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Abstract - The SNR is often used to guide smart
algorithms for searching a better performance in
the reception of the digital signal. In this work,
SNR estimation techniques are compared in order
to identify the behaviour of SNR estimators when
implemented in SDR. Simulations as well as real
transmission/reception via air interface using USRP
hardware are used as methodology test SNR estimators
in BPSK, 16-PSK and 16-QAM modulation systems .
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Introdução

Ao explorar a �exibilidade de mudança do software,
o Rádio De�nido por Software (RDS) permite a
adição de novas funcionalidades para os sistemas de
rádio atuais sem a necessidade de um novo hardware,
e agiliza o processo de identi�cação e correção de
problemas devido a sua capacidade de recon�guração
rápida. A plataforma de RDS é composta de módulos
de Rádio Frequência e processadores digitais de sinais
(DSPs e/ou FPGAs) que são comandados em tempo
real via General Purpose Processors (GPP), i.e., um
computador pessoal.
Várias técnicas de estimação de Relação Sinal Ruído

(SNR) são apresentadas em [1]. O autor faz uma
análise de desempenho por meio de simulação em
banda-base de sistemas M-PSK em canal AWGN real
e complexo. Já em [2], a comparação é estendida
para quatro estimadores do tipo delay-spread para
QPSK em canal complexo. Em [3], o autor
propõe modi�cações no algoritmo M2M4 objetivando
diminuir o erro quadrático médio. E por �m,
implementações de alguns algoritmos de estimação de
SNR em RDS para PSK são discutidas em [4].
Este artigo apresenta uma comparação de

desempenho entre técnicas de estimação de SNR
para M-PSK e M-QAM em canal AWGN.

Modelagem do sistema

A SNR a ser estimada é de�nida como a razão
da potência do sinal discreto recebido pela potência
do ruído na entrada (ou saída) do �ltro casado do
receptor. Para o sistema de comunicação usando PSK
ou QAM, o sinal na entrada do �ltro casado pode ser
de�nido como [1]:

ri =
√
Smi +

√
Nni, (1)

sendo
√
S e

√
N fatores de escalamento do sinal e

do ruído, respectivamente. As variáveis ri, mi e
ni são as i-ésimas amostras do sinal recebido, do
sinal transmitido e do ruído AWGN com média zero
e variância N0/2, respectivamente. Como o sinal
recebido é em banda-passante, sua componente em
banda-base pode ser escrita como:

ri =
√
SmiI +

√
NniI + j

(√
SmiQ +

√
NniQ

)
.

Assim, o sinal recebido no decisor (pós-�ltro) é:

yn =
√
Sang0 +

√
Nwn,

sendo an o bit gerado na fonte do transmissor, g0 o
pico da resposta ao impulso do �ltro raiz de cosseno
levantado, e wn a versão �ltrada do ruído.
Então, a SNR do sistema, tanto para o sinal pré

ou pós-�ltro casado, é dada pela razão dos fatores de
escalamento
SNR = S

N .

Técnicas de estimação de SNR

De maneira geral, estimadores são divididos em
dois grupos: (i) DA (Data-Aided), quando têm o
conhecimento dos dados transmitidos; e (ii) NDA
(Non Data-Aided), quando não têm. Se um estimador
DA usa o conhecimento da verdadeira sequência
que foi enviada, ele é dito ser TxDA. Caso use o
conhecimento apenas das estimativas da sequência
enviada, ele é dito ser RxDA.
Foi considerado que o receptor utilizaNsim símbolos

para estimar a SNR, os quais passam por um fator de
sobreamostragem Nss.

Estimador M2M4

O M2M4 (Second and Fourth-Order Moments) é um
estimador NDA que usa o cálculo dos segundo e quarto
momentos estatísticos do sinal recebido. Sua maior
vantagem é que ele não necessita da recuperação de
fase da portadora, justamente por ser baseado nos
momentos estatísticos. SendoM2 o segundo momento
de yn, M4 o quarto momento, ρ a estimativa da
SNR e assumindo que o sinal e o ruído são processos
independentes de média zero, pode-se escrever o
estimador M2M4 como [5]:

ρM2M4 =

√
2M2

2 −M4

M2 −
√
2M2

2 −M4

. (2)



Em termos práticos, usa-se as médias temporais
para calcular os momentos:

M2 ≈ 1
Nsim

Nsim−1∑
n=0

| y2n | e M4 ≈ 1
Nsim

Nsim−1∑
n=0

| y4n | .

Estimador SVR

O SVR (Signal-to-Variation Ratio) é um estimador
NDA proposto em [6]. Sua limitação é a restrição
de operar apenas com sinais M-PSK, mas monitora
a qualidade do sinal em canais AWGN e com
desvanecimento. Sua estimativa de SNR é dada por:

ρSV R = β − 1 +
√
β(β − 1) (3)

sendo o valor de β escrito como:

β =

1
Nsim−1

Nsim−1∑
n=1

|yn|2|yn−1|2

1
Nsim−1

Nsim−1∑
n=1

|yn|4− 1
Nsim−1

Nsim−1∑
n=1

|yn|2|yn−1|2
.

Estimador SNV

O estimador SNV (squared Signal-to-Noise Variance)

é ρSNV = Ŝ
N̂
, com [1]:

Ŝ =

[
1

Nsim

Nsim−1∑
n=0

Re{y∗nan}

]2
e

N̂ =
1

Nsim − 3/2

Nsim−1∑
n=0

| yn |2 −
N2

sim

Nsim(Nsim − 3/2)
Ŝ,

sendo an o símbolo transmitido. Na versão TxDa, o
estimador usa o mesmo an que o transmissor. Na
RxDA, an é a estimativa de símbolo do receptor.

Estimador ML

O ML (Maximum-Likelihood) é baseado na teoria de
estimação por máxima verossimilhança e, diferente
dos outros estimadores apresentados até agora, usa
o sinal pré-�ltro casado. Ele pode ser usado tanto
em sinais M-ários PSK como QAM mudando apenas
o equacionamento �nal do estimador. Em [1], é
apresentado o estimador ML para modulação M-PSK
com bias reduzido como:

ρML =
N2

ss

[
1
K

K−1∑
k=0

Re{rkmi′
k }

]2

1
K−3/2

K−1∑
k=0

|rk|2− Nss
K(K−3/2)

[
K−1∑
k=0

Re{rkmi′
k }

]2 .

A variável K = Nsim ·Nss deve ser conhecida pelo
receptor.

A versão desse estimador para M-QAM é
apresentada em [7]. Ela sofre modi�cações para lidar
com a constelação de módulo não constante do QAM
e se torna ρML,QAM = Ŝ

N̂
, com:

Ŝ =

[
1

Nsim

Nsim−1∑
k=0

(
riImiI + riQmiQ

)]2
e

N̂ = ε2av
1

Nsim

Nsim−1∑
k=0

| ri |2 −εavŜ.

em que os índices iI e iQ representam a parte
real e imaginária do sinal; mk é o símbolo QAM
sobreamostrado que foi enviado ou estimado pelo
receptor; e εav é a energia média da constelação. Para
sinais I.I.D., εav é calculado como [7]:

εav =
1

Nsim

Nsim−1∑
k=0

[
(miI )

2 +
(
miQ

)2]2
. (4)

Prototipagem por Simulação

O melhor estimador é o que tem o menor bias em
relação a SNR real, i.e., o estimador cuja curva de
SNR vs SNR estimada mais se aproxima de uma reta.
Para este trabalho, essa será a maneira de avaliar o
desempenho dos algoritmos.
Sistemas com modulação BPSK, 16-PSK e 16-QAM

foram modelados com fator de sobreamostragem de
16, formatação de pulso raiz de cosseno levantado com
fator de rollo� de 0.5 e número de taps de 127. Para
analisar a sensibilidade dos estimadores de acordo
com o número de amostras, foi feita uma comparação
de desempenho com 103 e 105 símbolos. Já com os
estimadores ML e SNV, foi feita a comparação apenas
para o caso de 105 símbolos, pois a diferença não é
signi�cativa.
As Figs. 1 e 2 apresentam curvas para o BPSK

com estimadores NDA e DA, respectivamente. O
bias é reduzido nas duas técnicas NDA a partir de
SNRs de -4dB, com 105 bits, e de 5dB, com 103 bits,
evidenciando pior desempenho quanto menores a SNR
e o número de amostras.
Para estimadores DA, as versões TxDA apresentam

resultados com bias praticamente zero, independente
se a taxa de erro é mais alta para baixas SNRs.
Contudo, as versões RxDA mostram uma degradação
signi�cativa para baixa SNR, pois quanto mais baixa a
SNR, mais erros vão ocorrer nos símbolos detectados,
in�uenciando assim no desempenho dos estimadores.
As Figs. 3 e 4 mostram a mesma comparação

anterior para a modulação 16-PSK. É visto que,
tal como o BPSK, as duas estratégias sofrem perda
de desempenho para SNR baixa e baixo número de
amostras.

2



Figura 1 � Estimadores NDA para BPSK.

Figura 2 � Estimadores DA para BPSK.

Com os estimadores DA, o desempenho de tipo
RxDA é bastante comprometido, apresentando um
bias maior que para o BPSK. Isso se deve ao aumento
da ordem da modulação, pois a taxa de erro para o
mesmo valor de SNR se torna maior, in�uenciando o
desempenho dos estimadores (a curva do SNV RxDA
só intercepta e converge para a reta da SNR real no
valor de 16 dB, diferentemente do BPSK que acontece
em 5 dB).
Foi implementado o estimador ML para o 16-QAM

e, comparado ao 16-PSK, a versão RxDA apresentou
um bias bem menor, pois a constelação do M-QAM
possui distância entre os pontos maior que o M-PSK,

Figura 3 � Estimadores NDA com 16-PSK.

Figura 4 � Estimadores DA com 16-PSK.

o que implica numa taxa de erro menor e assim, um
desempenho melhor do estimador.

Prototipagem em RDS

Esta seção apresenta dois experimentos para teste
dos estimadores de SNR: (i) Loopback transmissor
e receptor implementados no GNU Radio; e (ii)
Transmissão real utilizando USRPs N210.

Loopback em GNU Radio

Objetivando realizar um experimento de forma mais
controlada, foi criado um sistema de comunicação
com transmissor e receptor no mesmo arquivo fonte
e sem utilizar a USRP. O sistema em banda-base foi
con�gurado com taxa de amostragem de 32 kbps, 4
amostras por símbolo BPSK. O canal foi modelado
por uma fonte aleatória de ruído gaussiano branco
somados aos símbolos de saída do modulador. Sua
amplitude é controlada pelo valor da Eb/N0 de entrada
(de�nido pelo usuário). A Eb/N0 é estimada como a
média das amostras coletadas após uma transmissão
de 60 segundos. Os resultados obtidos no loopback
para os valores de SNR estimada são apresentados na
Tabela 1.

Tabela 1 � Resultados em GNU Radio.

Eb/N0(dB) SNRM2M4 (dB) SNRSV R (dB)
-8 -7.4557 -5.5898
-6 -6.8734 -5.2250
-4 -6.6729 -3.7463
-2 -6.7603 -1.8608
2 3.0446 2.2934
4 4.6138 4.0647
8 8.0990 7.6467
10 9.6885 9.4593
12 11.1789 11.0586
14 12.5170 12.1065
15 13.5425 12.8606

Como esperado, existe diferença entre a Eb/N0 e
a SNR estimada, principalmente para valores baixos
de Eb/N0. O desempenho dos algoritmos melhora
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para Eb/N0 acima de 0 dB. Contudo, nota-se que para
Eb/N0 de entrada acima de 10 dB, o desempenho dos
estimadores começa a degradar. Esse efeito é causado
pelo baixo número de amostras usadas para estimar
os momentos. Essa estimativa inapropriada dos
momentos impacta signi�cativamente no desempenho
dos estimadores de SNR.

Experimento com USRP

Para a transmissão real com a USRP, foi utilizada
uma versão em banda-passante do código do loopback.
Como plataformas de RDS, foram utilizados duas
USRPs N210 com placas �lhas WBX e antena
VERT900 com ganho de 3dBi.
As USRPs foram dispostas de modo a ter uma

distância de 14 cm entre as antenas (Fig. 5), na
tentativa de reduzir os efeitos de multipercurso.

Figura 5 � Setup do experimento com a USRP.

A taxa de amostragem foi con�gurada para 1 Mbps
e a frequência da portadora para 910 MHz. Além
do �ltro casado, o receptor implementa sincronização
temporal através de �ltros polifásicos, equalização
(redução de ISI causada pelo �ltro de formatação
do transmissor) e recepção COSTAS para correção
de desvio de frequência e fase do sinal recebido.
Foram feitos testes para duas situações de ganhos de
transmissão e recepção: situação 1 com Gtx = 5 e
Grx = 15, e situação 2 com Gtx = 10 e Grx = 5.
Para cada situação foi variada a amplitude do sinal
transmitido Atx. A Fig. 6 apresenta os resultados.

Figura 6 � Resultados para transmissão com a USRP.

Nesse experimento �ca mais evidente a
superioridade do SVR em comparação com o

M2M4. Mesmo controlando a distância entre Tx e
Rx (na tentativa de manter o canal AWGN), há a
ocorrência de desvanecimento, situação para qual o
SVR já está preparado [6]. Como não se tem uma
SNR de referência para medir o bias, lança-se mão
de uma comparação relativa ao diminuir a potência
de transmissão. Tomando como referência o ponto
de 0.5 de amplitude do sinal (ganho do Tx de 5 dB),
ao reduzir a potência para 0.075 (8.24 dB a menos),
a estimativa com o M2M4 reduz somente 2.17 dB,
enquanto que com SVR a redução é de 8.56 dB.

Conclusões e comentários �nais

Das abordagens utilizadas para comparar os
estimadores de SNR, conclui-se que os estimadores
RxDA tem desempenho inferior, pois usam a
sequência estimada pelo receptor, que é mais pobre
para SNR baixa. Na transmissão com SDR, fatores
como formatação de pulsos no transmissor (causador
de ISI) e desvanecimento podem ter favorecido a
técnica SVR, em detrimento do M2M4.
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