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Resum del Projecte 

En el següent document s' analitzarà el funcionament d' un sistema OOFDM1 ideal, 

format per un sistema modulador i un sistema desmodulador. El sistema modulador 

utilitzarà un modulador I/Q2 format per dos Mach-Zehnders situats en paral·lel i, per tant, 

en el sistema desmodulador s' utilitzarà un sistema de desmodulació coherent acord amb el 

tipus de modulació utilitzada. 

Per tal de veure el comportament del sistema OOFDM, es realitzaran una sèrie de proves 

per tal de posar en manifest el comportament enfront de variacions en el sistema 

modulador/desmodulador. La primera prova que es realitzarà és la variació de la quantitat 

de bits en el conversor A/D en recepció. Com es podrà veure, el sistema òptic treballarà de 

forma correcta (o sigui resultant una BER3 en recepció inferior a 10-3) a partir de 5 bits en el 

conversor A/D. 

La segona prova que es realitzarà és la realització de clipping en la senyal a la sortida del 

modulador OFDM (abans del modulador I/Q). En aquest cas, es podrà veure que el sistema 

funciona correctament amb un clipping inferior al 30% respecte al valor màxim de la senyal. 

La tercera prova que es realitzarà és la realització de la variació en la excursió de la funció 

de transferència del modulador I/Q. Per aquesta prova, s' observarà que el sistema funciona 

de forma correcta  fins a sobrepassar un 30% la funció de transferència del modulador I/Q. 

Per últim, la prova que es realitzarà és l' aplicació d' un predistorsionador abans del 

modulador I/Q per tal de compensar la distorsió que realitza el modulador. Com s' explicarà, 

per tal de simular que el predistorsionador treballa en el àmbit digital s' aplica un 

quantificador al predistorsionador. Com es veurà, el sistema treballarà de forma correcta a 

partir d' un quantificador de 5 bits. 

  

                                            
1 Optical Orthogonal Frecuency Division Multiplexing (multiplexació per divisió de freqüència ortogonal òptica) 
2 Modulador d' amplitud en quadratura 
3 Bit Error Rate 
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Resumen del Proyecto 

En el siguiente documento se analizará el funcionamiento de un sistema OFDM4 ideal, 

formado por un sistema modulador y un sistema demodulador. En el sistema modulador se 

utilizará un modulador I/Q5 formado por dos Mach-Zehnders situados en paralelo y, por 

tanto, en el sistema demodulador se utilizará un sistema de demodulación acorde con el 

tipo de modulación utilizada. 

Con tal de ver el comportamiento del sistema OOFDM, se realizarán una serie de pruebas 

para poner en manifiesto el comportamiento frente a las variaciones en el sistema 

modulador/demodulador. La primera prueba que se realizará consiste en la variación de la 

cantidad de bits en el conversor A/D en recepción. Como se podrá ver, el sistema óptico 

trabaja de forma correcta (es decir, resultando una BER6 en recepción inferior a 10-3) a partir 

de 5 bits en el conversor A/D. 

La segunda prueba que se realizará es la realización de clipping en la señal de salida del 

modulador OFDM (antes del modulador I/Q). En este caso, se podrá ver que el sistema 

funciona correctamente con un clipping inferior al 30% respecto al valor máximo de la señal. 

La tercera prueba que se realizará es la de realizar una variación en la excursión de la 

función de transferencia del modulador I/Q.. Para esta prueba, se observará que el sistema 

funciona de forma correcta hasta sobrepasar un 30% la función de transferencia del 

modulador I/Q. 

Por último, la prueba que se realizará es la aplicación de un predistorsionador antes del 

modulador I/Q con el fin de compensar la distorsión que genera el modulador. Como se 

explicará, con tal de simular que el predistorsionador trabaja en el ámbito digital, se aplicará 

un cuantificador al predistorsionador. Como se verá, el sistema trabaja de forma correcta a 

partir de un cuantificador de 5 bits. 

  

                                            
4 Optical Orthogonal Frecuency Division Multiplexing (multiplexación por división de frecuencia ortogonal òptica) 
5 Modulador de amplitud en cuadratura 
6 Bit Error Rate 
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Abstract 

In the following documents will be analyzed how an ideal OOFDM7 system works, 

consisting of a modulator and a demodulator system. The modulation system is composed 

by a I/Q modulator8 , consisting of two parallel Mach-Zehnder, therefore the demodulation 

system will be the inverse way from the modulation type used. 

For observing the system behavior,  a series of test are going to be done for showing how 

the system varies when the modulator/demodulator parameters varies. The first test will 

consist of varying the number of bits of the reception A/D converter. How it will be shown, 

the optical system will work in a correct way (resulting a BER9 in reception less than 10-3) 

from a quantity of 5 bits on the A/D converter. 

The second test consist of clipping the signal at the OFDM input modulator (before the 

I/Q modulator). In that case, it will be shown that the system works in a correct way when 

the clipping is less than a 30% from the maximum value of the signal. 

The third test consist of varying the transfer function excursion from the I/Q modulator. 

For this test, it will be shown that the system works in a correct way until is exceeded by a 

30% the I/Q modulator transfer function. 

For finishing, the last test consist of introducing a pre distorting system before the I/Q 

modulator for compensate the modulator distortion. How it will be explained, for simulate 

that it works in the digital domain, a quantifier will be put on the pre distorter. How it will 

be shown, the system will work in a correct way from 5 bits in the quantifier. 

  

                                            
7 Optical Orthogonal Frecuency Division Multiplexing  
8 In-phase/quadrature modulator 
9 Bit Error Rate 
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1. OFDM (Orthogonal Frecuency 

Division Multiplexing) 

1.1. OFDM òptic avui en dia 
L' OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing, o multiplexació per divisió de 

freqüències ortogonals) és una modulació multiportadora la qual es va començar a 

desenvolupar a la década del 1960, tot i que no ha sigut fins a la actualitat que s' ha 

començat a implementar. És una modulació molt utilitzada actualment per la difusió de 

vídeo i àudio (en el cas per exemple de la TDT actual), en DSL i en comunicacions sense fils 

com ara el WiFi i el WiMAX, degut a que es una solució efectiva enfront als problemes d' ISI 

i/o ICI que es produeixen en el canal. Recentment amb l' aparició dels conversors A/D i D/A 

d' alta velocitat, s' ha iniciat la recerca i investigació d' introduir l' OFDM en el món de les 

comunicacions òptiques (OFDM òptic o OOFDM). Aquesta decisió es recolza en la idea que 

el gran bitrate d' informació que suporta la OFDM (o en aquest cas la OOFDM) es reparteix 

en un gran nombre de subportadores,  aquesta pot suportar una alta dispersió cromàtica, 

juntament aprofitant les avantatges en la equalització de la dispersió de l' amplitud o de la 

fase i la capacitat de ser escalable, la OOFDM pot ser utilitzada per comunicacions de llarga 

distancia.  

Amb l' increment de la popularitat que ha sofert la OFDM, en l' actualitat el debat entre 

la transmissió monoportadora i multiportadora ha agafat més força i, tot i que la OFDM s' ha 

implementat en molts estàndards de les telecomunicacions, no hi ha un guanyador clar. En 

el cas òptic, aquest debat té un altre sentit. Hi ha dos clares diferències: 

 L' arquitectura en les transmissions monoportadora és simple i convencional, on 

la modulació digital es alimentada per un modulador QPSK. En canvi l' 

arquitectura de una OOFDM introdueix una modificació dràstica degut a la 

utilització d' un mòdul DSP10 electrònic i conversors A/D i D/A 

 En transmissions monoportadora, la informació es codifica en el temps temporal, 

mentre que en la OOFDM la informació es codificada en freqüència, on es més 

fiable. 

Actualment, degut a les seves característiques, es considera que la OOFDM és millor 

opció, especialment degut a les característiques d' escalabilitat i adaptabilitat del sistema, a 

més a més de la compatibilitat amb les futures xarxes de comunicació òptiques. 

                                            
10 DSP: Digital Signal Processing, processat de senyal digital 
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1.2. Formulació matemàtica d' una OFDM 
La OFDM és una classe especial de modulació multi-portadora11. Dos de les seves grans 

avantatges són la robustesa que té enfront la dispersió del canal i la facilitat d' estimar la 

fase i el canal en un ambient variant en el temps. La formulació general d' una MCM és la 

següent12: 

 

,

1

2

( ) ( · )

( ) ( )·

1, (0 )
( )

0, ( 0, )

SC

k

N

k i k S

i k

j f t

k

S

S

s t c s t i T

s t t e

t T
t

t t T





 

 

 

 
  

 



 

Equació 1 Formulació MCM 

On ,k ic  és el i-éssim símbol a la k-éssima subportadora, ks  és la forma de ona a la k-éssima 

subportadora, SCN  és el nombre de subportadores, kf  és la freqüència de la subportadora, 

ST  és el període de símbol i ( )t  és la funció de pols quadrat. El detector òptim per a cada 

subportadora resultar ser un filtre adaptat a la forma d' ona corresponent a la subportadora 

o un correlador centrat a la subportadora, tal i com es mostra a la figura: 

 

Figura 1 Esquema conceptual d' una MCM 

El símbol d' informació detectat 'kic  a la sortida del correlador, es donada per: 

                                            
11 Modulació multiportadora (Multi-carrier modulation, MCM): principi de transmissió per divisió de l' informació en diversos bit streams, 
cadascún d' ells d' un bitrate inferior a l' original i modulats en una portadora diferent 
12 William Shieh, Ivan Djordjevic. OFDM for Optical Communications, Chapter 2:OFDM Principles, pàg. 32 
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 2

0 0

1 1
' ( ) * ( )

S S

k

T T

j f t

ki S k S

S S

c r t iT s dt r t iT e dt
T T


      

Equació 2 Símbol detectat 

On ( )r t  és la senyal rebuda en temps. En una modulació multiportadora clàssica, tant en 

transmissió com en recepció s' usen senyals de banda limitada no solapades que pot ser 

implementat per un banc de filtres i oscil·ladors. El major desavantatge, és que requereix d' 

un gran ample de banda, a causa que pel disseny dels filtres i els oscil·ladors de manera 

rentable, l' espaiat del canal ha de ser un múltiple de la velocitat de símbol, reduint 

significativament l'eficiència espectral.  En el cas de l' OFDM, es va investigar l' ús de senyals 

solapades però ortogonals per tal de que en recepció es pugui recuperar correctament la 

informació. Aquesta ortogonalitat s' origina a partir de la correlació entre dos 

subportadores, donada per: 

0 0

sin( ( ) )1 1
* exp( 2 ( ) ) exp( 2 ( ) )

( )

S ST T

k l S
kl k l k l S k l S

S S k l S

f f T
s s dt j f f T dt j f f T

T T f f T


  




    

   

Equació 3 Correlació entre dos subportadores 

Observant que aplicant: 

1
k l

S

f f m
T

   

Equació 4 Condició d' ortogonalitat 

es satisfà la condició d' ortogonalitat entre dues subportadores, i per tant es podrà 

recobrar la senyal de la manera denotada a la Equació 2, sense tenir interferència entre 

portadores (ICI), inclús havent un fort solapament de senyal.  

En aquest cas, s' obtindrà un espectre d' aquest estil (per a 14 subportadores): 
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Figura 2 Espectre amb subportadores ortogonals 

 

1.3. Implementació de l' OFDM usant la 

transformada discreta de Fourier 
El fonamental repte amb la OFDM és la necessitat d' usar una gran quantitat de 

subportadores per tal que el canal de transmissió afecti a cada subportadora com un canal 

pla. Això comporta una estructura molt complexa, formada per oscil·ladors i filtres (tal i com 

s' ha mostrat al apartat anterior) tant en transmissió com en recepció. S. Weinsten i P. 

Ebert13 van ser els primers en demostrar que la modulació/desmodulació OFDM pot ser 

implementada usant la transformada inversa de Fourier (IDFT)/transformada de Fourier 

(DFT). 

Per tal de demostrar aquest fet, temporalment s' ometrà l' índex i, per tal de centrar-nos 

en un símbol OFDM, assumint que es mostreja la ( )s t  cada interval de S SCT N . Per tant, la 

m-éssima mostra de ( )s t  de la equació 1 esdevé14: 

 

( 1)
2 ·

1

·

S
SC k

SC

m TN j f
N

m k

k

s c e






  

Equació 5 Símbol m-éssim de la OFDM 

Usant la condició d' ortogonalitat anunciada a la Equació 4 de la següent manera: 

                                            
13 Weinsten SB, Ebert PM. Data transmission by frequency-division multiplexing using the discrete Fourier transform. IEEE Trans 

Commun 1971; 19:628–34 
14 William Shieh, Ivan Djordjevic. OFDM for Optical Communications, Chapter 2:OFDM Principles, pàg. 34 

0 5 10 15 20 25 30

f/Ts

Nsc = 14; Tcp << Ts
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Equació 6 Condició ortogonalitat discreta 

I aplicada a la Equació 5, resulta la següent equació: 

  
( 1)·( 1)

2
1

1

·
SC

SC

k mN j
N

m k k

k

s c e c


 





   

Equació 7 OFDM mostrejada i amb condició d' ortogonalitat 

On  es la transformada discreta de Fourier, i [1, ]SCm N . De forma similar, en recepció 

s' obtenen els símbols inicial de la següent manera: 

  'k mc r  

Equació 8 Símbol rebut 

On mr  és la senyal rebuda mostrejada cada S SCT N .  

A la vista d' aquest resultat, s' emprarà la transformada discreta de Fourier en el sistema 

per tal de generar l' OFDM.  

1.4. Prefix cíclic 
Una de les tècniques emprades en la generació de la OFDM, és l' inserció d' un prefix 

cíclic. El prefix cíclic es va proposar per tal d' evitar la ISI i la ICI induïdes per un canal 

dispersiu, i consisteix en introduir un interval de guarda en la forma d' ona de la OFDM. 

Aquest interval,  G ,  és una extensió del símbol OFDM, tal i com es mostra a la següent 

imatge: 

 

Figura 3 Representació temporal formes d' ona d' una senyal OFDM 
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Aquest interval de guarda té una dependència directa amb la dispersió del canal pel qual 

es transmetrà la OFDM, i haurà de ser extret per tal de realitzar la decisió del símbol. La 

condició que ha de complir aquest interval per tal de que no es produeixi ISI, és15: 

 d Gt    

Equació 9 Condició prefix cíclic 

On dt  és el retard de propagació del canal dispersiu. 

Una manera de poder representar la inserció d' aquest prefix cíclic emprant la formulació 

exposada anteriorment, seria canviant l' anterior definició del pols quadrat, per la següent 

definició: 

 
1,( )

( )
0, ( , )

G S

G S

t T
t

t t T

  
  

  
 

Equació 10 Pols quadrat modificat 

1.5. Eficiència espectral de la OFDM 
Degut a que per a un sistema de DDO-OFDM16 l' espectre òptic normalment no es una 

rèplica lineal de l' espectre en RF, ja que depèn de l' implementació del sistema, es centrarà  

en la eficiència espectral d' un sistema CO-OFDM17. En aquests sistemes, per cada símbol de 

període ST  es transmeten SCN  subportadores. Per tant es té que la velocitat de símbol és la 

següent18: 

 SC

S

N
R

T
  

Equació 11 Velocitat de símbol 

A la següent figura, es pot observar l' espectre de canals WDM19, cadascun d' ells amb 

una modulació CO-OFDM: 

                                            
15 William Shieh, Ivan Djordjevic. OFDM for Optical Communications, Chapter 2:OFDM Principles, pàg. 36 
16 Direct Detection Optical OFDM: OFDM de detecció directa 
17 Coherent Optical OFDM: OFDM de detecció coherent 
18 William Shieh, Ivan Djordjevic. OFDM for Optical Communications, Chapter 2:OFDM Principles, pàg. 38 
19 Wavelength-Division Multiplexion: Multiplexació per divisió en longitud d' ona 
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Figura 4 Canals WDM 

Ampliant un d' els canals, s' observa que l' espectre de cada canal és semblant al de la 

figura imatge següent (depenent del nombre de subportadores emprades en la OFDM, en 

aquest cas 7SCN  ): 

 

Figura 5 Ample de banda CO-OFDM 

Considerant que l' ample de banda va des del primer nul de senyal de la primera 

subportadora, fins al primer nul de l' última subportadora (tal i com es mostra a l' imatge 

anterior), l' ample de banda és: 

 
12 SC

OFDM

S S

N
BW

T t


   

Equació 12 Ample de banda CO-OFDM 

On St  és: 

 S S CPt T T   

Equació 13 Temps de símbol sense prefix cíclic 
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Assumint que en un sistema CO-OFDM s' utilitza un gran nombre de subportadores, es 

pot considerar que la eficiència d' una OFDM és: 

 2· 2· S

OFDM S

tR

BW T
    

Equació 14 Eficiència espectral 

El factor 2 que multiplica l' eficiència prové de les dos possibles polaritzacions que té la 

fibra òptica. 

1.5.1. Gestió de l' espectre OFDM 

El emisor OFDM (que més endavant es detallarà) esta format pels següents components 

tal i com es pot veure a la figura: un conversor sèrie/paral·lel, el modulador QAM, un bloc 

que realitza la transformada de Fourier inversa, un bloc que afegeix el prefix cíclic y un 

conversor paral·lel/sèrie: 

QAM+
S/P

IFFT
Prefix 
cíclic

P/S

Re

Im

 

 

 

Guarda

Senyal

Guarda

 

 

USB

LSB

 

Figura 6 Sistema emissor amb el repartiment de portadores 

El qual, espectralment parlant, treballa de la següent forma (havent eliminat les rèpliques 

de senyal, utilitzant els filtres anti-aliasing, que es generen pel simple fet de ser una senyal 

digital)20: 

Guarda

USBLSB

f

Bg

Bs
 

Figura 7 Espectre de senyal OFDM en banda base referent a la configuració de les portadores 

Com es pot observar, es pot introduir una banda de guarda (es realitza configurant a 0 el 

rang adequat de portadores) per tal d' evitar les interferències que es produiran en el 

fotoreceptor en el cas de realitzar una detecció directa.  

                                            
20 LSB: Lower Side Band, banda lateral inferior 
USB: Upper Side Band, banda lateral superior 
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Existeixen dos configuracions que aconsegueixen dues configuracions utilitzades en 

aquests tipus de transmissions: 

 Realització d' una senyal real (es configura la meitat de les portadores QAM com 

la senyal QAM hermítica): 

QAM

QAM*

 

USB

 

LSB

USBLSB

f

 

Figura 8 Configuració de senyal real 

 Realització d' una senyal real amb una banda lateral (es configura la meitat de les 

portadores QAM com a 0). Per tal d' aconseguir aquest efecte, es necessari que al 

modulador I/Q (que es descriurà més endavant) la branca inferior sigui la 

transformada de Hilbert de la part real de la senyal: 

QAM

0

 

USB

 

LSB

USB

f

 

Figura 9 Configuració de senyal complexa 

1.6. El modulador Electro-Òptic 

1.6.1. El modulador Mach-Zehnder (MZM) 

El Mach-Zehnder (MZM) es una guia d' ona plana construïda sobre un substrat, amb dos 

parells d' elèctrodes, un parell de corrent altern d' alta velocitat que representa la senyal a 

modular i un altre parell per aplicar una continua.  
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Figura 10 Mach-Zehnder 

Anomenant 1( )V t  i 2 ( )V t  a les senyals de modulació representen la senyal als elèctrodes 

superior i inferior respectivament, el camp elèctric resultant ( )outE t  en relació al camp 

elèctric a la entrada inE  és la següent21: 

 
     

1 2

1 2 1 2 1 2

· ( ) · ( )

· ( ) ( ) · ( ) ( ) · ( ) ( )
2· 2· 2·

1
( ) ·

2

1
( ) · · ·

2

j V t j V t
V V

out in

j V t V t j V t V t j V t V t
V V V

out in

E t e e E

E t e e e E

 

  

 

  

   
   
   

   

 
  
 
 

 
  

  

 

Equació 15 Equació Mach-Zehnder 

I aplicant la condició de "Push-Pull", on 1( )V t  és igual a 2 ( )V t  i la fórmula d' Euler pel 

cosinus, tenim que: 

 1 2( ) ·cos   · ( ) ( )
2·

out inE t E V t V t
V

 
  

 
 

Equació 16 Equació Mach-Zehnder simplificada 

On V  és la diferència de tensió necessària per a desfasar els senyals 180 graus. La funció 

de transferència, és la següent: 

                                            
21 William Shieh, Ivan Djordjevic. OFDM for Optical Communications, Chapter 3: Optical Comunication Fundamental, pàg. 63 



Simulació d' un sistema OFDM òptic  15 

 

 

   

 

Figura 11 Funció de transferència Mach-Zehnder 

1.6.2. El modulador I/Q 

Una altra forma de modular la senyal òptica per tal de poder aprofitar tot el rang de 

portadores, es mitjançant un modulador I/Q (en fase i quadratura) que genera una senyal 

complexa, ja que ens permet modular la fase i la quadratura de la senyal generada.  

Aquest modulador està format per dos moduladors Mach-Zehnder situats en paral·lel, i 

configurats de la següent manera: 

90º

∑ Ein

V1(t)

V2(t)

Eout(t)

USBLSB

f

fC

 

Figura 12 Modulador I/Q 

Com es pot veure, la senyal es centrarà a fC, que és la freqüència òptica moduladora (Ein). 

La equació que representa el funcionament del modulador I/Q, és la següent: 

1 2( ) cos [ ( ) ]· cos [ ( ) ]·

2 2

out inE t E V t V j V t V
V V 
 

 
    
       
    

    
    

 

Equació 17 Equació del model de modulador I/Q format per dos MZM 
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1.7. Versions de la OFDM òptica 
En el cas de les transmissions òptiques, hi ha dos tipus de deteccions: detecció directa i la 

detecció coherent, les quals faran dependre la manera per la qual es procedirà a la 

modulació de la senyal. En el cas de la detecció directa, es presenta una problemàtica: degut 

a que la dispersió de la fibra provoca una rotació de les dues fases, una respecte l' altra, 

provocant així un esvaïment de potencia ("Power fading") en la recepció de la senyal, degut 

a que el fotodetector mescla les dues possibles bandes de la senyal22: 

Portadora òptica

Subportadores òptiques

Im

Re

Símbol 
resultant

L (Km)

Im

Re

Im

Re

Destructiva: Power fading

Im

Re

Constructiva

 

Figura 13 Power Fading 

Per tant, en detecció directa es buscarà transmetre per banda lateral única, per tal de 

poder evitar aquests efecte, ja que si s' utilitza la detecció coherent no es produeix aquest 

efecte. 

1.7.1. Detecció directa 

Per aquest tipus de detecció, s' utilitza un receptor òptic que capta les variacions en 

intensitat de la senyal que li arriba (per exemple, un fotodíode). Hi ha diverses modalitats 

per tal de transmetre la senyal. Dos exemples són els següents: 

 Transmissió per banda lateral única: 

La configuració de les portadores es realitza de la següent manera: 

                                            
22 A. Lowery, J. Armstrong. Adaptation of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) to compensate impairment in optical 
transmission system, in Proc. of ECOC 2007, vol. 2, pàg 121  
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QAM

QAM*

 

USB

 

LSB

0

0
 

Figura 14 Configuració per la transmissió de DBL 

El resultat del qual és el següent: 

Mod. 
OFDM

Re

Filtre BLU

Demod. 
OFDM

Re

Bias

MZM

fc fc

 

Figura 15 Transmissió en BLU: Cas 1   

En aquest cas, degut a que només s' utilitza la part real de la senyal (ja que el fotodíode 

mescla les dues bandes), la informació útil s' ha de trobar concentrada a la part real de la 

OFDM per tant només ens caldrà usar un sol MZM. Per contra, es necessari deixar una 

banda de guarda per tal de poder filtrar en recepció, per tant es perd capacitat.  

En el cas que no es volgués utilitzar un filtre de banda lateral única, s' utilitzarà la següent 

configuració de portadores: 
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QAM

 

USB

 

LSB

0

0

 

Figura 16 Configuració per la transmissió BLU 

I el resultat és el següent: 

Mod. 
OFDM

Re

Demod. 
OFDM

Re

Bias

MZM

MZM

H{Re}

Bias

90º

fc

 

Figura 17 Transmissió en BLU: Cas 2 

En aquest cas, degut a que s' utilitza un modulador I-Q (recordant que la rama inferior es 

la transformada de Hilbert), no es necessari l' utilització d' un filtre BLU per eliminar una de 

les bandes de la senyal. L' inconvenient d' aquest sistema és que es necessita un modulador 

I/Q. D' igual manera que l' anterior, es deixarà una banda de guarda per poder filtrar en 

detecció. 

 Transmissió de dues bandes utilitzant una freqüència intermèdia: 

La configuració de les portadores és la següent: 
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QAM

 

USB
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Figura 18 Configuració per transmissió DBL sense banda de guarda  

I el resultat és el següent: 

Mod. 
OFDM

Re

Filtre BLU

Bias

Im
MZM

Demod. 
OFDM

Re

Im

cos(2πfFIt)

sin(2πfFIt)

cos(2πfFIt)

-sin(2πfFIt)

fc+fFIfc+fFIfc-fFI
fc fc

 

Figura 19 Transmissió amb freq. intermèdia 

En aquest sistema, al emprar una freqüència intermèdia en la modulació, es poden 

utilitzar totes les portadores de la senyal. Aquest tipus de configuració s' utilitza per tal d' 

evitar el modulador I/Q. Per contra, s' ha de treballar a una freqüència RF molt superior. 
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1.7.2. Detecció coherent 

En aquest tipus de detecció, es necessari l' ús d' un sistema més sofisticat de recepció 

compost per un híbrid de 90º i múltiples detectors per a cada branca del híbrid. 

Demod. 
OFDM

MZM

MZM 90º

Mod. 
OFDM

Re

Im H
íb

ri
d

  9
0

º

fc

OL

 

Figura 20 Transmissió coherent 

En aquest cas es té que es poden transmetre les dues bandes degut a que s' utilitza un 

modulador I/Q per modular tant la part real com a part imaginaria de la senyal, per tant es 

poden emprar totes les portadores per la transmissió. Per contra, es necessari un receptor 

coherent que només es viable en sistemes d' alta capacitat. Degut a aquestes 

característiques i que per simular es el més sencill, aquest sistema és el que s' utilitzarà en 

totes les simulacions. 
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2. Implementació del sistema OFDM 

Òptic 
El sistema emprat per simular la modulació/desmodulació de la OFDM és el següent: 

S/P
Mapejador de 
simbols de les 
subportadores

IDFT CP MZMDades Tx

DFT

I

Q

A/D

A/D

Extraccó 
CP i S/P

Decisor de 
símbols i 

desmapejador
P/SRx Dades rebudes

(a)

(b)

I

Q

D/A

D/A

 

Figura 21 Diagrama conceptual d' un transmissor (a) OFDM i un receptor (b) OFDM 

En aquest cas, es realitzarà una transmissió en banda base per facilitar el sistema, ja que 

el sistema pas banda es diferencia únicament en modular la font òptica del Mach-Zehnder. 

2.1. Explicació del sistema 
En aquest apartat es procedirà a l' explicació dels blocs clau del sistema anterior. 

2.1.1. Generació de les dades 

Per tal de generar les dades per realitzar les diferents simulacions, es procedirà a la 

generació d' una seqüència pseudo-aleatòria anomenada PRBS, la qual per una quantitat 

fixada de bits genera totes les múltiples combinacions possibles associades al nombre de 

bits seleccionats. Per tal de generar aquesta senyal, s' empra un registre de desplaçament 

amb realimentació. L' entrada del registre ve determinada per una combinació dels valors 

de cadascuna de les posicions del registre, seguint l' equació següent23: 

 1 1 2 2 1 1 0· · ... · ·n m n m n n m n mS c S c S c S c S            

Equació 18 Fórmula PRBS 

On nS  correspon al valor del registre al temps n, mc  són els coeficients binaris provinents 

d' un polinomi primari i   correspon a la suma mòdul 2. Per exemple, per a una PRBS de 

longitud 10 i un polinomi [3 10] ( 3 101 x x  ), es té que el registre de desplaçament és de la 

següent manera: 

                                            
23 M.C. Jeruchim, P. Baladan and K.S. Shanmugan. Simulation of Communication System, Chapter 7: Monte Carlo Simulation & Generation 
of Random Numbers, pàg. 386 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Figura 22 Registre de desplaçament PRBS 

Seguint aquesta estructura, s' ha programat el generador de PRBS del sistema. 

2.1.2. Mapejador de símbols 

És el bloc encarregat de mapejar la PRBS d' entrada (una PRBS per a cada subportadora) 

en símbols d' una senyal M-QAM. Per a fer aquest mapeig, s' ha usat un codi Gray i s'ha fet 

que a la constel·lació hi hagi una separació de símbols de 2 unitats. La QAM al ser una senyal 

complexa, el mapeig es fa tant per la fase com per la quadratura, per tant  s' utilitzarà N bits 

per codificar tant la fase com la quadratura, on N és: 

 2log ( )

2

M
N   

Equació 19 Bits mapeig 

Per exemple, en el cas de la 64-QAM, 2log (64) 6 , i per tant 3N  . 

Per tant, el mapeig es realitza de la següent forma: 

 4-QAM (N=1) 

Valor binari Valor mapejat 

0 1 

1 -1 
Taula 1 Mapeig 4-QAM 

I la constel·lació resultat es la següent: 

 

Figura 23 Constel·lació 4-QAM separant el valors dels símbols en part real i part imaginaria 
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 16-QAM (N=2) 

Valor binari Valor mapejat 

00 1 

01 3 

10 -1 

11 -3 
Taula 2 Mapeig 16-QAM 

I la constel·lació resultat es la següent: 

 

Figura 24 Constel·lació 16-QAM separant el valors dels símbols en part real i part imaginaria 

 64-QAM (N=3) 

Valor binari Valor mapejat 

000 1 

001 3 

010 7 

011 5 

100 -1 

101 -3 

110 -7 

111 -5 
Taula 3 Mapeig 64-QAM 

I la constel·lació resultat es la següent: 
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Figura 25 Constel·lació 64-QAM separant el valors dels símbols en part real i part imaginaria 

2.1.3. Conversor D/A 

Aquest bloc es l’ encarregat de fer la conversió de digital a analògic de la senyal generada 

en el bloc IDFT (que posteriorment se l’ hi aplica el prefix cíclic per formar la OFDM). Per tal 

de fer aquesta conversió, es multiplica cada mostra de la senyal per un pols quadrat d’ una 

longitud determinada. D’ aquesta manera, es dona continuïtat en temps a la senyal. 

 

Figura 26 Conversió D/A 

2.1.4. Mach-Zehnder (MZM) 

Com s’ ha explicat en anteriors apartats, el Mach-Zehnder és l’ aparell que s’ encarrega 

de fer la conversió elèctric-òptic, per tant per simular aquest efecte, s’ empra el model que 

el representa. Degut que per les simulacions es treballarà en la zona lineal, el model 

ultilitzat en aquest cas es una versió simplificada a la descrita anteriorment: 

 0( ) cos ( )·
2·

outE t E V t
V

 
  

 
 

Equació 20 Fórmula simplificada Mach-Zehnder 

On ( )V t  és: 
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 ( ) · ( )·INV t V V t   

Equació 21 Entrada del Mach-Zehnder normalitzada 

On ( )INV t  és la senyal d' entrada normalitzada i   és el coeficient que simula l' excursió 

del Mach-Zehnder. 

Com que la senyal OFDM és una señal complexa, per tal de realizar correctament la 

modulació, s’ utilizaran dos Mach-Zehnder, un per convertir la part real (o part en fase) i l’ 

altre per convertir la part imaginaria (o en quadratura). Per tant, el model que simularà 

aquest comportament és el següent: 

90º

∑ Ein

V1(t)

V2(t)

Eout(t)

 

Figura 27 Model del Mach-Zehnder del simulador 

El model anterior, quedarà caracteritzat per la següent equació: 

 1 2( ) cos [ ( ) ]· cos [ ( ) ]·

2 2

out inE t E V t V j V t V
V V 
 

 
    
       
    

    
    

 

Equació 22 Equació del model de Mach-Zehnder del simulador 

2.1.5. Conversor A/D 

Aquest bloc és la concatenació de dos blocs: un mostrejador i un quantificador. El primer 

és l’ encarregat de capturar una mostra cada període de mostreig. D’ aquesta manera es 

realitza una discretització en l’ eix temporal. El segon bloc és un quantificador, el qual 

realitza una discretització en l’ eix d’ amplitud. Per la realització de la quantificació, s’ agafa 

la màxima excursió de la senyal, i es divideix en tantes parts com 2b on b és el nombre de 

bits que té el conversor A/D. Posteriorment, per tal de realitzar la conversió, es busca el 

valor superior i inferior al valor a quantificar, i el que estigui a una distancia inferior, és el 

nombre resultant de la quantificació. Per fer la decisió, en el sistema s’ usa la distancia 

euclidiana: 
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Equació 23 Distancia euclidiana 

2.1.6. Decisor 

Aquest bloc és l’ encarregat de decidir quin es el símbol que realment ha sigut detectat, 

havent fet prèviament la DFT per tal de transformar la senyal OFDM a símbols QAM. Per tal 

de fer aquesta decisió, s’ utilitza un sistema similar al utilitzat en el conversor A/D. Per tal de 

realitzar-ho, es projecta el símbol en part real i part imaginaria, per tant es realitza una 

decisió unidimensional. Per tal de decidir el valor del mateix, usant els valors esperats a 

rebre es selecciona el valor per sobre i per sota del detectat, i el que estigui a menor 

distancia és el que es considera rebut: 

 

Figura 28 Decisor 

Degut a la distorsió que exerceix el Mach-Zehnder i altres efectes de la transmissió, i per 

tal de mantenir els llindars emprats en el sistema al qual no s' hi aplica el Mach-Zehnder, es 

realitza una normalització dels símbols que consisteix en:  
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Equació 24 Normalitzador de símbols 

On s  és el vector de símbols normalitzat, c  és el vector de símbols rebuts i r  és el vector 

de símbols esperats a rebre. ( )P x  és el càlcul de la potència del vector x. Aquest càlcul 

agafarà com a centre el símbol esperat a rebre. Aquest efecte es veurà amb claredat a les 

simulacions, ja que la constel·lació del sistema òptic quedarà escalada. 
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2.1.7. Predistorsionador 

Aquest bloc s’ utilitzarà en una de les simulacions, el qual realitzarà una predistorsió 

prèvia a la senyal abans de entrar al Mach-Zehnder, per tal d’ evitar la distorsió de la senyal 

que aquest mateix produeix. Tenint en compte la anterior funció simplificada emprada per 

modelar el Mach-Zehnder, el model que s’ usarà per realitzar la predistorsió de la senyal és 

el següent:  

  
1

( ) · arccos ( )
2

·

2

out inV t V t

V
V





 

  
 

 

Equació 25 Predistorsionador 

Degut que predistorsionar la senyal és realitza més fàcilment en l’ àmbit digital que en el 

analògic, per tal de simular la discretització en amplitud, s’ incorpora un quantificador a la 

sortida del predistorsionador, el comportament del qual es idèntic al explicat en apartats 

anteriors. 

2.2. Variables del sistema 
Degut a que el sistema té uns requeriments i unes limitacions, la relació que tenen entre 

sí els variables del sistema ha estat pensada amb la finalitat de complir aquests dos punts. 

Com a requeriments, es té que per poder comparar les diferents simulacions, que el bitrate 

de transferència ha de ser sempre el mateix, el prefix cíclic ha de ser una fracció del temps 

de símbol (per tal de que no es produeixi ISI) i que la quantitat de subportadores ha de ser 

un nombre potencia de 2. Com a limitacions tenim que la transformada discreta de Fourier 

(directa o inversa) necessita que el vector a transformar sigui un vector de longitud potencia 

de 2, si no afegeix 0 per tal de que el vector tingui la longitud desitjada. Per tant, les 

variables principals emprades a les simulacions, tenen les següents relacions: 

 Variables fixades: 

o Número de bits equivalents a una simulació estàndar: N 

o Número de mostres per bit: S 

o Número de subportadores: P 

o Ordre de la QAM = Q 

 Variables dependents de les anteriors: 

o Longitud de la PRBS. La N s' inclou per tal d' aconseguir una gran casuística de 

casos, i per tal de poder compara amb un altre tipus de simulació: 
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Figura 29 Càlcul del valor de la longitud de la PRBS 
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Equació 26 Longitud de la PRBS 

o Número de mostres del conversor A/D: 

1 2 3 Q

 2S Mostres

Símbol QAM

1 2 3 2P
Símbol OFDM

2 ·2 ·S P

OFDMT Q

 _

_

1 ·

·

simbol util OFDM

prefix cíclic OFDM

T R T

T RT

 


 

Figura 30 Càlcul del valor de del nombre de mostres al conversor AD i del prefix cíclic 

 _ _ (1 )· ·2SNum mostr AD R Q     

Equació 27 Número de mostres de la simulació 

o Longitud del prefix cíclic: 

 ·2
1

PR
CP

R

 
   

 

Equació 28 Prefix cíclic 

Degut a que es volen observar unes BERs24 de l' ordre de 10-3, es necessària una longitud 

de mostres en el vector de la PRBS suficientment llarg per poder observar el resultat 

desitjat. Per aquest motiu, s' ha buscat que l' ordre de la PRBS sigui de 14 (longitud de la 

PRBS igual a 214 bits). 

                                            
24 Bit Error Rate: Taxa d' error de bit 
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3. Simulacions 

3.1. Anàlisi previ a les simulacions 
Abans de realitzar les simulacions, s' analitzarà quin efecte causa el Mach-Zehnder sobre 

la senyal OFDM, ja que serà recurrent en totes les simulacions. Com s' ha comentat 

anteriorment, la funció de transferència del Mach-Zehnder no és lineal, per tant causa una 

distorsió sobre la senyal, tot i treballar en la zona més lineal del sistema:  

 

Figura 31 Funció de transferència MZM 

Com es pot veure, tot i ser una funció de transferència bastant lineal es pot veure la 

curvatura que provocarà la distorsió en la senyal. 
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Figura 32 Senyal OFDM sortida del modulador (sup.); Senyal sortida del MZM (inf.) 

Com es pot observar en les imatges anteriors, el Mach-Zehnder provoca distorsió a l' 

amplitud de la senyal. Aquesta distorsió es veu bàsicament en una compressió dels màxims, 

és a dir, si es compara la diferència d' amplitud de dos pics seguits (per exemple els marcats) 

es pot observar que difereix respecte als mateixos en la senyal a l' entrada. Per tal d' evitar 

aquest efecte, es pot realitzar un clipping a la senyal d' entrada, canviar l' excursió del Mach-

Zehnder per a que la senyal estigui continguda en la part més lineal o també predistorsionar 

la senyal en emissió per tal d' evitar la distorsió del Mach-Zehnder. 

 

Figura 33 Constel·lació en recepció 

En el cas de la constel·lació a la sortida del Mach-Zehnder, es poden observar  en cada un 

dels símbols rebuts una variança respecte el valor desitjat. Aquest efecte només es pot 

evitar realitzant una predistorsió de la senyal a la entrada del Mach-Zehnder. 
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3.2. Anàlisi comportament conversor A/D 
En aquesta simulació, el que es procedirà es a variar la quantitat de bits del conversor 

A/D en recepció, per tal de veure el seu comportament en la detecció de símbols rebuts. 

Aquesta variació provocarà una variació en el rang de l' amplitud de la senyal OFDM rebuda, 

dificultant la correcta desmodulació de la senyal. Aquest resultat s' analitzaran observant la 

BER25 en el desmodulador.  Les següents imatges mostren l' evolució de la senyal al anar 

disminuint el nombre de bits del conversor. Per tal que les imatges es vegin bé, s' ha 

disminuït la longitud de la PRBS per realitzar les següents imatges de la senyal, a més d' 

agafar una part de la mateixa: 

 

 

                                            
25 Bit Error Rate 
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Figura 34 Senyal OFDM a la sortida del conversor A/D. Nombre de bits al conversor A/D (de sup. a inf.): 
N=10, 7, 4, 2 

Per tal de poder comparar el comportament del sistema, es compararà  la BER obtinguda 

en el cas que es realitzi la conversió electroòptica amb el Mach-Zehnder respecte al cas de 

que no es realitzi tal conversió. Per tant s' obté la següent evolució de la BER tant pel 

sistema ideal com pel sistema òptic: 
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Figura 35 BER en funció dels bits del conversor A/D 

Tal i com es pot observar amb les gràfiques, es pot observar que el comportament del 

sistema OFDM on es realitza la conversió electroòptica, el comportament fins a N=4 és 

lleugerament pitjor al sistema on no es realitza la conversió; això es degut a que el Mach-

Zehnder no fa una conversió lineal de la senyal que té a la entrada (tal com s' ha vist en 

apartats anteriors) i per tant afegeix un error la detecció de la senyal. En canvi, per a N<4 el 

comportament resulta ser millor en el sistema òptic, tot i que aquests valors no serien vàlids 

degut a que les probabilitats d' error son superiors a 10-3. Amb les següents imatges es 

veurà l' evolució dels símbols rebuts (a l' esquerra sistema ideal, a la dreta sistema òptic): 
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Figura 36 Esquerra: Sistema ideal, Dreta: Sistema amb MZM. De superior a inferior: N bits=10, 7, 4, 2 

Com es pot observar, en el cas de que N és igual a 4, la recepció dels símbols és millor 

respecte al sistema lineal, tot i que, com s' ha comentat, la BER es superior a 10-3  i per tant 

no seria vàlid. 
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3.3. Anàlisi comportament realitzant clipping a la 

senyal 
En aquests simulació, es procedirà a realitzar un clipping a la senyal OFDM. El clipping de 

la senyal rebaixa els pics de la senyal OFDM per tal d' ocupar la funció de transferència amb 

el màxim de senyal possible, ja que es reescala la senyal per ocupar tota la funció de 

transferència. D' aquesta manera es rebaixen les pèrdues  de potència causades per les 

zones de la funció de transferència que no s' ocupen a causa dels pics de senyal. Per tant, es 

procedirà a veure quin efecte té la realització del clipping en la BER26 resultant del sistema.  

En les següents imatges es veurà quin efecte té el clipping en la senyal: 

 

Figura 37 De superior a inferior: % Clipping = 0, 20 (línia taronja), 50 (línia groga) % 

Com a resultat, tenim que la BER obtinguda en el sistema ideal y en el sistema òptic. Es 

considera que 1 és la senyal sense clipping i 0 és la senyal amb un clipping total: 
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Figura 38 BER dels sistemes ideal i òptic en funció del clipping de la senyal 

Tal com es mostra a les gràfiques, pel sistema ideal es pot veure l' efecte pur del clipping i 

en el sistema òptic es veu una combinació d' efectes (clipping més la pròpia distorsió del 

MZ) i com es podria ja pressuposar, a mesura que es va realitzant el clipping a la senyal, la 

BER va augmentant, ja que es modifica la forma de la senyal d' una forma molt directa, 

provocant que al realitzar la transformada de Fourier en recepció, la senyal transformada no 

tingui res a veure amb la senyal que s' ha generat en emissió. Tot i això, i tenint com a 

limitació una BER = 10-3, el límit estaria en realitzar un clipping a la senyal inferior al 30% 

(que correspondria amb el punt 0.7). Amb les següents imatges es veurà l' evolució dels 

símbols rebuts (a l' esquerra sistema ideal, a la dreta sistema òptic): 
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Figura 39 Dreta: Sistema ideal. Esquerra: Sistema òptic. De superior a inferior: % Clipping=0, 30, 60 % 

3.4. Anàlisi comportament modificant l’ excursió del 

Mach-Zehnder 
Una altra manera d' adaptar el senyal a la excursió del Mach-Zehnder diferent a la 

realització del clipping, és produir un escalatge de la senyal d' entrada, de tal manera que 

només recorri una part del recorregut que ofereix el Mach-Zehnder, i així fer-lo treballar 

únicament en la part lineal. Per poder representar aquest efecte, ha introduït un factor d' 

escala a la fórmula (la   anteriorment descrita), que és el que es farà variar per trobar l' 

evolució de la BER27. 

                                            
27 Bit Error Rate 
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Tal com es pot observar a la gràfica, la BER comença augmentar a mesura que s' excedeix 

la excursió de la funció de transferència del Mach-Zehnder (superior a mig període de la 

funció de tranferència). Aquest efecte, pot ser entès com una espècie de clipping que 

genera el Mach-Zehnder a causa de la curvatura que té en aquesta zona (ja que es produeix 

un canvi de pendent), per tant es produeix una deformació de la senyal, d' una forma 

semblant al generat al realitzar el clipping:  

 

Figura 40 Comparació efecte del clipping amb la excursió del MZM 

Com es pot observar, per aquells valors que sobrepassen la funció de transferència 

(valors superiors a Vπ o inferiors a -Vπ) els valors de la senyal a modular quedaran "plegats" 

degut a que la funció no es injectiva.  

El resultat de la BER és el següent:  
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Figura 41 Comparació efecte del clipping amb la excursió del MZM 

Com es pot veure en aquest cas, dintre de la BER acceptable (BER ≤ 10-3), el 

comportament dels dos efectes es pràcticament igual, essent lleugerament millor l' efecte 

de sobrepassar la zona lineal de la funció de transferència (tenint en compte que un clipping 

del 20%, que equival al punt 0.8, equival a una α=1.2). Fora d' aquest marge, es 

substancialment millor sobrepassar la zona lineal que realitzar un clipping a la senyal. 

Amb les següents imatges es veurà l' evolució dels símbols rebuts:  
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Figura 42 α = 0.6 (sup. esquerra), 1 (sup. dreta), 1.2 (inf. esquerra), 1.6 (inf. dreta) 

Com es pot observar, i comparant amb l' apartat del clipping, es pot observar que per a 

un clipping del 60% (0.4 a la gràfica del clipping) la constel·lació sembla soroll, mentre que el 

seu homònim en el cas d' aquesta simulació (α = 1.6) la constel·lació està més clara. 

3.5. Anàlisi comportament predistorsió de la senyal 
Com s' ha vist en anteriors simulacions, es pot observar que el Mach-Zehnder, degut a la 

funció de transferència que el defineix, distorsiona la senyal d' entrada, afegint així un 

possible error en la detecció de la senyal. Per tal de evitar aquesta distorsió, es pot evitar al 

predistorsionar la senyal en l' àmbit digital, de tal manera que al passar pel Mach-Zehnder la 

senyal a la sortida del mateix seria igual a la senyal elèctrica emprada en apartats anteriors. 

Degut a que en l' àmbit digital, no hi ha una continuïtat de valors, es simula aquest efecte 

emprant un quantificador de senyal. Per tant s' analitzarà l' efecte la variació d' aquest 

quantificador en la senyal. 

 

Figura 43 Comparació de BERs 
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Com es pot observar, el comportament que té el sistema predistorsionat per sota dels 5 

bits al quantificador és sempre pitjor als dos altres sistemes, però a partir de 6 bits, el 

sistema predistorsionat es comporta igual que el sistema ideal. Per tal de determinar un 

funcionament correcte del sistema complet faltaria fer una simulació variant la quantitat de 

bits en el conversor A/D i en el quantificador del predistorsionador. 
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4. Conclusions  

En aquest apartat es farà un resum dels resultats obtinguts en les diferents proves en el 

document. 

Començant per la primera prova, la de variació del nombre de bits del conversor A/D. En 

aquest apartat ha resultat que el sistema OFDM òptic funciona correctament (considerant 

correcte tenir una BER28 inferior a 10-3) a partir de un nombre de bits superior a 4, d' igual 

manera que el sistema ideal, sent aquest últim millor ja que la BER es redueix a 0. 

Referent a la segona prova, es realitza clipping en la senyal d' entrada al modulador per 

tal d' aprofitar millor la funció de transferència del modulador I/Q. En aquest cas obtenim 

que el sistema òptic treballa bé a partir d' un clipping inferior al 20% (observant la gràfica 

segurament el límit sigui 25% aproximadament, però degut a que les variacions realitzades 

en el clipping son de 0.1, no es pot assegurar), respecte al 40% del sistema ideal (igual que 

en l' anterior cas, el límit pot ser del 48%). 

En la tercera prova, on es fa variar l' excursió del Mach-Zehnder. En aquest cas, el sistema 

òptic funciona de forma correcta fins a sobrepassar un 30% la funció de transferència del 

modulador I/Q29. Comparant aquest amb la prova de la realització del clipping (que es pot 

considerar com efectes homònims tal i com s' explica al inici de la prova) resulta un millor 

resultat al sobrepassar la funció de transferència que al realitzar clipping a la senyal. 

Finalment, en l' última prova s' aplica un predistorsionador abans del modulador. Es pot 

observar que el sistema a partir d' un nombre de bits al quantificador superior a 5 es 

comporta de forma correcta mantenint fix el nombre de bits en el conversor A/D en 

recepció. Per tal de poder realitzar més suposicions respecte al sistema, s' hauria de fer 

variar tant la quantitat de bits en el quantificador com en el conversor A/D per tal de veure 

el comportament de tot el sistema complet. 

  

                                            
28 Bit error rate: Taxa d' error de bit 
29 Modulador d' amplitud en quadratura 
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5. Línies futures 

Per tal de continuar en el tema exposat en aquest document, pròxims anàlisis a realitzar 

per al sistema OFDM òptic, seria l' inclusió d' una fibra òptica entre l' emissor i el receptor, i 

observar el comportament de la senyal al incorporar un nou element al sistema. En aquest 

cas s' hauria d' observar com afecta la dispersió cromàtica de la fibra en la senyal OFDM (la 

qual es bastant tolerant a aquest tipus de dispersió) i també als efectes no lineals que 

provoca a la fibra (que és un dels punts dèbils de la OFDM). 

Posteriorment, es podria analitzar si es pot millorar el sistema aplicant una predistorsió 

en els símbols de la senyal QAM a l' entrada, ja que s' ha observat que al modificar la 

constel·lació a la entrada, la constel·lació a la sortida del Mach-Zehnder es modifica, 

millorant per alguns símbols, però empitjorant per uns altres, respecte al símbol esperat. 

Aquest comportament es volia analitzar en més profunditat en aquest estudi, però degut a 

que les proves realitzades de forma empírica no han donat bon resultat, no s' ha seguit per 

aquesta línia. Les proves realitzades en aquest cas són poc rudimentàries i poc exhaustives, 

ja que la variació ens els símbols no s' ha realitzant emprant tècniques com podria ser el 

càlcul de la dispersió dels resultats, per tant s' hauria de realitzar un anàlisis en més 

profunditat. En el cas que es veies una millora substancial, permetria simplificar el 

predistorsionador (Mirar apèndix 6.1). 

Finalment,  degut a que el sistema plantejat en aquest document es una versió 

rudimentària d' un sistema OFDM òptic, com a següent pas caldria desenvolupar un 

receptor coherent real, degut a que en aquest cas s' ha admès que la conversió que es 

realitza en recepció és perfecta (cosa que en la realitat no és així). A part, també caldria 

avaluar el funcionament de les diferents versions d' OFDM òptic que s' han exposat en 

apartats anteriors. A més a més, cal introduir els diferents tipus de sorolls: soroll tèrmic, 

soroll als amplificadors òptics i soroll de fase per tal de fer més real el sistema, a més de 

realitzar diferents proves amb els paràmetres que s' han deixat fixes en aquest document, 

com podria ser el prefix cíclic de la OFDM o emprar altres versions de modulació QAM (per 

exemple una 64-QAM). 
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6. Apèndix 

6.1. Anàlisi comportament predistorsió de símbols 
En aquesta simulació es procedirà a analitzar l' efecte que causa en la BER en recepció una 

distorsió produïda en els símbols en emissió. Per tal de realitzar la simulació, es realitza la 

següent distorsió en els símbols: 

 

Figura 44 Distorsió dels simbols 

Per tal de poder comparar l' efecte, es realitzaran les mateixes proves anteriors (variació del 

nombre de bits en el conversor A/D en recepció i clipping de la senyal). Primer, es realitza la 

simulació  del conversor A/D i es compararà amb les proves anteriors: 

 

Figura 45 BER variant els bits del conversor A/D amb distorsió dels símbols 

Com es pot observar a la gràfica, la distorsió en els símbols causa que el sistema sigui pitjor 

que el cas del sistema òptic. La gràfica indica que es tot i ser pitjor en tots els casos que el 
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sistema òptic, es manté el requisit de que la BER està per sota de 10-3 en tots aquells punts 

en els quals també ho està el sistema òptic. En el cas de realitzar la distorsió, es pot veure 

que la BER tendeix a un valor constant. 

Posteriorment, es realitza la simulació del clipping: 

 

Figura 46 BER realitzant clipping amb distorsió dels símbols 

Igual que el cas anterior, es pot veure que la BER en tots els casos es pitjor, però en aquest 

cas el sistema només permetrà un clipping del 20% (equival al retall de 0.8), ja que és quan 

la BER és inferior al 10-3. 

Com es pot observar en aquesta següent imatge, es veu la variació que es produeix 

respecte a la constel·lació en recepció del sistema òptic sense cap tipus de distorsió: 

 

Figura 47 BER Dreta: Constel·lació sense distorsionar. Esquerra: Constel·lació amb distorsió als símbols 

Com s' observa, es produeix una variació en la constel·lació, però amb les proves 

realitzades no s' ha pogut observar una millora en el sistema. 
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6.2. Codis de Matlab 
Variables del sistema: 

function m = variables2 

  

m = matfile('vars','Writable',true); 

  

%Número de bits de la simulació% 

m.N=3; 

m.Num_bits_sim=2^m.N; 

  

%Número de mostres per bits% 

m.S=3; 

m.Num_mostr_bit=2^m.S; 

  

%Número de subportadores OFDM% 

m.P=2; 

m.Num_subportadores=2^m.P; 

  

%Ordre senyal QAM% 

m.Q=4;                %Valors posibles Q=2,4,6 

m.Ordre_QAM=2^m.Q; 

  

%Número de mostres per símbol OFDM% 

m.Num_mostr_simb=m.Q*2^(m.S+m.P); 

  

%Número de mostres per simbol OFDM corresponent a la info% 

m.R=0.1; 

m.Num_mostr_info=ceil((1-m.R)*m.Q*2^(m.S+m.P)); 

  

%Número de mostres per simbol OFDM corresponents al CP% 

m.Num_mostr_CP=ceil(m.R*m.Q*2^(m.S+m.P)); 

  

%Número de mostres conversor A/D% 

m.Num_mostr_AD=ceil((1-m.R)*m.Q*2^m.S); 

  

%Longitud de la PRBS% 

m.Long_PRBS=2^(m.N*m.Q/2); 

m.Ordre_PRBS=m.N*m.Q/2; 

  

%%%Dades PRBS%%% 

m.opcio = 2; 

m.registre = [1 zeros(1,m.Ordre_PRBS-1)]; 

  

%Número total de símbols OFDM% 

m.Num_total_simb=(2/m.Q)*2^(m.N*m.Q/2); 

  

%Número total de bits% 

m.Num_total_bits=2^((m.N*m.Q/2)+m.P+1); 
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%Número total de mostres% 

m.Num_total_mostres=2^((m.N*m.Q/2)+m.P+m.S+1); 

  

%Longitud CP% 

m.CP=ceil((m.R/(1-m.R))*2^m.P); 

  

%MZM% 

m.Vpi = 1; 

m.aa = 1; 

  

%Velocitat de la llum (m/s) 

m.c = 2.997924e+8; 

  

%Lambda (m) 

m.Lambda = 1.55e-6;  

  

%Dades canal% 

m.L = 10; %Km 

m.Dispersion = 16; %ps/Km/nm 

m.Atenuation = 2; 

m.Ein=2; 

  

%Sample Rate% 

m.SR = 1; 

  

%Bitrate% 

m.Bitrate = 10e9; 

  

%A/D% 

m.Nbits = 10; 

  

%Clipping de senyal% 

m.clipping = 1; 

m.valor_clip = 1; %valors de 0 a 1% 

  

%Predistorsió% 

m.dist =  1; 

m.quantif = 0; 

m.num_bits_quant = 10; 

  

end 

 

 

 

Generador de la PRBS: 
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function out = PRBS2 (c,bits,m) 

  

out = []; 

  

registre = m.registre; 

  

%%%polinomis%%% 

  

  

switch bits 

    case 2 

        pol = [1 2]; 

         

    case 3 

        pol = [1 3]; 

         

    case 4 

        pol = [1 4]; 

         

    case 5 

        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [2 5]; 

            case 2 

                pol = [2 3 4 5]; 

            case 3 

                pol = [1 2 4 5]; 

        end 

         

    case 6 

        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [1 6]; 

            case 2 

                pol = [1 2 5 6]; 

            case 3 

                pol = [2 3 5 6]; 

        end 

         

    case 7 

        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [3 7]; 

            case 2 

                pol = [1 2 3 7]; 

            case 3 

                pol = [1 2 4 5 6 7]; 

            case 4 

                pol = [2 3 4 7]; 

            case 5 
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                pol = [1 2 3 4 5 7]; 

            case 6 

                pol = [2 4 6 7]; 

            case 7 

                pol = [1 7]; 

            case 8 

                pol = [1 3 6 7]; 

            case 9  

                pol = [2 5 6 7]; 

        end 

         

    case 8 

        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [2 3 4 8]; 

            case 2 

                pol = [3 5 6 8]; 

            case 3 

                pol = [1 2 5 6 7 8]; 

            case 4 

                pol = [1 3 5 8]; 

            case 5 

                pol = [2 5 6 8]; 

            case 6 

                pol = [1 5 6 8]; 

            case 7 

                pol = [1 2 3 4 6 8]; 

            case 8  

                pol = [1 6 7 8]; 

        end 

         

    case 9 

        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [4 9]; 

            case 2 

                pol = [3 4 6 9]; 

            case 3 

                pol = [4 5 8 9]; 

            case 4 

                pol = [1 4 8 9]; 

            case 5 

                pol = [2 3 5 9]; 

            case 6 

                pol = [1 2 4 5 6 9]; 

            case 7 

                pol = [5 6 8 9]; 

            case 8 

                pol = [1 3 4 6 7 9]; 

            case 9  
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                pol = [2 7 8 9]; 

        end 

         

    case 10 

        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [3 10]; 

            case 2 

                pol = [2 3 8 10]; 

            case 3 

                pol = [3 4 5 6 7 8 9 10]; 

            case 4 

                pol = [1 2 3 5 6 10]; 

            case 5 

                pol = [2 3 6 8 9 10]; 

            case 6 

                pol = [1 3 4 5 6 7 8 10]; 

        end 

         

    case 11 

        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [2 11]; 

            case 2 

                pol = [2 5 8 11]; 

            case 3 

                pol = [2 3 7 11]; 

            case 4 

                pol = [2 3 5 11]; 

            case 5 

                pol = [1 3 8 9 10 11]; 

        end 

         

    case 12 

        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [1 4 6 12]; 

            case 2 

                pol = [1 2 5 7 8 9 11 12]; 

            case 3 

                pol = [1 3 4 6 8 10 11 12]; 

            case 4 

                pol = [2 3 9 12]; 

            case 5 

                pol = [1 2 4 6 11 12]; 

        end 

         

    case 13 

         switch m.opcio 

             case 1 
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                pol = [1 3 4 13]; 

             case 2 

                pol = [4 5 7 9 10 13]; 

             case 3 

                pol = [1 4 7 8 11 13]; 

             case 4 

                pol = [1 2 3 6 8 9 10 13]; 

             case 5 

                pol = [5 6 7 8 12 13]; 

             case 6 

                pol = [1 5 7 8 9 13]; 

         end   

         

    case 14 

        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [1 6 10 14]; 

            case 2 

                pol = [3 4 6 7 9 10 14]; 

            case 3 

                pol = [4 5 6 7 8 9 12 14]; 

            case 4 

                pol = [1 6 8 14]; 

            case 5 

                pol = [5 6 9 10 11 12 13 14]; 

            case 6 

                pol = [1 2 3 4 5 7 8 10 13 14]; 

            case 7 

                pol = [1 15]; 

            case 8 

                pol = [1 5 10 15]; 

            case 9  

                pol = [1 3 12 15]; 

        end 

         

    case 15 

         switch m.opcio 

             case 1 

                pol = [1 2 4 5 10 15]; 

             case 2 

                pol = [1 2 6 7 11 15]; 

             case 3 

                pol = [1 2 3 6 7 15]; 

             case 4 

                pol = [1 3 12 16]; 

             case 5 

                pol = [1 3 6 7 11 12 13 16]; 

         end 

         

    case 16 
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        switch m.opcio 

            case 1 

                pol = [1 2 4 6 8 9 10 11 15 16]; 

            case 2 

                pol = [1 6 8 14]; 

        end 

         

end 

  

  

%%%circulacio del registre%%% 

  

  

for j=1:(2^bits)  

   temp = mod(sum(registre(pol)),2); 

   out = [registre(bits) out]; 

   registre = circshift(registre,[1,1]); 

   registre(1) = temp; 

end 

  

out = circshift(out,[1,c]); 

  

end 

 

Funció mapejadora dels símbols: 

function out = mapper( n,in ) 

  

out=0; 

  

switch n 

    case 1 

        if (in == 0) 

            out = 1; 

        else 

            out = -1; 

        end 

    case 2 

        if (in(1) == 0 && in(2) == 0) 

            out = 1; 

        elseif (in(1) == 0 && in(2) == 1) 

            out = 3; 

        elseif (in(1) == 1 && in(2) == 0) 

            out = -1; 

        else out = -3; 

        end 

    case 3 

        if (in(1) == 0 && in(2) == 0 && in(3) == 0) 

            out = 1; 
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        elseif (in(1) == 0 && in(2) == 0 && in(3) == 1) 

            out = 3; 

        elseif (in(1) == 0 && in(2) == 1 && in(3) == 0) 

            out = 7; 

        elseif (in(1) == 0 && in(2) == 1 && in(3) == 1) 

            out = 5; 

        elseif (in(1) == 1 && in(2) == 0 && in(3) == 0) 

            out = -1; 

        elseif (in(1) == 1 && in(2) == 0 && in(3) == 1) 

            out = -3; 

        elseif (in(1) == 1 && in(2) == 1 && in(3) == 0) 

            out = -7; 

        else out = -5; 

        end 

end 

  

end 

 

Bloc modulador: 

function [total,total1,total2,cuad,Matrix_BIN,vtemps,vfreq] = 

MOD_MODIF (m) 

  

%%%Generació de les dades%%% 

  

display('Modulació'); 

  

PRBS_F = PRBS2(0,m.Ordre_PRBS,m); 

PRBS_Q = PRBS2(m.Q,m.Ordre_PRBS,m); 

  

  

Matrix_BIN_F = zeros([m.Num_subportadores m.Long_PRBS]); 

Matrix_BIN_Q = zeros([m.Num_subportadores m.Long_PRBS]); 

  

Matrix_BIN_F (1,:) = PRBS_F; 

Matrix_BIN_Q (1,:) = PRBS_Q; 

  

display('Creació matriu binaria') 

  

parfor i=2:(m.Num_subportadores) 

    p = circshift(PRBS_F,[1,((m.Q/2)*i)]); 

    Matrix_BIN_F(i,:) = p; 

    p = circshift(PRBS_Q,[1,((m.Q/2)*i)]); 

    Matrix_BIN_Q (i,:) = p; 

    display([num2str(i/(m.Num_subportadores)*100) '% 

Completat']) 

end 

  

Matrix_BIN = Matrix_BIN_F +1i.*Matrix_BIN_Q; 
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Matrix_NUM_F = zeros([m.Num_subportadores m.Long_PRBS]); 

Matrix_NUM_Q = zeros([m.Num_subportadores m.Long_PRBS]); 

  

%%%Mapeig de la senyal%%% 

  

display('mapeig senyal') 

for i=1:m.Num_subportadores 

    for j=1:(m.Long_PRBS) 

        AUX = circshift(Matrix_BIN_F,[m.Num_subportadores,-

j+1]); 

        res = mapper(m.Q/2,AUX(i,1:m.Q/2)); 

        Matrix_NUM_F(i,j) = res; 

        AUX = circshift(Matrix_BIN_Q,[m.Num_subportadores,-

j+1]); 

        res = mapper(m.Q/2,AUX(i,1:m.Q/2)); 

        Matrix_NUM_Q(i,j) = res; 

    end 

end 

  

%%%Generació de les diferents QAM%%% 

  

Matrix_QAM = Matrix_NUM_F+1i.*Matrix_NUM_Q; 

  

%%%Antitranformada,addició del prefix i paral·lel/serie%%% 

  

res = IFFT_CP_PS(Matrix_QAM,m); 

  

%%%Conversió D/A%%% 

  

cuad = ones(1,m.Num_mostr_AD); 

  

total1 = []; 

total2 = []; 

  

OFDMph = real(res); 

OFDMqd = imag(res); 

  

%%%Pre-distorsió%%% 

if(m.dist == 1) 

    [OFDMph,OFDMqd] = Distor(OFDMph,OFDMqd,m); 

end 

  

for i = 1:size(res,2) 

    total1 = [total1 OFDMph(i)*cuad]; 

    total2 = [total2 OFDMqd(i)*cuad]; 

end 

  

total = total1 + 1i* total2; 
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end 

 

Funció del predistorsionador: 

function [ out_f,out_q ] = Distor( in_f,in_q,m ) 

  

v = [max(abs(in_f)) max(abs(in_q))]; 

coef = max(v); 

  

in_f = in_f/coef; 

in_q = in_q/coef; 

  

phi = (pi/m.Vpi/2); 

  

out_f = (+1/(m.Vpi*phi))*(acos(in_f)-(pi/2)); 

out_q = (+1/(m.Vpi*phi))*(acos(in_q)-(pi/2)); 

  

if(m.quantif == 1) 

    out_f = Quant_Distor(out_f,m); 

    out_q = Quant_Distor(out_q,m); 

end 

  

end 

 

Bloc de la inversa de Fourier, inclusor del prefix cíclic i conversor paral·lel/sèrie: 

function res = IFFT_CP_PS( M,m ) 

  

%%%Antitransformada de Fourier%%% 

  

O = ifft(M); 

B = conj(O'); 

  

%%%Adicció del prefix cíclic a totes les senyals de cop%%% 

  

CPF = B(:,(m.Num_subportadores-m.CP+1):m.Num_subportadores); 

  

for i=1:m.CP 

    B = [CPF(:,i) B]; 

end 

  

res = []; 

  

%%%Paral·lel - sèrie 

  

for m=1:(m.Long_PRBS) 

    res = [res B(m,:)]; 

end 
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end 

 

Funció del quantificador del predistorsionador: 

function [ res ] = Quant_Distor( in,m ) 

  

excursio = max(in) - min(in); 

  

inc = excursio / (2^(m.num_bits_quant)-1); 

maxim = max(in); 

minim = min(in); 

  

temp = in; 

  

ad = []; 

res = []; 

  

for i=minim:inc:maxim 

    ad = [ad i]; 

end 

  

n = size(ad,2); 

  

g = size(temp,2); 

  

for i=1:g 

    tempMax = find(ad >= temp(i)); 

    tempMin = find(ad < temp(i)); 

    if (isempty(tempMax)) 

        res = [res ad(n)]; 

    elseif (isempty(tempMin)) 

        res = [res ad(1)]; 

    else 

        posMax = min(tempMax); 

        posMin = max(tempMin); 

        x = abs(temp(i) - ad(posMax)); 

        y = abs(temp(i) - ad(posMin)); 

        if(x>=y) 

            res = [res ad(posMin)]; 

        else 

            res = [res ad(posMax)]; 

        end 

    end 

end 

   

end 

 

Funció de clipping: 
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function [ out ] = Clipping( in,m ) 

  

out = []; 

maxim = max(abs(in)); 

maximc = maxim - (1-m.valor_clip)*maxim; 

  

for i = 1:size(in,2) 

    if (abs(in(i))>maximc) 

        if(in(i) > 0) 

            out = [out maximc]; 

        else 

            out = [out -maximc]; 

        end 

    else 

        out = [out in(i)]; 

    end 

end 

  

end 

 

Funció del modulador I/Q: 

function out = MZM_2(Vph,Vqd,m)  

  

v = [max(abs(Vph)) max(abs(Vqd))]; 

coef = max(v); 

  

Vup = -m.Vpi*m.aa*Vph/coef; 

Vlow = -m.Vpi*m.aa*Vqd/coef; 

  

phi = (pi/m.Vpi/2); 

  

Eout = 1*(cos((Vup+m.Vpi).*phi)+1i*cos((Vlow+m.Vpi).*phi)); 

  

out = Eout; 

  

end 

 

Bloc desmodulador: 

function [ Matrix_BIN, Matrix_simb ] = DEMOD_MODIF( signal,m )  

  

display('Demodulació') 

  

OFDMph = real(signal); 

OFDMqd = imag(signal); 

  

ph = AD(OFDMph,m.Nbits,m); 
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qd = AD(OFDMqd,m.Nbits,m); 

  

out = ph + 1i*qd; 

qq = m.Q/2; 

  

if(m.imatges == 1) 

    figure 

    stem(out); 

    title('Senyal digital'); 

end 

  

%%%Sèrie-Paral·lel+extracció CP%%% 

  

pas = m.Num_subportadores+m.CP; 

temp2 = []; 

  

for i=1:pas:(size(out,2)) 

    temp = out(i:(i+pas-1)); 

    temp2 = [temp2;temp((m.CP+1):size(temp,2))]; 

end 

  

%%%Transformada de Fourier%%% 

  

ft = conj(temp2'); 

temp3 = fft(ft); 

  

Matrix_NUM_I = zeros(m.Num_subportadores,m.Long_PRBS); 

Matrix_NUM_Q = zeros(m.Num_subportadores,m.Long_PRBS); 

signalf = zeros(m.Num_subportadores,m.Long_PRBS); 

signalq = zeros(m.Num_subportadores,m.Long_PRBS); 

  

parfor i=1:m.Num_subportadores 

    [Matrix_NUM_I(i,:),signalf(i,:)] = 

decider(real(temp3(i,:)),m); 

    [Matrix_NUM_Q(i,:),signalq(i,:)] = 

decider(imag(temp3(i,:)),m); 

end 

  

Matrix_simb = signalf+1i.*signalq; 

  

Matrix_BIN_I = zeros(m.Num_subportadores,m.Long_PRBS); 

Matrix_BIN_Q = zeros(m.Num_subportadores,m.Long_PRBS); 

 

for i=1:m.Num_subportadores 

    for j=1:(m.Long_PRBS) 

        temp = demapper(Matrix_NUM_I(i,j),m.Q/2);  

        if (j==1) 

            for z=1:(m.Q/2) 

                Matrix_BIN_I(i,z) = temp(z); 

            end 



Simulació d' un sistema OFDM òptic  59 

 

 

   

            z=(m.Q/2)+1; 

        else 

            Matrix_BIN_I(i,z) = temp(qq); 

            z = mod(z+1,m.Long_PRBS+1); 

            if (z==0)  

                z = 1;  

            end; 

        end 

         

        temp = demapper(Matrix_NUM_Q(i,j),m.Q/2);  

        if (j==1) 

            for p=1:(m.Q/2) 

                Matrix_BIN_Q(i,p) = temp(p); 

            end 

            p=(m.Q/2)+1; 

        else 

            Matrix_BIN_Q(i,p) = temp(qq); 

            p = mod(p+1,m.Long_PRBS+1); 

            if (p==0)  

                p = 1;  

            end; 

        end 

    end 

end 

  

Matrix_BIN = Matrix_BIN_I +1i.*Matrix_BIN_Q; 

 

end 

 

Funció desmapejadora: 

function out = demapper( in,bits ) 

  

out = []; 

  

switch bits 

    case 1 

        if( in ==  1) 

                out = 0; 

        else  

                out = 1; 

        end 

    case 2 

        if (in == 1) 

                out = [0 0]; 

        elseif ( in == 3) 

                out = [0 1]; 

        elseif ( in == -1) 

                out = [1 0]; 
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        else 

                out = [1 1]; 

        end 

    case 3  

        if (in == 1) 

                out = [0 0 0]; 

        elseif (in == 3) 

                out = [0 0 1]; 

        elseif (in == 5) 

                out = [0 1 1]; 

        elseif (in == 7) 

                out = [0 1 0]; 

        elseif (in == -7) 

                out = [1 1 0]; 

        elseif (in == -5) 

                out = [1 1 1]; 

        elseif (in == -3) 

                out = [1 0 1]; 

        else 

                out = [1 0 0]; 

        end 

end 

  

end 

 

Bloc decisor: 

function [ out,signal ] = decider( in,m ) 

  

switch (m.Q/2) 

    case 1 

        vconv = [-1 1]; 

    case 2 

        vconv = [-3 -1 1 3]; 

    case 3 

        vconv = [-7 -5 -3 -1 1 3 5 7]; 

end 

  

signal = in/sqrt(sum(power(in,2))/size(in,2)); 

  

signal = signal*sqrt(sum(power(vconv,2))/size(vconv,2)); 

  

g = size(signal,2); 

n = size(vconv,2); 

out = zeros([1,size(signal,2)]); 

  

for i=1:g 

    tempMax = find(vconv >= signal(i)); 

    tempMin = find(vconv < signal(i)); 
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    if (isempty(tempMax)) 

        out(i) = vconv(n); 

    elseif (isempty(tempMin)) 

        out(i) = vconv(1); 

    else 

        posMax = min(tempMax); 

        posMin = max(tempMin); 

        x = abs(signal(i) - vconv(posMax)); 

        y = abs(signal(i) - vconv(posMin)); 

        if(x>=y) 

            out(i) = vconv(posMin); 

        else 

            out(i) = vconv(posMax); 

        end 

    end 

end 

  

end 

 

Conversor A/D: 

function [ res ] = AD( in,numbits,m ) 

  

excursio = max(in) - min(in); 

  

inc = excursio / (2^numbits-1); 

maxim = max(in); 

minim = min(in); 

  

temp = A_D(in,m); 

  

ad = []; 

res = []; 

  

for i=minim:inc:maxim 

    ad = [ad i]; 

end 

  

n = size(ad,2); 

  

g = size(temp,2); 

  

  

for i=1:g 

    tempMax = find(ad >= temp(i)); 

    tempMin = find(ad < temp(i)); 

    if (isempty(tempMax)) 

        res = [res ad(n)]; 

    elseif (isempty(tempMin)) 
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        res = [res ad(1)]; 

    else 

        posMax = min(tempMax); 

        posMin = max(tempMin); 

        x = abs(temp(i) - ad(posMax)); 

        y = abs(temp(i) - ad(posMin)); 

        if(x>=y) 

            res = [res ad(posMin)]; 

        else 

            res = [res ad(posMax)]; 

        end 

    end 

end 

  

end 

 

Funció que excecuta la conversió A/D: 

function [ res ] = A_D(signal,m) 

  

res = []; 

  

for i=1:m.Num_mostr_AD:size(signal,2) 

    res = [res signal(i)]; 

end 

  

end 
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