
Resumo 

A transmissão digital a alta velocidade (até 2 Mbps) em pares de cobre na linha de assinante de 

redes telefónicas é já uma realidade. Esta técnica, conhecida por HDSL (do inglês "High-speed Digital 

Subscriber Line"), assenta em técnicas de igualização poderosas frequentemente implementadas 

neste ambiente através de um igualizador não linear com realimentação da decisão ou DFE (do inglês 

"Decision-Feedback Equalizer").  

A pré-codificação de Tomlinson-Harashima é uma outra forma de igualização na qual o ramo de 

realimentação está localizado no emissor e que permite eliminar a propagação de erros no DFE, onde 

o ramo de realimentação se encontra no receptor.  

Neste trabalho pretende-se fazer um estudo comparativo entre o sistema de transmissão com DFE e 

o sistema de transmissão com pré-codificação de Tomlinson-Harashima em ambiente HDSL.  

Os dois sistemas de transmissão são projectados e testados usando uma ferramenta de simulação 

designada por SPW ("Signal Processing WorkSystem").  

Questões relacionadas com a definição dos sistemas de transmissão e a caracterização dos seus 

parâmetros são apresentadas e discutidas. Para reduzir uma forma de erros designada por erros de 

"data flipping", intrinsecamente associados ao modelo de pré-codificação, uma variante do modelo 

originalmente proposto por Tomlinson e Harashima é também apresentada, testada e analisada.  

Obtêm-se gráficos das performances dos dois sistemas sob a forma de taxas de erros em função da 

relação S/N. Demonstra-se através da análise destes resultados que:  

a) o modelo de pré-codificação originalmente proposto por Tomlinson e Harashima consegue 

efectivamente eliminar a propagação de erros que ocorre no DFE;  

b) um elevado número de erros de "data flipping" pode constituir uma limitação à diminuição da taxa 

de erros, nomeadamente para igualizadores síncronos;  

c) a variante do modelo de pré-codificação analisada permite baixar ainda mais a taxa de erros 

através da redução dos erros de "data flipping";  

d) a performance do DFE só se toma inferior à do sistema com pré-codificação para taxas de erros 

superiores a 10-5.  

Abstract 

High-speed digital communications (about 2 Mbps) on twisted-pair digital subscriber lines is now a 

reality. This technique, known as HDSL ("High-speed Digital Subscriber Line") is based on powerful 



equalization techniques usually implemented in this environment through a Decision-feedback 

Equalizer (DFE).  

Tomlinson-Harashima precoding is another form of equalization in which the feedback loop is located 

at the transmitter and that eliminates the error propagation that occours in DFE, where the feedback 

loop happens to be at the receiver. 

This thesis makes a comparative study between the communication system with DFE and a similar 

one with Tomlinson-Harashima precoding in a HDSL environment.  

Both communication systems are designed and tested with the aid of a simulation tool called SPW 

("Signal Processing WorkSystem").  

Questions related to the communication systems definition and their parameters caracterization are 

presented and discussed. To reduce the so-called "data flipping" errors inherent to the precoding 

model, a variation of the model originaly proposed by Tomlinson and Harashima is also presented, 

tested and analysed.  

Bit error rate vs S/N plots of both systems were drawn. Based on the analysis of these results the 

following conclusions were reached:  

a) the precoding model originaly proposed by Tomlinson and Harashima is in fact capable of 

eliminating the error propagation in DFE;  

b) a large number of "data flipping" errors may become a limitation to the bit error rate decay, 

particularly for synchronous equalizers;  

c) a variation of the precoding model also analysed makes possible to reduce the bit error rate even 

more through elimination of "data flipping" errors;  

d) DFE performance becomes worse than precoding performance only for bit error rases above 10-5.  


