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A invenção consiste em processo para estimação do canal de comunicação e decodificação 
de forma conjunta através de rede neural de transmitância complexa com uma camada 
escondida. Obtém-se considerável redução da complexidade de decodificação em sistemas 
MIMO (Multiple Input Multiple Output) viabilizando o uso de QOSTBC (QuasiOrthogonal Spa-
ce-Time Block Codes) com inúmeras antenas, conforme tendência nos atuais (e futuros) 
sistemas de comunicações, aumentando a confiabilidade e a taxa de transmissão do siste-
ma.

A presente invenção insere-se na área de sistemas de comunicação sem fio. A invenção apre-
senta nova tecnologia que possibilita implementar receptores com melhor desempenho, 
menor complexidade computacional e com aplicação em cenários operacionais urbanos, 
onde encontram-se a maioria das aplicações comercialmente rentáveis. Nos últimos anos, 
com a crescente demanda de processamento de dados, capitaneada por tecnologias como 
a Internet das Coisas (IoT) e streaming de vídeo de alta resolução, tecnologias para aumentar 
a taxa de transferência e a área de cobertura de estações rádio base e pontos de acesso à 
Internet por meio de rede sem fio nunca foram tão importantes. Neste contexto, a presente 
invenção contribui significativamente para o aumento da taxa de transferência e da eficiên-
cia espectral de sistemas de comunicação sem fio, possibilitando a redução do número 
necessário de estações rádio base e de pontos de acesso.

• Internet das Coisas (IoT)
• Machine to Machine (M2M)
• Redes sem fio
• Sistemas MIMO (Multiple Input Multiple Output)
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Pesquisa Básica

Pesq. p/ verificação de viabilidade Demonstração da tecnologia

Prova de conceito Protótipos Mercado

Validação e produção

Desenvolvimento da tecnologia Planta Piloto


