sendo a ideia básica adicionar mais liberdade ao 
sistema, sendo projetado para obter algumas ditas vantagens. 

A principal vantagem do BFDM é fazer o controle da 
degradação de performance devido aos offsets de tempo e 
frequência. 

O uso de diferentes pulso para a transmissão e recepção é o 
responsável pela grau de liberdade adicional habilitada para o 
BFDM. Os filtros de transmissão e recepção podem ser 
projetados em ordem de preenchimento, garantindo ao mesmo 
tempo um baixo ICI e ISI. 

A potência do ICI e do ISI depende do conjunto de tempo e 
frequência e a concentração dos pulsos de transmissão e 
recepção, para canais duplamente dispersivos, A potência do 
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ICI e do ISI para o BFDM é definida através da relação ambígua 
da função dos pulso de recepção e transmissão. [5] 
 

VI. CONCLUSÃO 

Os modelos que podem dar suporte à nova geração de do 
Sistema de comunicação móvel se atendendo os requisitos 
delimitados pelo padrão. Porém, a tecnologia de modulação 
que será adotada irá depender do modelo de negócio adotado 
pela prestadora e concordância com os fabricantes e a difusão 
da tecnologia adotada, o que influencia o preço de instalação. 
Cabe sem dúvida um estudo mais aprofundado de cada 
tecnologia com a paramentação dos ambientes de teste e dos 
testes em si, objetivando a definição conclusiva da melhor 
tecnologia a ser adotada no Brasil. 
 

A.  Abbreviations and Acronyms 
GFDM Generalized Frequency Division Multiplexing 
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing  
UFMC  Universal Filtered Multi-Carrier 
BFDM  Bi-Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing 
ICI Inter-Carrier Interference 
ISI Inter-Symbol Interference 
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