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Resumo

Neste trabalho é apresentada uma análise comparativa de técnicas de estimação do ângulo

de chegada de sinais incidentes em uma rede de sensores disposta como um Arranjo Linear

Uniforme (ULA - Uniform Linear Array). Nesta análise, utilizam-se extensos intervalos de

parâmetros como relação sinal-rúıdo, direção de chegada e número de sensores. Inicialmente,

faz-se a descrição da ULA e a modelagem de sua resposta dada a incidência de sinais. As

técnicas de estimação revistas são (i) o método da correlação, (ii) o método da Classificação

de Múltiplos Sinais (MUSIC - Multiple Signal Classification) e (iii) o método da Estimação

de Parâmetros via Técnicas de Invariânca Rotacional (ESPRIT - Estimation of Signal Pa-

rameters via Rotational Invariance Techniques). Deduz-se o limite inferior de Cramer-Rao

para a ULA, ou seja, o menor Erro Médio Quadrático (MSE - Mean Square Error) que um

estimador não-enviesado pode apresentar. Este limite é comparado ao MSE dos métodos

descritos por meio de simulações. Além disso, determina-se numericamente a resolução em

função do número de sensores da ULA e o tempo de processamento para uma estimativa

com parâmetros pré-determinados. Assume-se que os sinais incidentes são corrompidos por

rúıdo gaussiano branco aditivo. Os resultados mostram que para um único sinal incidente

na rede o MSE da correlação e do MUSIC são similares e mais próximos do limite inferior

de Cramer-Rao que os do ESPRIT. Ao considerar-se dois sinais incidentes, observa-se que a

escolha do melhor método depende da relação sinal-rúıdo. O mesmo ocorre para a resolução,

em que a determinação do melhor método está relacionada ao número de sensores da rede.

O ESPRIT é o método que apresenta o menor tempo de processamento.
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Abstract

This work presents a comparative analysis of direction of arrival estimation techniques that

use a Uniform Linear Array (ULA) of sensors. In this analysis, we use large ranges of

parameters such as signal-to noise ratio, direction of arrival and number of sensors. Initially,

the ULA model and its output are described. The estimation techniques (i) correlation,

(ii) Multiple Signal Classification (MUSIC) and (iii) Estimation of Signals Parameters via

Rotational Invariant Techniques (ESPRIT) are reviewed and the Cramer-Rao Lower Bound

(CRLB) for this estimation problem is derived. The CRLB is the lowest Mean Square Error

(MSE) achievable by any unbiased estimator. This limit is compared to the techniques MSE.

Furthermore, we numerically obtain estimation resolution as a function of the ULA’s number

of sensors and the processing time for a pre-determined parameters estimation. We assume

that the incident signals are corrupted by additive white gaussian noise. The results show

that for only one signal reaching the ULA the correlation and MUSIC MSE are similar and

closer the CRLB limit than ESPRIT MSE. Considering two signals reaching the array, we

notice that the best choice depends on the signal-to-noise ratio. The same occurs when it

comes to resolution. This time, the best method determination is related to the array’s

number of sensors. ESPRIT is the method that achieves the lowest processing time.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Uma aplicação de processamento digital de sinais de interesse em Telecomunicações é a

estimação do Ângulo de Chegada (DOA - Direction of Arrival) de um sinal por meio de

uma rede de sensores (STOICA; MOSES, 2005; BALANIS, 2005; KAY, 1993; PROAKIS;

MANOLAKIS, 1996).

Em suas primeiras aplicações, a estimação da DOA era usada na determinação da posição

de alvos em sistemas de radar e sonar (COLARES et al., 2000). Outra aplicação utilizando

a estimação da DOA é encontrada em estudos dirigidos para problemas de sistemas de

comunicações móveis (GODARA, 1996). Neste caso, a estimação contribui para que um

número maior de equipamentos móveis sejam alocados em um canal, diminuindo, desta

forma, as limitações de largura de banda de canais que devem atender a crescente demanda

de serviços (GODARA, 1996). Na Engenharia Biomédica, métodos de estimação da DOA

são utilizados para localizar atividade cerebral e auxiliar diagnósticos em eletrocardiogramas

(KRIM; VIBERG, 1996; MOSHER et al., 1993).

Os trabalhos publicados sobre o tema, em geral, apresentam comparações entre variações

de técnicas conhecidas (YUEN; FRIEDLANDER, 1996), assim como estudos envolvendo a

estimação da DOA de sinais coerentes (CADZOW et al., 1989), banda larga (CADZOW et

al., 1989; OTTERSTEN; KAILATH, 1990) e aleatórios (STOICA; NEHORAI, 1990). Em

(YE; DeGROAT, 1995) aborda-se a estimação da DOA considerando o rúıdo como colorido.

Já (SRIVASTAVA et al., 1995) estuda a estimação da DOA considerando que o número de

sinais incidentes é desconhecido. Estudos recentes propõem algoritmos para a estimativa do
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número de sinais incidentes no arranjo, como forma de melhorar a resolução dos métodos

de estimação da DOA, pois a desempenho da estimativa é afetado caso o número de sinais

incidentes seja incorretamente determinado (XIN et al., 2007).

Diante desta perspectiva, este trabalho tem o objetivo de comparar três métodos de

estimação da DOA: o método da correlação (STOICA; MOSES, 2005), o método da Classi-

ficação de Múltiplos Sinais (MUSIC - Multiple Signal Classification) (STOICA; NEHORAI,

1989) e o método da Estimação de Parâmetros via Técnicas de Invariância Rotacional (ES-

PRIT - Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques) (ROY et al.,

1986; ROY; KAILATH, 1989). Considera-se que os sinais incidem em uma Rede de sensores

Linear Uniforme (ULA - Uniform Linear Array).

A comparação proposta pretende simular estes métodos em um conjunto grande de

situações utilizando DOAs aleatórias, ampla faixa de relação sinal-rúıdo e variação do número

de sensores que compõem a rede. Neste sentido, o estudo comparativo aqui feito se diferencia

daqueles encontrados nos trabalhos pesquisados sobre o tema.

O Limite Inferior de Cramer-Rao (CRLB - Cramer-Rao Lower Bound) (KAY, 1993) é o

menor erro médio quadrático que um estimador não-enviesado pode apresentar. Este limite

é usado aqui para se verificar o quão próximo o desempenho dos estimadores definidos pelos

métodos estão do estimador não-enviesado de mı́nima variância.

O trabalho está estruturado em seis caṕıtulos.

No Caṕıtulo 2 define-se a rede de sensores ULA utilizada e a caracterização de sua

resposta. Neste caṕıtulo são revistos os modelos dos vetores de resposta e direção da rede.

No Caṕıtulo 3, deduz-se o CRLB aplicado ao problema de DOA em uma rede ULA. Seu

principal resultado é a determinação do CRLB dada a incidência de um sinal na rede.

No Caṕıtulo 4 revisa-se sucintamente cada um dos métodos de estimação da DOA con-

siderados neste trabalho.

No Caṕıtulo 5 apresentam-se simulações do MSE, da resolução e do tempo de processa-

mento dos métodos de estimação da DOA. A partir destas, faz-se um perfil comparativo dos

métodos entre si e dos métodos em relação ao CRLB.

Por fim, o Caṕıtulo 6 apresenta as conclusões baseadas nas simulações realizadas. Neste

caṕıtulo final, também indicam-se as possibilidades de trabalhos futuros.



Caṕıtulo 2

Rede de Sensores Linear e Uniforme

Neste caṕıtulo apresenta-se a Rede de sensores Linear e Uniforme (ULA - Uniform Linear

Array) (STOICA; MOSES, 2005) utilizada neste trabalho, sua modelagem e a obtenção da

resposta desta rede devido à incidência de sinais. A resposta da rede é dada pelo vetor de

direção, que contém a informação da DOA a ser estimada.

Os métodos de estimação da DOA utilizam a resposta da rede de sensores em relação

ao sinal incidente. Para obter-se esta caracterização, ou o modelo da rede de sensores, é

necessário em primeiro lugar conhecer-se a disposição espacial dos sensores que a compõem.

A partir desta pode-se determinar o sinal de sáıda da rede.

A ULA é formada por sensores alinhados e igualmente espaçados (STOICA; MOSES,

2005; BALANIS, 2005). Redes formadas por sensores alinhados são as mais simples de

serem analisadas e estão entre as mais utilizadas (BALANIS, 2005). Outra caracteŕıstica

relevante da ULA é a uniformidade. Devido ao espaçamento idêntico entre os sensores, a

diferença de fase entre sensores consecutivos é progressiva (BALANIS, 2005). Este fato,

como será mostrado na Seção 2.2, está diretamente relacionado à construção do modelo do

vetor de direção da rede, utilizado na estimação da DOA.

Na Seção 2.1 descreve-se a ULA. Na Seção 2.2 obtém-se o modelo da sáıda da rede dado

um sinal incidente. Os resultados determinados são usados nos próximos caṕıtulos para a

dedução do Limite Inferior de Cramer-Rao e dos métodos de estimação da DOA.
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Figura 2.1: Configuração geométrica de uma ULA.

2.1 Rede linear uniforme

A distribuição geométrica dos sensores em uma ULA é mostrada na Figura 2.1 (STOICA;

MOSES, 2005). Nesta figura, N é o número de sensores da rede, d é a distância entre dois

sensores consecutivos e φ é a DOA de uma frente de onda incidente na rede. Considera-se

que os sensores são alinhados, idênticos e uniformemente espaçados. Além disto, considera-

se que a relação entre o comprimento de onda λ do sinal incidente de banda estreita e a

distância d entre os sensores é

d

λ
≤ 0.5. (2.1)

Esta condição é necessária para evitar o efeito de aliasing na passagem do sinal pelos sensores

(STOICA; MOSES, 2005), sendo análoga ao teorema de amostragem de um sinal cont́ınuo

no tempo em que a freqüência de amostragem deve ser no mı́nimo maior ou igual a duas

vezes a freqüência do sinal amostrado (STOICA; MOSES, 2005).

Assume-se que a frente de onda do sinal que incide na rede é plana (STOICA; MOSES,

2005). Esta condição é aproximadamente válida se a fonte pontual estiver na região de

campo distante da rede (BALANIS, 2005). Para isto, é necessário que a distância, r, entre

a fonte e a rede obedeça

r ≥ 2D2

λ
, (2.2)

sendo D o maior comprimento linear da rede (BALANIS, 2005).

Um parâmetro relevante extráıdo da ULA é a caracterização do atraso temporal dado pela
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incidência do sinal nos sensores. A diferença entre o espaço percorrido pelo sinal incidente

no primeiro sensor em relação ao n-ésimo, de acordo com a geometria da rede da Figura

2.1, é (n − 1)d cos φ. Sendo v a velocidade de propagação do sinal incidente, basta dividir

esta diferença por v para obter o atraso entre os sinais incidentes nestes sensores. Assim,

assumindo que o primeiro sensor da rede (n = 1) é escolhido como o ponto de referência, a

diferença de tempo entre a incidência do sinal na referência e no n-ésimo sensor é

τn = (n− 1)
d cos φ

v
, (2.3)

com 1 ≤ n ≤ N .

Supondo a incidência de apenas um sinal passa-faixa de banda estreita ȳ(t), com freqüência

central ωc, no sensor de referência em um dado instante t, obtém-se a resposta do n-ésimo

sensor da rede como (STOICA; MOSES, 2005)

x̄n(t) = hn(t) ∗ ȳ(t− τn) + en(t), (2.4)

em que hn(t) é a resposta ao impulso do n-ésimo sensor, “∗” denota a operação de convolução

e en(t) é Rúıdo Gaussiano Branco Aditivo (AWGN - Additive White Gaussian Noise) (STO-

ICA; MOSES, 2005) de média nula. O traço sobre a variável identifica-a como sendo um

sinal passa-faixa.

A transformada de Fourier da Eq.(2.4) resulta

X̄n(ω) = Hn(ω)Ȳ (ω)e−jωτn + En(ω). (2.5)

Um sinal passa-faixa pode ser escrito, em termos de densidade espectral, como um sinal

em banda base α(ω) deslocado de uma frequência ωc (STOICA; MOSES, 2005). Ou seja,

Ȳ (ω) = α(ω − ωc) + αH(−ω − ωc) (2.6)

em que H denota a transposta hermitiana. No caso, como α(.) é escalar H representa

simplesmente o conjugado.

Substituindo a Eq.(2.6) na Eq.(2.5) resulta

X̄n(ω) = Hn(ω)
[
α(ω − ωc) + αH(−ω − ωc)

]
e−jωτn + En(ω). (2.7)

Sendo x̌n(t) a resposta do n-ésimo sensor desmodulada

x̌n(t) = x̄n(t)e−jωct, (2.8)
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tem-se sua transformada de Fourier dada por

X̌n(ω) = Hn(ω + ωc)
[
α(ω) + αH(−ω − 2ωc)

]
e−j(ω+ωc)τn + En(ω + ωc). (2.9)

Aplicando-se um filtro passa-baixa, com largura de banda casada com α(ω), no sinal

x̌n(t) obtém-se

Xn(ω) = Hn(ω + ωc)α(ω)e−j(ω+ωc)τn + En(ω + ωc). (2.10)

Devido ao sinal incidente ser banda estreita, assume-se que |α(ω)| decresce rapidamente

com o crescimento de |ω|. Assim obtém-se uma forma aproximada da Eq.(2.10) dada por

Xn(ω) = Hn(ωc)α(ω)e−jωcτn + En(ω), (2.11)

que representa a transformada de Fourier do equivalente passa-baixas da resposta do n-ésimo

sensor da ULA (STOICA; MOSES, 2005). Vale lembrar que En(ω) = En(ω +ωc) já que e(t)

é AWGN.

Fazendo a transformada de Fourier inversa da Eq.(2.11) obtém-se

xn(t) = Hn(ωc)e
−jωcτnα(t) + en(t), (2.12)

em que o termo Hn(ωc)e
−jωcτn contém a informação da DOA do sinal como analisado na

próxima seção.

Como nos estudos de processamento digital de sinais utiliza-se a versão amostrada do

sinal xn(t), para a determinação do modelo da estimação da DOA considera-se, apenas para

evitar a inserção de uma variável discreta, que a variável de tempo cont́ınuo t assume os

valores discretos

t = 0, 1, 2, . . . (2.13)

sendo que a forma discreta de xn(t) satisfaz de forma análoga a Eq.(2.12) (STOICA; MOSES,

2005). Considera-se que a amostragem é feita por meio de uma freqüência de amostragem

conveniente (HAYKIN, 2001).

2.2 Caracterização da resposta da ULA

Na Seção 2.1 foram discutidos os conceitos para obtenção, via transformada de Fourier,

da resposta da rede de sensores devido a incidência de um sinal. Este resultado permite o
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desenvolvimento das equações necessárias para a modelagem que serve de base para o estudo

das técnicas de estimação da DOA que são tratadas no Caṕıtulo 4.

Na Eq.(2.12) o ângulo φ, que representa a DOA do sinal incidente, não aparece explici-

tamente. Assumindo como conhecida a função de transferência Hn(ωc) do n-ésimo sensor e

a posição de cada sensor na rede define-se

s(φ) ,
[
H1(ωc), H2(ωc)e

−jωcτ2 , . . . , HN(ωc)e
−jωcτN

]T
, (2.14)

como sendo o vetor de direção da rede ou vetor de transferência.

Neste estudo as funções de transferência Hn(ωc) dos sensores são consideradas idênticas

e independentes do ângulo φ podendo-se, sem perda de generalidade, considerar Hn(ωc) = 1,

e reescrever o vetor de direção como

s(φ) =
[
1, e−jωcτ2 , . . . , e−jωcτN

]T
, (2.15)

considerando o primeiro sensor da rede mostrado na Figura 2.1 como referência.

A Eq.(2.15) em conjunto com a Eq.(2.12) permite que a resposta da rede devido a um

único sinal incidente, num instante t fixo de tempo, seja dada por

x = s(φ)α + e, (2.16)

em que α representa o sinal modulante de banda base gerador de ȳ(t), ou seja, ȳ(t) =

2acos(ωct + b), com α = aejb (STOICA; MOSES, 2005), a e b números reais, e

x = [x1(t), . . . , xN(t)]T (2.17)

e = [e1(t), . . . , eN(t)]T . (2.18)

Seja λ o comprimento de onda do sinal incidente, então

ωc

v
=

2π

λ
(2.19)

e substituindo-se a Eq.(2.3) e (2.19) na Eq.(2.15), obtém-se

s(φ) =
[
1, e−j 2π

λ
d cos φ, . . . , e−j(N−1) 2π

λ
d cos φ

]T

, (2.20)

que representa o principal resultado desta seção, pois mostra que a resposta da rede dada

pela Eq.(2.16) depende de φ devido à sua relação com o vetor de direção.
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É importante destacar que a faixa de ângulos φ detectáveis pela ULA é φ ∈ [0o, 180o]

(STOICA; MOSES, 2005; BALANIS, 2005), pois duas fontes emissoras simétricas a rede

produzem atrasos τ idênticos e desta forma não são diferenciáveis.

Para o caso de M sinais incidentes na rede vale o teorema da superposição dado que os

sensores são considerados como elementos lineares. Neste caso a resposta da rede é dada por

x = Sα + e (2.21)

sendo

S = [s(φ1), s(φ2), . . . , s(φM)] (2.22)

a matriz dos vetores de direção dos M sinais e

α = [α1, α2, . . . , αM ]T (2.23)

o vetor que representa os fasores dos sinais incidentes na rede.

Os resultados obtidos da resposta da rede em relação a incidência de sinais formam a

base para a determinação do Limite Inferior de Cramer-Rao da ULA estudado no Caṕıtulo

3, e do cálculo da DOA desenvolvido no Caṕıtulo 4.



Caṕıtulo 3

Limite Inferior de Cramer-Rao

Aplicado ao Problema de DOA

A estimação da DOA pode ser feita por meio de diversos métodos. Para compará-los, é pre-

ciso estabelecer um critério para avaliar os resultados obtidos nas respostas dos estimadores.

Dada uma seqüência x dependente de um parâmetro φ, um estimador é uma função de

x que fornece um valor aproximado para φ. Assim, um estimador φ̂ pode ser descrito como

(KAY, 1993)

φ̂ = f(x). (3.1)

Avaliar um estimador envolve analisar a diferença entre o valor real do parâmetro desejado

φ e aquele estimado φ̂. Um critério utilizado para medir o desempenho de um estimador

consiste em calcular o Erro Médio Quadrático (MSE - Mean Square Error) definido por

mse(φ̂) = E
[
(φ̂− φ)2

]
(3.2)

sendo E[·], a esperança matemática (KAY, 1993). Quando um estimador é não-enviesado,

isto é, E[φ̂] = φ, reescrevendo a Eq.(3.2) obtém-se

mse(φ̂) = E
[
(φ̂− E[φ̂])2

]
= var(φ̂). (3.3)

Assim minimizar o MSE de um estimador não-enviesado significa minimizar a variância

deste estimador. Se o estimador tiver variância mı́nima para qualquer valor de φ, é chamado

de estimador Não-Enviesado de Mı́nima Variância (MVU - Minimum Variance Unbiased)

(KAY, 1993).

9
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Utilizando o MSE como critério de avaliação, procura-se aqui a menor variância posśıvel

para a estimação da DOA utilizando uma rede de sensores dispostos no formato ULA. Para

determiná-la utiliza-se o cálculo do Limite Inferior de Cramer-Rao (CRLB - Cramer-Rao

Lower Bound) (KAY, 1993). O CRLB determina a menor variância e, portanto, o MSE

mı́nimo que pode-se obter com um estimador não-enviesado. Se um estimador apresentar

variância igual àquela determinada pelo CRLB, então este estimador é o MVU (KAY, 1993).

A Seção 3.1 revisa a função densidade de probabilidade para uma variável aleátoria

complexa gaussiana, que é aquela caracteŕıstica da sáıda da ULA utilizada na estimação da

DOA. Na Seção 3.2, apresenta-se o teorema do CRLB dado que o parâmetro desconhecido

é um escalar. Em seguida, na Seção 3.3, é deduzido o CRLB para a estimação da DOA pela

ULA estudando-se a dependência do MSE mı́nimo em relação aos parâmetros da rede, ao

ângulo de chegada φ e à relação sinal-rúıdo.

Os resultados obtidos neste caṕıtulo são usados posteriormente na avaliação dos métodos

de estimação da DOA no Caṕıtulo 5.

3.1 Variáveis aleatórias complexas

Nesta seção são revistas as variáveis aleatórias complexas utilizadas na definição da Função

Densidade de Probabilidade (FDP) da sáıda da ULA. Esta FDP é gaussiana complexa devido

à utilização de sinais em banda base e à presença do rúıdo AWGN.

Seja uma variável aleatória complexa c = u+jv, em que u e v são variáveis aleatórias reais,

independentes e que possuem FDP gaussianas de mesma variância σ2

2
dadas respectivamente

por (KAY, 1993)

p(u) =
1√
2π σ2

2

exp

[
− 1

2σ2

2

(u− µu)
2

]
(3.4)

e

p(v) =
1√
2π σ2

2

exp

[
− 1

2σ2

2

(v − µv)
2

]
, (3.5)

sendo µu = E[u] e µv = E[v].

A esperança matemática de c e do seu módulo ao quadrado |c|2 é

E[c] = E[u] + jE[v] (3.6)
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e

E
[|c|2] = E

[
u2

]
+ E

[
v2

]
, (3.7)

já que |c|2 = u2 + v2.

Como u e v são variáveis aleatórias independentes, a FDP conjunta destas variáveis é o

produto das densidades marginais, ou seja,

p(u, v) =
1√
2π σ2

2

exp

[
− 1

2σ2

2

(u− µu)
2

]
1√
2π σ2

2

exp

[
− 1

2σ2

2

(v − µv)
2

]

=
1

πσ2
exp

[
− 1

σ2

(
(u− µu)

2 + (v − µv)
2
)]

. (3.8)

A diferença entre a variável aleatória complexa c e sua esperança dada pela Eq.(3.6)

resulta em

c− E[c] = (u + jv)− (E[u] + jE[v]) . (3.9)

Tomando o módulo ao quadrado da Eq.(3.9) tem-se

|c− E[c]|2 = (u− E[u])2 + (v − E[v])2 . (3.10)

Finalmente substituindo a Eq.(3.10) na Eq.(3.8) obtém-se

p(c) =
1

πσ2
exp

[
− 1

σ2
|c− E[c]|2

]
, (3.11)

que representa a FDP gaussiana de uma vaŕıavel aleatória complexa c.

A sáıda de cada sensor numa ULA, é caracterizada por uma FDP descrita pela Eq.(3.11).

Desta forma, sendo xn a resposta do n-ésimo sensor, tem-se

p(xn) =
1

πσ2
exp

[
− 1

σ2
|xn − E[xn]|2

]
. (3.12)

As variáveis aleatórias xn, 1 ≤ n ≤ N , são independentes entre si. Para demonstrar esta

independência, basta escrever a FDP da sáıda do n-ésimo sensor dada pela Eq.(3.12) e

substituir

xn = e−jωcτnα + en (3.13)

e

E[xn] = e−jωcτnα, (3.14)
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obtendo-se

p(xn) =
1

πσ2
exp

[
− 1

σ2

∣∣e−jωcτnα + en − e−jωcτnα
∣∣2

]
=

1

πσ2
exp

[
− 1

σ2
|en|2

]
. (3.15)

A Eq.(3.15) mostra que a FDP da resposta do n-ésimo sensor depende apenas do rúıdo

em sua entrada. Como as amostras que compõem o vetor rúıdo e, são idenpendentes, pois

cada amostra depende unicamente do sensor considerado, tem-se que as FDP das sáıdas dos

sensores também são independentes entre si.

O vetor x N × 1 que representa a sáıda da rede num dado instante t para um único sinal

incidente é dado pela Eq.(2.16) repetida aqui por conveniência:

x = s(φ)α + e. (3.16)

A esperança do vetor x é

µx = E[x] = E [s(φ)α] + E[e] = s(φ)α. (3.17)

A FDP da resposta da ULA parametrizada pela DOA φ é obtida substituindo a Eq.(3.13)

e (3.14) na Eq.(3.12) e multiplicando-se as FDP individuais dos sensores, resultando

px(x; φ) = C exp
[−(x− µx)

HΓ−1(x− µx)
]
, (3.18)

sendo C =
(

1
πσ2

)N
e Γ a matriz de correlação do rúıdo dada por

Γ = σ2I, (3.19)

com σ2 sendo a variância do rúıdo branco gaussiano e I a matriz identidade N ×N .

A FDP descrita pela Eq.(3.18) é utilizada para o cálculo do CRLB na estimação da DOA

deduzido na Seção 3.3.

3.2 O Limite Inferior de Cramer-Rao

Determinar o CRLB para um problema de estimação não-enviesada prova ser útil na prática.

Conhecer este limite da variância, permite verificar o quanto o MSE de um estimador

não-enviesado está próximo do menor valor posśıvel (KAY, 1993). Embora existam ou-

tros métodos para determinar limites de variância, o CRLB é considerado pela literatura

como o mais simples (KAY, 1993). O Teorema 1 a seguir define o CRLB (KAY, 1993).
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Teorema 1. Considere um vetor aleatório x dependente de um parâmetro escalar φ e

com uma FDP p(x; φ) que satisfaz a condição de regularidade

E

[
∂ ln p(x; φ)

∂φ

]
= 0. (3.20)

Neste caso, o MSE de qualquer estimador não-enviesado φ̂ satisfaz

mse(φ̂) ≥ 1

−E
[

∂2 ln p(x;φ)
∂φ2

] , (3.21)

em que a derivada é tomada no valor verdadeiro de φ e a esperança é tomada em relação

a p(x; φ). O segundo membro da desigualdade anterior é chamado de Limite Inferior de

Cramer-Rao (CRLB). Além disso, pode ser encontrado um estimador não-enviesado que

atinja este limite para todo φ se, e somente se, existirem funções h(x) e L(φ) tais que

∂ ln p(x; φ)

∂φ
= L(φ)(h(x)− φ). (3.22)

Esse estimador, que é o MVU, é φ̂ = h(x) e o MSE é 1/L(φ).

A estimação da DOA por uma ULA, satisfaz a condição de regularidade descrita pelo

Teorema 1, pois dada a FDP da rede descrita pela Eq.(3.18), tem-se que

E

[
∂ ln p(x; φ)

∂φ

]
=E


∂

[
ln C −

(
(s(φ)α + e− s(φ)α)H Γ−1 (s(φ)α + e− s(φ)α)

)]

∂φ




=E

[
∂ ln C

∂φ
− ∂(eHΓ−1e)

∂φ

]
= 0 (3.23)

para qualquer valor de φ.

3.3 CRLB para estimação da DOA por uma ULA

Na dedução do CRLB que se segue, supõe-se a incidência de apenas um único sinal. O

desenvolvimento segue de perto as referências (STOICA; NEHORAI, 1989; ADVE, 2003).

O vetor de direção da rede é modelado para uma ULA formada por um número ı́mpar

de sensores e tendo como referência o sensor posicionado no centro da rede. Desta forma, é

dado por

s(φ) = [e−j
(N−1)

2
2π
λ

d cos φ, e−j
(N−3)

2
2π
λ

d cos φ, . . . , e−j 2π
λ

d cos φ, 1,

ej 2π
λ

d cos φ, . . . , ej
(N−3)

2
2π
λ

d cos φ, ej
(N−1)

2
2π
λ

d cos φ]T . (3.24)
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A Eq.(3.24) é apenas outra forma de se escrever o vetor de direção da rede obtido na Eq.(2.20)

considerando-se − (N−1)
2

≤ n ≤ (N−1)
2

.

Introduzindo uma variável auxiliar z dada por

z = ej 2π
λ

d cos φ, (3.25)

reescreve-se o vetor de direção s(φ) como

s(φ) =
[
z−(N−1)/2, z−(N−3)/2, . . . , z−1, 1, z1, . . . , z(N−3)/2, z(N−1)/2

]T
. (3.26)

Dada a FDP da resposta da rede por meio da Eq.(3.18) e usando-se a Eq.(3.21) pode-se

calcular o CRLB.

O primeiro passo é aplicar o logaritmo natural aos dois lados da Eq.(3.18) obtendo-se,

ln px(x; φ) = ln
(
C exp

[−(x− µx)
HΓ−1(x− µx)

])
. (3.27)

Utilizando-se as propriedades dos logaritmos e substituindo a Eq.(3.19) tem-se

ln px(x; φ) = ln C − [
(x− µx)

HΓ−1(x− µx)
]

= ln C −
[
(x− µx)

H(x− µx)

σ2

]
. (3.28)

Fazendo a distributiva no termo entre colchetes resulta

ln px(x; φ) = ln C +

(−xHx + µH
x x + xHµx − µH

x µx

σ2

)
. (3.29)

Substituindo a Eq.(3.17) na Eq.(3.29) obtém-se

ln px(x; φ) = ln C +

(−xHx + αHsH(φ)x + xHs(φ)α− αHsH(φ)s(φ)α

σ2

)
. (3.30)

Calculando-se a primeira derivada da Eq.(3.30) em relação a φ,

∂ ln px(x; φ)

∂φ
=

1

σ2

[
αHsH

1 (φ)x + xHs1(φ)α− αHsH
1 (φ)s(φ)α− αHsH(φ)s1(φ)α

]
, (3.31)

sendo s1(φ) = ∂s(φ)
∂φ

e sH
1 (φ) = ∂sH(φ)

∂φ
.

Determinando-se a derivada novamente em relação a φ e definindo-se s2(φ) = ∂s1(φ)
∂φ

e

sH
2 (φ) =

∂sH
1 (φ)

∂φ
resulta

∂2 ln px(x; φ)

∂φ2
=

1

σ2
[(αHsH

2 (φ)x + xHs2(φ)α− αHsH
2 (φ)s(φ)α− αHsH

1 (φ)s1(φ)α

− αHsH
1 (φ)s1(φ)α− αHsH(φ)s2(φ)α)]. (3.32)
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Fazendo α = aejb e aplicando-se a esperança na Eq.(3.32) tem-se

E

[
∂2 ln px(x; φ)

∂φ2

]
=E

[
1

σ2
(ae−jbsH

2 (φ)x + xHs2(φ)aejb − ae−jbsH
2 (φ)s(φ)aejb

− ae−jbsH
1 (φ)s1(φ)aejb − ae−jbsH

1 (φ)s1(φ)aejb − ae−jbsH(φ)s2(φ)aejb) ] .

(3.33)

Calculando as esperanças, substituindo a Eq.(3.17) na Eq.(3.33) e cancelando as parcelas

idênticas obtém-se

E

[
∂2 ln px(x; φ)

∂φ2

]
=

1

σ2

[−2a2sH
1 (φ)s1(φ)

]
. (3.34)

As derivadas s1(φ) e sH
1 (φ) do vetor de rede s(φ) em relação a DOA φ são dadas por

s1(φ) =
∂s(φ)

∂φ
= −jkd sin(φ)

[−(N − 1)

2
z−(N−1)/2,

−(N − 3)

2
z−(N−3)/2, · · ·,−z−1, 0, z1, · · ·,

(N − 3)

2
z(N−3)/2,

(N − 1)

2
z(N−1)/2

]T

(3.35)

e

sH
1 (φ) =

∂sH(φ)

∂φ
= jkd sin(φ)

[−(N − 1)

2
z(N−1)/2,

−(N − 3)

2
z(N−3)/2, · · ·,−z1, 0, z−1, · · ·,

(N − 3)

2
z−(N−3)/2,

(N − 1)

2
z−(N−1)/2

]
, (3.36)

em que

k =
2π

λ
. (3.37)

O produto da Eqs.(3.35) e (3.36) resulta

sH
1 (φ)s1(φ) = k2d2 sin2(φ)

(N−1)/2∑

n=−(N−1)/2

n2 = k2d2 sin2(φ)2

(N−1)/2∑
n=1

n2. (3.38)

Sabe-se que o somatório de uma sequência positiva ao quadrado (POOLE, 2003) é

(N−1)/2∑
n=1

n2 =
N(N2 − 1)

24
. (3.39)

Assim, substituindo-se as Eqs.(3.38) e (3.39) na Eq.(3.34) resulta

E

[
∂2 ln px(x; φ)

∂φ2

]
= −a2k2d2 sin2(φ)N(N2 − 1)

6σ2
. (3.40)

Finalmente o CRLB da ULA é determinado substituindo o resultado obtido na Eq.(3.40)

no termo à direita da Eq.(3.21)

mse(φ̂) ≥ 6σ2

a2k2d2 sin2(φ)N(N2 − 1)
. (3.41)
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Figura 3.1: Gráficos do CRLB para Estimação da DOA para uma ULA com N=11 sensores.

A Eq.(3.41) determina o menor MSE que pode ser obtido considerando um estimador

não-enviesado para o problema de DOA utilizando uma ULA de N sensores. Assim, qualquer

método para estimação do ângulo de chegada de um sinal incidente nesta rede apresenta MSE

no mı́nimo igual ao determinado pelo CRLB.

Como a Relação Sinal-Rúıdo (SNR - Signal to Noise Ratio) do sinal incidente é

SNR =
a2

σ2
, (3.42)

pode-se escrever a Eq.(3.41) como

mse(φ̂) ≥ 6

k2d2 sin2(φ)N(N2 − 1)SNR
. (3.43)

Na Figura 3.1, mostra-se o CRLB para diversos valores de φ em função da SNR considerando-

se a ULA com N = 11 sensores.

Como esperado, de acordo com a Eq.(3.43), o CRLB é inversamente proporcional à SNR

dado um ângulo φ. Para uma SNR fixa, o CRLB é inversamente proporcional a sin2(φ),

atingindo seu valor mı́nimo para φ = 90o, ou seja, o menor MSE realizável por uma ULA

encontra-se na estimação da DOA de uma fonte localizada sob um ângulo de 90o da reta

que une os sensores. Desta forma, uma DOA perpendicular a ULA apresenta menor erro
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de estimação do que as outras. Esta condição para estimação é a melhor porquê todos os

termos do vetor de direção são iguais a um, ou seja, não há atraso da frente de onda entre

os sensores. Assim todos os N elementos o vetor da resposta da rede tem o mesmo valor e

representam a mesma amostra do sinal incidente. DOAs paralelas, ou seja, próximas de 0o e

180o são aquelas que apresentam maiores erros de estimação. Repare que se as DOAs forem

exatamente 0o ou 180o o CRLB tende ao infinito.

A curva mostrada no gráfico da Figura 3.1 correspondente a φ médio é obtida considerando-

se que a probabilidade de um sinal incidir na rede com DOA entre 0o e 180o tem distribuição

uniforme. Neste caso, o valor médio de sin2φ é

∫ π

0

sin2 φ
1

π
dφ = 0.5. (3.44)

Desta forma o resultado da Eq.(3.44) permite escrever o CRLB médio para a ULA como

mse(φ̂) ≥ 6

0.5k2d2N(N2 − 1)SNR
. (3.45)

O resultado obtido na Eq.(3.45) é valido quando utiliza-se uma única leitura do conjunto

de sensores da rede para a determinação da DOA. Se a estimação da DOA é realizada

utilizando um número ` de leituras dos sensores tomando-se médias, a variância da estimação

cai com
(

1
`

)
. Além disso, usando que k = 2π

λ
, pode-se reescrever o CRLB como

mse(φ̂) ≥ 3

π2`
(

d
λ

)2
N(N2 − 1)SNR

. (3.46)

A seguir, no Caṕıtulo 4 descrevem-se sucintamente alguns métodos de estimação da DOA.

Estes métodos são comparados ao CRLB da Eq.(3.46) no Caṕıtulo 5.



Caṕıtulo 4

Métodos de Estimação da DOA

Neste caṕıtulo são revistos três métodos de estimação da DOA: o método da correlação

(STOICA; MOSES, 2005), o método da Classificação de Múltiplos Sinais (MUSIC - Multiple

Signal Classification) (STOICA; NEHORAI, 1989) e o método da Estimação de Parâmetros

via Técnicas de Invariância Rotacional (ESPRIT - Estimation of Signal Parameters via

Rotational Invariance Techniques) (ROY et al., 1986; ROY; KAILATH, 1989).

Apesar das diferenças caracteŕısticas entre os métodos, todos utilizam o modelo da res-

posta da rede da Eq.(2.21)

x = Sα + e (4.1)

desenvolvido no Caṕıtulo 2.

Na Seção 4.1 é apresentado o método da correlação, em seguida na Seção 4.2 desenvolve-

se o MUSIC para estimação da DOA e na Seção 4.3 descreve-se o ESPRIT. Uma comparação

preliminar entre eles é feita na Seção 4.4.

4.1 Método da correlação

O método da correlação é considerado na literatura como o mais simples na determinação

da DOA (STOICA; MOSES, 2005). Define-se a função de correlação (STOICA; MOSES,

2005) como

Pcorr(θ) =
∣∣sH(θ)x

∣∣ , (4.2)

18
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em que θ representa a varredura de ângulos entre 0o e 180o na qual a função Pcorr(θ) é

calculada,

s(θ) =
[
e−j

(N−1)
2

2π
λ

d cos θ, e−j
(N−3)

2
2π
λ

d cos θ, . . . , e−j 2π
λ

d cos θ, 1,

ej 2π
λ

d cos θ, . . . , ej
(N−3)

2
2π
λ

d cos θej
(N−1)

2
2π
λ

d cos θ
]T

(4.3)

e x = [x1(t), . . . , xN(t)]T são os valores coletados pelos N sensores num instante de tempo t

fixo. Para um único sinal incidente, a DOA estimada pelo método da correlação φ̂ é dada

pelo valor que maximiza a função Pcorr(θ) (STOICA; MOSES, 2005). No caso de M sinais

incidentes consideram-se os M valores de pico da função Pcorr(θ) correspondentes aos ângulos

que determinam as DOA dos sinais incidentes.

Este estimador é baseado na desigualdade de Cauchy-Schwartz (STOICA; MOSES, 2005)

que afirma que, dados dois vetores t e u complexos, a inequação

(tHu) ≤
√

(tHt)(uHu) (4.4)

torna-se uma igualdade, ou seja, o primeiro membro atinge seu valor máximo, se e somente

se, t = γu, em que γ é uma constante arbritária.

No caso de um único sinal incidente, a função Pcorr(θ) terá valor máximo para θ0 tal que

sH(θ0) é proporcional ao vetor x, ou seja, x = γsH(θ0). Desta forma, como E[x] = αs(φ),

toma-se φ̂ = θ0.

Na prática, para estimação da DOA pelo método da correlação, basta construir um

algoritmo que, dado o vetor x da rede, realize uma varredura de ângulos θ e armazene as

respostas da função Pcorr(θ) para cada ângulo. A partir dos dados armazenados, a estimação

da DOA é feita localizando-se os maiores valores encontrados na varredura.

Conhecido o vetor x e os parâmetros da rede, pode-se descrever os passos do algoritmo

da seguinte forma:

1. cria-se um conjunto de valores para θ gerando a varredura do algoritmo;

2. para cada θ, calcula-se o vetor sH(θ);

3. multiplica-se sH(θ) pela resposta da rede x para cada ângulo da varredura calculando-

se Pcorr(θ) da Eq.(4.2);
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Figura 4.1: Estimação DOA - Método da correlação.

4. realizam-se as buscas dos M maiores máximos de Pcorr(θ).

A função Matlabr finddoacor.m, descrita no Apêndice A, implementa este algoritmo.

Na função finddoacor.m, considera-se que o vetor da resposta da rede x é formado por `

leituras dos sensores. Assim o vetor x tem dimensão N × ` e para utilização no algoritmo é

tomada a média destes ` vetores da rede.

Na Figura 4.1, é mostrado o gráfico da função Pcorr(θ) dado que o algoritmo recebeu um

vetor x, sendo a DOA φ = 65o. Considerou-se uma ULA formada por N = 15 sensores,

d
λ

= 0.1 e uma relação sinal-rúıdo de 10dB. Observa-se que o pico do gráfico determina a

DOA estimada, ou seja, θ0 = φ.

De acordo com o exposto acima, é necessário conhecer o número de sinais incidentes na

rede para a correta estimação das DOAs.

4.2 Método MUSIC

O MUSIC (STOICA; NEHORAI, 1989) é uma técnica baseada na auto-decomposição da

matriz de correlação R da resposta da rede, R = E
[
xxH

]
.
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A auto-decomposição de R resulta em dois subespaços: o subespaço do sinal e o subespaço

do rúıdo. Estes subespaços são formados por autovetores ortogonais entre si. Deste modo,

o produto escalar destes autovetores é nulo (PROAKIS; MANOLAKIS, 1996).

Substituindo x = Sα + e na expressão da matriz de correlação R tem-se

R = E
[
xxH

]
= E

[
(Sα + e)

(
αHSH + eH

)]
. (4.5)

Aplicando a operação distributiva ao produto da Eq.(4.5),

R = E
[
SααHSH

]
+ E

[
SαeH

]
+ E

[
eαHSH

]
+ E

[
eeH

]
, (4.6)

ou

R = SααHSH + E
[
eeH

]
. (4.7)

Fazendo Rs = SααHSH e como E
[
eeH

]
= σ2I,

R = Rs + σ2I (4.8)

que representa a matriz de correlação da resposta da rede, sendo Rs a matriz de autocor-

relação da resposta devido ao sinal e σ2I a matriz de autocorrelação do rúıdo.

Para um único sinal incidente a matriz Rs é descrita por

Rs = a2s(φ)sH(φ) (4.9)

para α = aejb com a um número real que representa a amplitude do sinal. Desta forma a

matriz Rs é formada pela autocorrelação do vetor de direção s(φ) multiplicada por um escalar

a2. Considerando, uma rede formada por N sensores, sendo N ı́mpar, a autocorrelação do

vetor de direção é dada por

s(φ)sH(φ) =




z
−(N−1)

2

z
−(N−3)

2

...

z−1

z0

z1

...

z
(N−3)

2

z
(N−1)

2




[
z

(N−1)
2 , z

(N−3)
2 , · · · , z1, z0, z−1, · · · , z

−(N−3)
2 , z

−(N−1)
2

]
.

(4.10)
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Assim,

s(φ)sH(φ) =




z0 z−1 · · · z
−(N−3)

2 z
−(N−1)

2 z
−(N+1)

2 · · · z−(N−2) z−(N−1)
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z
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2

z
(N−1)
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(N−3)

2 · · · z1 z0 z−1 · · · z
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−(N−1)

2

z
(N+1)

2 z
(N−1)

2 · · · z2 z1 z0 · · · z
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2
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z(N−2) z(N−3) · · · z
(N−1)

2 z
(N−3)

2 z
(N−5)

2 · · · z0 z−1

z(N−1) z(N−2) · · · z
(N+1)

2 z
(N−1)

2 z
(N−3)

2 · · · z1 z0




.

(4.11)

Como cada linha da matriz descrita pela Eq.(4.11) é a anterior multiplicada por z, a

matriz Rs para um único sinal incidente tem posto 1, ou seja, sua auto-decomposição re-

sulta em um único autovalor associado a um único autovetor distinto (POOLE, 2003). Desta

forma, assumindo que a amplitude do sinal incidente é unitária e que ψ e w são respectiva-

mente o autovalor e o autovetor da auto-decomposição de Rs, reescreve-se a Eq.(4.9) como

(PROAKIS; MANOLAKIS, 1996)

Rs = ψwwH , (4.12)

em que o autovetor w expande o subespaço do sinal assim como faz o vetor de direção. No

caso de M < N sinais incidentes na rede (PROAKIS; MANOLAKIS, 1996),

Rs =
M∑

m=1

ψmwmwH
m. (4.13)

Neste caso, o posto de Rs é igual a M . Observa-se que ψm > 0 já que Rs é não-negativa

definida (HAYKIN, 2001).

A matriz σ2I, possui posto igual a N , que resulta numa auto-decomposição formada por

N autovalores correspondentes a N autovetores distintos. Reescrevendo a matriz de auto-

correlação do rúıdo em termos de sua auto-decomposição tem-se (PROAKIS; MANOLAKIS,

1996)

σ2I =
N∑

n=1

σ2wnw
H
n . (4.14)
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Substituindo as Eqs.(4.13) e (4.14) na Eq.(4.8) resulta

R =
M∑

m=1

ψmwmwH
m +

N∑
n=1

σ2wnw
H
n (4.15)

com posto igual a N .

A Eq.(4.15) mostra que a auto-decomposição da matriz R resulta em N autovalores (ξj)

correspondentes a N autovetores (wj), ou seja,

R =
N∑

j=1

ξjwjw
H
j (4.16)

com ξj = ψj + σ2 para 1 ≤ j ≤ M e ξj = σ2 para M + 1 ≤ j ≤ N . Os maiores autovalores

de ξj são aqueles para os quais 1 ≤ j ≤ M , e correspondem ao subespaço dos sinais e os

menores, para os quais M + 1 ≤ j ≤ N , ao subespaço do rúıdo.

Define-se então a função

PMUSIC(θ) =
1∑N

j=M+1|sH(θ)wj|2
, (4.17)

com wj sendo os autovetores associados aos menores autovalores, ou seja, para M +1 ≤ j ≤
N . Assim, faz-se uma varredura de ângulos θ e observa-se qual deles correspondem aos M

picos da função PMUSIC(θ). Quando isto ocorre têm-se as DOAs estimadas, pois acharam-se

vetores de direção que são ortogonais aos vetores do subespaço do rúıdo determinado pela

auto-decomposição da matriz R.

Conhecido o vetor x e os parâmetros da rede, pode-se resumir o MUSIC aos seguintes

passos:

1. cria-se um conjunto de valores para θ gerando a varredura do algoritmo;

2. para cada θ, calcula-se o vetor sH(θ);

3. estima-se a matriz de correlação R = E
[
xxH

]
;

4. obtém-se os autovalores e autovetores da matriz R estimada;

5. ordena-se os autovalores decrescentemente;

6. toma-se os autovetores correspondentes aos menores autovalores, ou seja, ξj para M +

1 ≤ j ≤ N e calcula-se PMUSIC(θ) da Eq.(4.17) para cada valor de θ da varredura;
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Figura 4.2: Estimação DOA - Método MUSIC.

7. realizam-se as buscas dos M maiores máximos de PMUSIC(θ).

A função Matlabr finddoamus.m, que implementa este algoritmo, é descrita no Apêndice

A. Na função finddoamus.m, considera-se que o vetor da resposta da rede x é formado por

` leituras dos sensores. Assim o vetor x tem dimensão N × ` e para utilização no algoritmo

considera-se R =
(

1
`

)
xxH .

A função PMUSIC(θ) é mostrada na Figura 4.2, para uma ULA formada por N = 15

sensores com d
λ

= 0.1. Assim como na Figura 4.1, adota-se uma SNR = 10dB e o algoritmo

recebeu um vetor x, considerando uma fonte emissora a 65o da rede, como entrada. O pico

do gráfico da função PMUSIC(θ) determina a DOA estimada, φ̂ = θ0, do sinal incidente.

Comparando-se os gráficos das Figuras 4.1 e 4.2 pode-se notar que o MUSIC, nas condições

simuladas, apresenta o pico correspondente a DOA mais bem definido em relação ao método

da correlação.

Na Figura 4.3 mostram-se as funções Pcorr(θ) e PMUSIC(θ) para uma ULA formada por

N = 15 sensores. A SNR foi considerada igual a 20dB e incidem na rede dois sinais com

DOAs φ1 = 80o e φ2 = 90o. Nota-se que os picos da função PMUSIC(θ) que determinam

as estimativas das DOAs são mais concentrados e definidos que aquele observado para a
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Figura 4.3: Funções para estimação da DOA utilizando os métodos da correlação e MUSIC

para φ1 = 80o e φ2 = 90o usando N = 15 sensores.

correlação. Neste exemplo, o método da correlação não é capaz de estimar os dois ângulos

corretamente visto que existe apenas um pico definido na região das DOAs.

Embora os picos da função PMUSIC(θ), que determinam as DOAs estimadas, devessem

ser infinitos devido ao denominador da Eq.(4.17) ser formado pela multiplicação de vetores

ortogonais, na prática devido à estimação do Passo 3 do algoritmo, têm-se valores finitos

para todos os ângulos (PROAKIS; MANOLAKIS, 1996).

4.3 Método ESPRIT

O ESPRIT baseia-se na invariância rotacional do subespaço dos sinais incidentes expandidos

por duas respostas da ULA deslocadas entre si (ROY et al., 1986; ROY; KAILATH, 1989). A

idéia principal é explorar esta invariância pela translação no espaço da resposta da ULA em

relação a um deslocamento. Desta forma a resposta da rede é composta por dois subconjuntos

cujos valores são relacionados entre si pelo vetor de deslocamento (ROY et al., 1986; ROY;

KAILATH, 1989).
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Para obter os subconjuntos, consideram-se a resposta

x = Sα + e (4.18)

e uma segunda resposta y definida por

y = SΦα + ey, (4.19)

sendo a matriz diagonal

Φ = diag [z1, . . . , zM ] (4.20)

o operador rotacional, com zm = ej 2π
λ

d cos φm e 1 ≤ m ≤ M (ROY; KAILATH, 1989). O vetor

ey é um vetor de rúıdo AWGN.

Este operador, descrito pela matriz Φ, é a caracterização do deslocamento entre as duas

respostas da rede devido a incidência de sinais.

Define-se a resposta total da rede como

h =


 x

y


 = S̄α + eh, (4.21)

sendo

S̄ =


 S

SΦ


 (4.22)

e

eh =


 e

ey


 . (4.23)

A matriz de autocorrelação da resposta h é dada por Rh = E
[
hhH

]
.

Define-se a matriz E, 2N×M , formada pelos autovetores do subespaço dos sinais, obtidos

pela autodecomposição da matriz Rh. Estes autovetores, assim como no MUSIC, são aqueles

correspondentes aos maiores autovalores ξj tal que 1 ≤ j ≤ M .

Desta forma E e S̄ expandem o subespaço dos sinais (STOICA; MOSES, 2005; ROY;

KAILATH, 1989). Dada esta condição entre E e S̄, existe uma matriz C, M × M , não-

singular tal que (STOICA; MOSES, 2005; ROY; KAILATH, 1989)

E = S̄C. (4.24)
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Pode-se reescrever E como (ROY; KAILATH, 1989)

E =


 SC

SΦC


 =


 Ex

Ey


 , (4.25)

em que Ex = SC é a matriz dos autovetores do subespaço dos sinais extráıdos do subconjunto

dado pela resposta da rede x e Ey = SΦC é a matriz dos autovetores do subespaço dos sinais

da resposta y.

Desta forma,

Ey = SΦC = SCC−1ΦC = ExΨ, (4.26)

sendo

Ψ = C−1ΦC. (4.27)

A igualdade descrita na Eq.(4.27) determina que Ψ e Φ tem os mesmos autovalores (STOICA;

MOSES, 2005; ROY; KAILATH, 1989). Desta forma, calculando-se a matriz Ψ e fazendo

sua autodecomposição obtém-se seus autovalores que correspondem aos elementos zm da

matriz diagonal Φ da Eq.(4.20).

Para estimar as DOAs, basta então resolver as equações zm = ej 2π
λ

d cos φm para φm, 1 ≤
m ≤ M . A matriz Ψ é obtida resolvendo-se o sistema linear dado pela Eq.(4.26) por um

método de mı́nimos quadrados (STOICA; MOSES, 2005).

Apesar do ESPRIT utilizar dois vetores de resposta de rede deslocados para estimar a

DOA, na prática não há necessidade de se ter duas redes fisicamente separadas. O que se faz

é obter-se o vetor x de resposta da ULA e subdivid́ı-lo nas respostas x e y, podendo-se assim

construir o vetor h. Desta forma, para uma ULA com N sensores, a resposta x utilizada

pelo ESPRIT é dada pelas (N −1) primeiras linhas do vetor da resposta da ULA. Já o vetor

y é composto pela linha 2 até a linha N da resposta da ULA.

Para M > 1 sinais incidentes na rede, o vetor de resposta da rede x tem que ser composto

por um número ` de leituras dos sensores com ` ≥ M , resultando em um vetor x de resposta

da rede com dimensão N × `. Este número de leituras é necessário para que a autodecom-

posição da matriz de correlação R resulte em M autovalores não nulos correspondentes aos

sinais.

Resumindo, conhecido o vetor x e os parâmetros da rede, o ESPRIT pode ser descrito

nos seguintes passos:
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1. subdivide-se o vetor x para gerar o vetor h;

2. estima-se a matriz de correlação Rh = E
[
hhH

]
;

3. obtêm-se os autovalores e autovetores da matriz Rh estimada;

4. ordenam-se os autovalores decrescentemente;

5. forma-se a matriz E dos autovetores correspondentes aos maiores autovalores, ξj, para

1 ≤ j ≤ M ;

6. faz-se a separação da matriz E em duas: Ex composta pelas N − 1 primeiras linhas e

Ey composta pelas linhas N a 2(N − 1) (Eq.(4.25));

7. por meio do método de mı́nimos quadrados calcula-se a matriz Ψ da Eq.(4.26);

8. obtém-se os autovalores de Ψ, zm, 1 ≤ m ≤ M ;

9. estimam-se as DOAs φm por meio de zm = ej 2π
λ

d cos φm substituindo-se os autovalores

de Ψ em zm.

A função Matlabr finddoaesp.m, que implementa este algoritmo, é descrita no Apêndice

A. Na função finddoaesp.m, considera-se que o vetor da resposta da rede x é formado por

` leituras dos sensores. Assim o vetor x tem dimensão N × ` e para utilização no algoritmo

considera-se R =
(

1
`

)
hhH .

No ESPRIT, diferentemente dos métodos anteriores, não realiza-se uma varredura de

ângulos para estimar a DOA pelos seus valores de pico.

4.4 Comparações dos métodos

Neste caṕıtulo desenvolveu-se a base teórica de alguns algoritmos para estimação da DOA.

Estes desenvolvimentos são usados no próximo caṕıtulo no qual, os métodos descritos, são

simulados. Mesmo sem os resultados das simulações, pode-se traçar um pequeno comparativo

entre os métodos de acordo com o desenvolvimento mostrado de cada um.

O método da correlação não realiza operações matriciais de autodecomposição como faz

os métodos do MUSIC e do ESPRIT.
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O MUSIC, assim como a correlação, estima as DOAs utilizando uma varredura de

ângulos. Para isto utiliza a condição que os vetores do subespaço do rúıdo são ortogo-

nais ao vetores gerados pelos ângulos da varredura. Desta forma este é um método de

autodecomposição.

O ESPRIT é o único dos métodos descritos neste trabalho que não realiza varredura de

ângulos para estimar as DOAs. Apesar de ser um método de autodecomposição, assim como

o MUSIC, e ser baseado no subespaço dos sinais e do rúıdo, sua diferença esta no fato de

seu resultado depender apenas do subespaço dos sinais. Para isto tem-se a necessidade de

uma segunda resposta da ULA, fato que não ocorre no MUSIC.

Em (GODARA, 1997) apresenta-se uma comparação numérica, baseada em mais de 500

referências, entre diversos métodos de estimação da DOA. Em relação ao MUSIC, o ESPRIT

utiliza menor recurso computacional.

Já em (KRIM; VIBERG, 1996), tem-se uma abordagem comparativa entre o MUSIC e o

ESPRIT sob dois critérios: o primeiro é relacionado à consistência e o segundo em relação

a eficiência estat́ıstica. A consistência diz respeito a convergência do algoritmo para o valor

real quando o número de amostras tende ao infinito. A eficiência estat́ıstica mede o quanto

o método está próximo do CRLB. Segundo as referências deste artigo, nos dois critérios os

métodos tem desempenho experimental semelhante.



Caṕıtulo 5

Simulações e Resultados Obtidos

Neste caṕıtulo são mostradas e analisadas simulações da estimação da DOA utilizando os

algoritmos descritos no Caṕıtulo 4.

As simulações estão divididas em quatro seções. Na Seção 5.1, considera-se que apenas

um único sinal incide na rede. Os resultados mostram o Erro Médio Quadrático (MSE -

Mean Square Error) dos métodos e o Limite Inferior de Cramer-Rao (CRLB - Cramer-Rao

Lower Bound) da rede em função da Relação Sinal-Rúıdo (SNR - Signal-to-Noise Ratio).

Na Seção 5.2, mostram-se os resultados de MSE dos métodos supondo a incidência de dois

sinais na rede em função da SNR. Na Seção 5.3 são mostrados os resultados de resolução

dos métodos para dois sinais incidentes. Na Seção 5.4 traça-se um comparativo do tempo

de processamento dos algoritmos. Por fim, na Seção 5.5, faz-se um resumo dos resultados

obtidos nas seções anteriores para permitir uma avaliação geral dos métodos.

Os resultados obtidos nas simulações deste trabalho são importantes do ponto de vista

da aplicação. Os métodos são simulados para uma ampla faixa de SNR, utilizam-se DOAs

aleatórias para testar as estimativas e, no caso da resolução, são testadas redes para vários

número de sensores. Isto permite que os resultados dos métodos sejam comparados em um

cenário genérico. A indicação do tempo de processamento de cada método complementa a

análise. Desta forma é posśıvel, dada uma aplicação, escolher o método mais adequado para

a determinação da DOA. Neste sentido, considera-se que estes resultados mostrados aqui são

originais.

30
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5.1 Simulações para um único sinal incidente

Em todas as simulações realizadas, são geradas 1000 DOAs aleatórias φ, com 0o ≤ φ ≤ 180o.

Cada ângulo, por sua vez, gera um vetor de direção, s(φ). A este vetor é acrescida uma

função-amostra de rúıdo AWGN complexo. Adota-se d
λ

= 0.1. Esta relação entre o com-

primento de onda e a distância entre os sensores está de acordo com a condição descrita

na Seção 2.1. Já a SNR é considerada entre −10dB e 50dB. Esta faixa de SNR é uma

extensão daquelas usadas em trabalhos publicados (DELMAS; ALBEIDA, 2004; YE; De-

GROAT, 1995; YUEN; FRIEDLANDER, 1996) que utilizam simulações de CRLB e DOA,

para abranger uma comparação mais ampla. Para cada SNR inserida, os algoritmos estimam

as 1000 DOAs geradas para que se obtenha o MSE.

São utilizadas ` = 50 leituras dos sensores para a composição do vetor x da resposta da

rede. A função gerax.m descrita no Apêndice A gera o vetor x. Este vetor é então utilizado

como entrada dos algoritmos que, após processamento, retornam o ângulo estimado, φ̂, de

acordo com a técnica simulada.

Para o cálculo do CRLB considera-se o valor dado pela Expressão (3.46)

mse(φ̂) ≥ 3

π2`
(

d
λ

)2
N(N2 − 1)SNR

. (5.1)

Para obter-se o MSE pelos métodos da correlação e do MUSIC, os algoritmos fazem

uma varredura utilizando vetores de direção de teste sH(θ), gerados a partir de ângulos

entre 0o e 180o com passo δ. No método da correlação estes vetores de direção de teste são

correlacionados com o vetor x da resposta da rede, conforme a Eq.(4.2). A estimação da

DOA pelo método da correlação é feita pela função finddoacor.m descrita no Apêndice A.

No caso do MUSIC os vetores de direção de teste são multiplicados pelos autovetores do

subespaço do rúıdo, obtidos pela autodecomposição da matriz de autocorrelação do vetor x

da resposta da rede conforme a Eq.(4.17). A estimação da DOA pelo MUSIC é feita pela

função finddoamus.m descrita no Apêndice A.

A estimativa, φ̂, é mais precisa de acordo com o passo δ, sendo este determinado pela

faixa da varredura dividido pela quantidade de ângulos V da varredura, ou seja

δ =
π

V
. (5.2)
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O erro de estimação devido ao passo finito da varredura pode ser estimado. Considera-se

que o erro gerado pela discretização da faixa de ângulos tem distribuição uniforme. Desta

forma, pode-se escrever uma relação entre o passo δ e a variância do erro da varredura

associado, dado por

var(erro) =

∫ δ/2

−δ/2

e2 1

δ
de =

δ2

12
. (5.3)

Neste trabalho utiliza-se uma varredura contendo V = 2000 ângulos, que a partir da Eq.(5.2)

e (5.3) resulta numa variância de 2.056 × 10−7. Desta forma, este é o menor MSE posśıvel

de obter-se na estimação da DOA utilizando os métodos da correlação e do MUSIC para a

quantidade de ângulos escolhida para a varredura.

O ESPRIT é o único método aqui simulado que não utiliza uma varredura de vetores

de direção para estimação da DOA. Neste método, a DOA é estimada diretamente a partir

da entrada do vetor x, da resposta da rede, no algoritmo. Sendo assim, o ESPRIT não

tem a limitação do MSE mı́nimo posśıvel conforme descrito para os outros dois métodos. A

estimação utilizando o ESPRIT é feita pela função finddoaesp.m descrita no Apêndice A.

No pior cenário posśıvel, os algoritmos retornam um valor aleatório entre 0o e 180o. Dado

que

mse = E
[
(φ̂− φ)2

]
= E

[
φ̂2 − 2φ̂φ + φ2

]
(5.4)

e que, neste caso, as DOA estimada e real tem distribuição uniforme entre 0 e π, aplicando

as esperanças na Eq.(5.4) tem-se

mse = E[φ̂2]− 2E[φ]E[φ̂] + E[φ2] =
π2

3
− πφ + φ2, (5.5)

pois

E[φ̂2] =

∫ π

0

1

π
φ̂2dφ̂ =

π2

3
(5.6)

e

E[φ̂] =

∫ π

0

1

π
φ̂dφ̂ =

π

2
. (5.7)

Finalmente, tomando-se a esperança em relação a φ da Eq.(5.5) obtém-se

mse =
π2

3
− π

π

2
+

π2

3
=

π2

6
≈ 1.64, (5.8)

dado que E[φ2] = π2

3
e E[φ] = π

2
.
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Figura 5.1: MSE obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método da cor-

relação, para M = 1 sinal incidente e ` = 50 leituras dos sensores. Em tracejado é mostrado o

CRLB para cada rede considerada e o MSE mı́nimo causado pela discretização da varredura.

Considerando-se uma média de ` = 50 leituras dos sensores, o valor de MSE máximo

esperado é

1.64

`
≈ 3.28× 10−2. (5.9)

Em alguns gráficos apresentados utiliza-se um filtro de média móvel de ordem 5 para

suavizar as curvas obtidas com os resultados dos métodos. Os resultados em que foram

aplicados o filtro estão identificados com a frase (Filtro) nas legendas dos respectivos gráficos.

As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 mostram os gráficos do MSE em função da SNR obtidos na

estimação da DOA utilizando os métodos da correlação, MUSIC e ESPRIT para diversos

valores de N .

Analisando-se estas figuras, observa-se que o MSE para todos os métodos decresce com

o aumento do número de sensores e com o aumento da SNR. Para SNR ≥ 35dB e N = 50

sensores, os MSEs dos métodos da correlação e do MUSIC atingem o MSE mı́nimo posśıvel

devido à varredura. Desta forma, os métodos foram limitados pela varredura escolhida. No
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Figura 5.2: MSE obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método MUSIC,

para M = 1 sinal incidente e ` = 50 leituras dos sensores. Em tracejado é mostrado o CRLB

para cada rede considerada e o MSE mı́nimo causado pela discretização da varredura.
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Figura 5.3: MSE obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método ESPRIT,

para M = 1 sinal incidente e ` = 50 leituras dos sensores. Em tracejado é mostrado o CRLB

para cada rede considerada.
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Figura 5.4: Viés obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método da cor-

relação, para M = 1 sinal incidente e ` = 50 leituras dos sensores.

método da correlação para SNR muito baixa e redes com poucos sensores, o valor de N

não influi no MSE, dado que os gráficos para estas redes simuladas partem de um MSE

similar para uma SNR = −10dB. Nestes casos o algoritmo não está resolvendo a DOA e

os resultados encontrados estão próximos daquele determinado na Eq.(5.9). O mesmo não

ocorre para o MUSIC e o ESPRIT que mesmo para baixas SNRs apresentam MSE menores

em relação ao aumento do número de sensores.

Nos gráficos das Figuras 5.4 a 5.6 são mostrados o viés quadrático b2(φ) dos métodos da

correlação, MUSIC e ESPRIT em que

b(φ) = E[φ̂− φ]. (5.10)

Analisando os gráficos das Figuras 5.4 a 5.6, os métodos apresentam queda dos valores

de viés com o aumento do número de sensores e aumento da SNR. Mesmo com as quedas

observadas, os métodos apresentam viés em todas as redes e faixa de SNR simuladas.

A Figura 5.7 apresenta os gráficos dos valores de MSE obtidos na simulação dos métodos

e no cálculo do CRLB, permitindo comparar-se os métodos entre si, e, compará-los com o
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Figura 5.5: Viés obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o MUSIC, para

M = 1 sinal incidente e ` = 50 leituras dos sensores.
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Figura 5.6: Viés obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o ESPRIT, para

M = 1 sinal incidente e ` = 50 leituras dos sensores.
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Figura 5.7: Comparação dos métodos de estimativa da DOA e CRLB para N = 50 e ` = 50

leituras dos sensores.
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Figura 5.8: Comparação dos métodos de estimativa da DOA e CRLB para N = 15 e ` = 1

leitura dos sensores.



5.1 Simulações para um único sinal incidente 38

−10 0 10 20 30 40 50
10

−11

10
−10

10
−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

SNR (dB)

b2 (φ
)(

ra
d2 )

M=1 , N=50 , l=50

CORRELAÇÃO (Filtro)
ESPRIT (Filtro)
MUSIC (Filtro)

Figura 5.9: Comparação do viés dos métodos de estimação da DOA para N = 50 e ` = 50

leituras dos sensores.

mı́nimo MSE que pode ser obtido dado pelo CRLB. Para simular os métodos em conjunto

tomou-se uma ULA com N = 50 sensores e ` = 50 leituras dos sensores. Os métodos

da correlação e MUSIC apresentam valores de MSE similares e menores do que aqueles

obtidos para o ESPRIT. Desta forma estes dois métodos estão mais próximos do CRLB

que o ESPRIT. Sendo assim, para um único sinal incidente na rede, o ESPRIT apresenta

resultados de estimação mais afastados do melhor estimador realizável dado pelo CRLB para

esta rede e caso estudado. Nota-se que os métodos utilizando ` leituras não estão próximos

do CRLB. Este comportamento não é tão acentuado quando a estimação é feita utilizando

apenas ` = 1 leitura dos sensores. Como exemplo, mostram-se os gráficos da Figura 5.8.

Nela pode-se observar que os métodos estão mais próximos do CRLB para ` = 1 mesmo

utilizando-se uma rede com um número inferior de sensores. Isto mostra que a forma como

são usadas as ` leituras não é ótima e faz com que os métodos se afastem do CRLB.

Na Figura 5.9 tem-se um comparativo de viés para os métodos considerando uma ULA

com N = 50 sensores. Os gráficos mostram que o ESPRIT é o método que apresenta os

maiores valores de viés para toda a faixa de SNR computada.
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Concluindo, para o cenário estabelecido, a correlação e MUSIC são os melhores métodos

para realizar a estimação proposta pois apresentam MSE similares e abaixo do ESPRIT e

menores valores de viés.

5.2 Simulações para dois sinais incidentes

Nas simulações desta seção são gerados dois conjuntos φ1 e φ2 com 1000 DOAs aleatórias

cada, sendo 0o ≤ φ1, φ2 ≤ 180o. Cada conjunto gera seus respectivos vetores de direção s(φ1)

e s(φ2). Aos vetores de direção são acrescidas funções-amostras de rúıdo AWGN complexo.

Supõem-se que d
λ

= 0.1. A faixa de SNR computada varia entre −10dB e 50dB. Para cada

SNR inserida, os algoritmos estimam as 1000 DOAs geradas de cada conjunto. O MSE é

obtido considerando-se as estimativas de φ1 com φ1 < φ2.

São utilizadas l = 50 leituras dos sensores da rede para a composição do vetor x da

resposta da rede. A função gerax.m descrita no Apêndice A gera o vetor x.

Este vetor é então utilizado como entrada dos algoritmos que, após execução das rotinas,

retornam os ângulos estimados φ̂1 e φ̂2, de acordo com cada método.

O MSE dos métodos da correlação e do MUSIC para dois sinais incidentes são obtidos

da mesma forma descrita para um único sinal. A diferença consiste na modificação do

algoritmo para recuperação dos M maiores picos das funções Pcorr(θ) e PMUSIC(θ) descritas

nas Eqs.(4.2) e (4.17). As demais considerações sobre o erro de estimação devido ao passo

da varredura mantêm-se idênticas. A estimação dos métodos da correlação e do MUSIC é

realizada pelas funções finddoacor.m e finddoamus.m descritas no Apêndice A. O MSE do

ESPRIT também é obtido da mesma forma descrito para um único sinal. A estimação é feita

pela função finddoaesp.m descrita no Apêndice A, cuja modificação está na recuperação

das DOAs.

Assim como na seção anterior, em alguns gráficos apresentados utiliza-se um filtro de

média móvel de ordem 5 para suavizar as curvas obtidas com os resultados dos métodos.

Os resultados em que foram aplicados o filtro estão identificados com a frase (Filtro) nas

legendas dos respectivos gráficos.

Nas Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 mostram-se os gráficos dos MSEs em função da SNR obtidos

na estimação da DOA pelos métodos da correlação, MUSIC e ESPRIT para redes formadas
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Figura 5.10: MSE obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método da

correlação, para M = 2 sinais incidentes e ` = 50 leituras dos sensores.
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Figura 5.11: MSE obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método MUSIC,

para M = 2 sinais incidentes e ` = 50 leituras dos sensores.
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Figura 5.12: MSE obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método ESPRIT,

para M = 2 sinais incidentes e ` = 50 leituras dos sensores.

com N = 15, 21 e 50 sensores.

Analisando-se estas figuras, observa-se que para todos os métodos o aumento do número

de sensores contribui para melhores resultados de MSE, ou seja, o aumento do número de

sensores decresce o valor do MSE da estimativa. Para uma SNR ≥ 10dB, o MSE do método

da correlação estabiliza-se, apresentando uma saturação em função do valor do número de

sensores. Esta estabilização não ocorre no MUSIC e no ESPRIT para toda a faixa de SNR

computada.

Nos gráficos das Figuras 5.13 a 5.15 mostram-se o viés quadrático dos métodos para as

redes consideradas. Analisando estas figuras, tem-se que os métodos apresentam valores de

viés da ordem de grandeza dos valores de MSE, indicando que estes estimadores para as redes

analisadas são enviesados. O aumento do número de sensores contribui para a diminuição

dos valores de viés para estas redes. Esta diminuição também é notada com o aumento da

SNR.

Como comparativo com as simulações realizadas com um único sinal incidente, constata-

se o crescimento dos valores do MSE obtidos nas simulações com dois sinais para todos os
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Figura 5.13: Viés obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método da

correlação, para M = 2 sinais incidentes e ` = 50 leituras dos sensores.
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Figura 5.14: Viés obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método MUSIC,

para M = 2 sinais incidentes e ` = 50 leituras dos sensores.
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Figura 5.15: Viés obtidos na simulação de estimativa da DOA utilizando o método ESPRIT,

para M = 2 sinais incidentes e ` = 50 leituras dos sensores.

métodos. Por exemplo, para uma SNR = 40dB e N = 50 sensores, o método da correlação

passou de um MSE ≈ 10−7 para 10−2. O MUSIC passou de um MSE ≈ 10−7 para 10−2.8. O

ESPRIT passou de 10−6 para 10−3.9. Neste caso, o erro gerado pela discretização da faixa

de ângulos da varredura tem pouca importância.

Para comparação do desempenho dos métodos em relação ao MSE foi realizada uma

simulação considerando-se uma ULA com N = 50 sensores. Analisando os gráficos da

Figura 5.16, para SNR entre 0dB e 20dB o método da correlação é o que apresenta o melhor

MSE de estimativa da DOA. O ESPRIT para esta faixa de SNR é o método que apresenta

o pior resultado.

A partir de uma SNR ≥ 20dB, o ESPRIT é o método que apresenta o menor MSE

seguido pelo MUSIC.

Em comparação com os resultados obtidos nas simulações dos métodos descritos na Seção

5.1, o ESPRIT passa de pior resultado de MSE para um sinal incidente para o melhor MSE

quando dois sinais incidem na rede e SNR ≥ 20dB.

Na Figura 5.17 mostra-se os valores de viés quadráticos dos métodos para as condições
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Figura 5.16: Comparação dos métodos de estimativa da DOA para N = 50 sensores, M = 2

sinais incidentes e ` = 50 leituras dos sensores.

simuladas. Os resultados indicam que o MUSIC é o método com o maior valor de viés para

toda a faixa de SNR simulada. O ESPRIT tem os menores valores de viés para SNR ≥ 35dB.

Como conclusão desta seção, a correlação e o ESPRIT são os melhores métodos depen-

dendo da SNR considerada para a estimação proposta, pois apresentam os melhores valores

de MSE. O MUSIC é que o apresenta o menor viés para toda a faixa de SNR.

Na Seção 5.3 os métodos são simulados com o objetivo de comparar-se a resolução de

cada um dada a incidência de dois sinais em uma ULA pré-definida considerando uma SNR

fixa.

5.3 Simulações de resolução dos métodos para dois sinais

incidentes

Nesta seção, tem-se como objetivo obter resultados de resolução dos métodos. A resolução

aqui descrita é o valor da mı́nima diferença em graus, ∆φ = φ1 − φ2, entre dois sinais
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Figura 5.17: Comparação do viés dos métodos de estimação da DOA para N = 50 sensores,

M = 2 sinais incidentes e ` = 50 leituras dos sensores.

incidentes na rede que cada método é capaz de distingüir.

Para todos os métodos, considera-se uma DOA fixa φ1 = 90o e outra DOA, φ2, variando

ascendentemente com passo de 0.5o entre 50o ≤ φ2 ≤ 90o. A DOA φ1 = 90o é escolhida por

ser o melhor caso para estimação. A SNR é fixada em 20dB. Para estabelecer o comparativo,

são testadas diversas redes variando-se o número de sensores com 3 ≤ N ≤ 60. Para cada N

computa-se o mı́nimo ∆φ que cada método consegue distingüir. Assim como nas simulações

de MSE dos métodos, utilizam-se ` = 50 leituras dos sensores. Para cada rede considerada

os métodos repetem 20 vezes as rotinas de estimação da resolução, sendo esta determinada

pela média das resoluções encontradas.

Para o MUSIC e o ESPRIT que utilizam técnicas de autodecomposição na estimação

da DOA, utiliza-se como critério para a determinação do número de sinais incidentes na

rede o Mı́nimo Comprimento de Descrição (MDL - Minimum Description Length) (WAX;

KAILATH, 1985; PROAKIS; MANOLAKIS, 1996). O MDL é uma função definida como
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(PROAKIS; MANOLAKIS, 1996)

MDL(m) = − log

[
G(m)

A(m)

]`

+ E(m) (5.11)

em que m = 0, 1, . . . , N − 1, ` é número de leituras do sensores,

G(m) =
N∏

i=m+1

ξi (5.12)

em que ξi são os autovalores da Eq.(4.16),

A(m) =

[
1

N −m

N∑
i=m+1

ξi

]N−m

(5.13)

e

E(m) =
1

2
m (2N −m) log `. (5.14)

O valor de m que minimiza a função MDL(m) decrita na Eq.(5.11) estima o número de

sinais incidentes na rede. O MDL é o primeiro critério usado aqui para a determinação

da resolução do ESPRIT e do MUSIC. A cada repetição do algoritmo, o valor do MDL é

computado e retorna o número de sinais na rede. Se este valor for igual ao número de sinais

M da simulação considera-se que o algoritmo resolve as DOAs em questão.

O segundo critério estabelecido para a resolução do ESPRIT e do MUSIC consiste no

erro máximo admitido em cada estimação. Este critério é dado por

erromax ≤ |(φ1 + φ2)− (φ̂1 + φ̂2)|. (5.15)

Estabelecidos os critérios para a determinação da resolução, considera-se que o método

resolveu um certo ∆φ em cada repetição do algoritmo se ele satisfazer os dois critérios

descritos.

Conhecido o vetor x e os parâmetros de rede, pode-se determinar a resolução do ESPRIT

e do MUSIC nos seguintes passos:

1. obtém-se os autovalores e autovetores da matriz R estimada;

2. calcula-se o MDL descrito na Expressão (5.11);

3. compara-se o mı́nimo valor de MDL(m) com o número de sinais M;

4. estimam-se as DOAs;
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5. verifica-se o resultado do critério descrito pela Expressão (5.15);

6. se os critérios dos passos (3) e (5) são satisfeitos, considera-se que o algoritmo resolve

as DOAs;

A estimação dos DOAs para obter-se a resolução do ESPRIT e do MUSIC é feita pelas

funções finddoaesp.m e finddoamus.m descritas no Apêndice A. O critério do MDL é apli-

cado pela função findMDL.m também descrita no Apêndice A.

Para o método da correlação, também são estabelecidos dois critérios para as simulações

da resolução. O primeiro é aquele descrito pela Expressão (5.15) e o segundo consiste na

comparação entre as amplitudes dos picos que determinam a estimação dos DOAs dados

pela função descrita pela Eq.(4.2). Nomeando estes picos como P1 e P2 considera-se que o

método resolve as DOAs de entrada se

P2

P1

≥ 0.3. (5.16)

Este critério foi estabelecido após várias observações de teste realizadas com o método.

Nestes testes notou-se que quando a função Pcorr(θ) apresenta a relação descrita pela Ex-

pressão (5.16), as DOAs são quase sempre corretamente estimadas. Abaixo desta relação

não é posśıvel precisar se P2 corresponde a uma DOA.

Deste modo, considera-se que o método da correlação resolve um certo ∆φ em cada

repetição do algoritmo se ele estiver de acordo com os critérios descritos nas Expressões

(5.15) e (5.16).

Conhecido o vetor x e os parâmetros de rede, pode-se determinar a resolução do método

da correlação nos seguintes passos:

1. obtém-se os M valores de pico da função Pcorr(θ);

2. estimam-se as DOAs;

3. verifica-se o resultado do critério descrito pela Expressão (5.15);

4. verifica-se o resultado do critério descrito pela Expressão (5.16);

5. se os critérios dos passos (3) e (4) são satisfeitos, considera-se que o algoritmo resolve

as DOAs;
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Figura 5.18: Comparação da resolução dos métodos para SNR = 20dB, φ1 = 90o, φ2 =

[50o, 90o] e 50 leituras dos sensores.

A estimação das DOAs e os correspondentes valores de pico para obter-se a resolução do

método da correlação é feita pela função finddoacor.m descrita no Apêndice A.

A Figura 5.18 mostra os gráficos de resolução dos métodos. O método da correlação

apresenta resultados piores do que os outros dois métodos para todas as redes consideradas.

Para redes com N < 20 sensores o método da correlação não consegue distingüir DOAs com

∆φ ≤ 40o. Para redes com N ≤ 20 sensores o MUSIC é o método que apresenta a melhor

resolução. Já para redes com N > 20 sensores o ESPRIT é o método que tem o melhor

desempenho de resolução. Como comparação, o método da correlação necessita de N = 25

sensores para obter uma resolução de 16o enquanto o MUSIC e o ESPRIT, para este número

de sensores, apresentam resolução de 5o e 4o respectivamente.

Os métodos ESPRIT e MUSIC são aqueles que apresentam os melhores resultados de

resolução dependendo do número de sensores da rede para as simulações consideradas.
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5.4 Simulações de tempo de processamento dos métodos

O tempo de processamento dos métodos foi tomado considerando-se uma rede com N = 21

sensores, SNR = 0dB, d
λ

= 0.1, 2000 ângulos de varredura, uma única leitura dos sensores

e uma DOA para ser estimada φ = 90o. Cada método realiza uma única vez sua rotina de

estimação. Para a obtenção dos tempos de cada método utilizou-se um computador com

processador Intelr T2300 - 1.66GHz Centrino DUO, chipset i954PM, 2.0GB de memória

RAM, FSB de 600MHz e 2MB de L2 cache.

Nas condições descritas, o ESPRIT é o método com menor tempo de processamento com

0.016s. A correlação apresentou tempo de 0.08s e o MUSIC o maior tempo de processamento

com 0.11s.

Para estabelecer um comparativo, com base no tempo de processamento em relação ao

número de sensores da rede, fixou-se um tempo de 0.15s e testou-se cada método variando-

se o número de sensores. Quando o método atingisse o tempo estabelecido, verificava-se o

número de sensores da rede. Nesta simulação, para o tempo de processamento de 0.15s, o

ESPRIT poderia realizar a estimação da DOA em uma rede formada com N = 150 sensores.

O método da correlação teria N = 43 sensores e o método MUSIC suportaria no máximo

uma rede formada com N = 30 sensores.

Repetiu-se a simulação anterior para um tempo fixo de 0.5s. Neste caso o ESPRIT teria

capacidade de trabalhar com uma ULA com N = 223 sensores, a correlação com uma ULA

de N = 145 sensores e o MUSIC com N = 85 sensores.

Desta forma em relação ao tempo de processamento, o ESPRIT é o método de melhor

desempenho para os cenários propostos.

5.5 Resumo dos resultados obtidos

Na Tabela 5.1 mostra-se um resumo dos resultados obtidos em todo o Caṕıtulo 5. De acordo

com cada item analisado o método que apresentou o melhor desempenho é apontado com o

śımbolo X.

Analisando a tabela, percebe-se que não há como afirmar que um método é superior em

desempenho em relação aos outros. A escolha de determinado método depende das condições
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da estimação e aplicação desejada. Este fato demonstra a importância de uma comparação

mais geral para os métodos. Comparações como as apresentadas na Tabela 5.1 permitem

uma análise mais completa que auxilia na decisão de qual método é o mais adequado para

uma estimação de DOA.

Tabela 5.1: Resumo do desempenho dos métodos

Métodos MSE M = 1 MSE M = 2 Resolução Tempo de Processamento

Correlação X X

ESPRIT X X X

MUSIC X X

A correlação é o método com melhor desempenho em termos de MSE quando um único

sinal incide na rede ou quando incidem dois sinais e a SNR é menor que 20dB. Ela é superada

pelo ESPRIT, nesta condição, quando a SNR é maior do que 20dB. Além disso, o ESPRIT

apresenta o menor tempo de processamento e a menor resolução para redes com mais de

20 sensores. Por fim, o MUSIC apresenta MSE comparável ao da correlação para um sinal

incidente e a menor resolução para redes com menos de 20 sensores.



Caṕıtulo 6

Conclusões

Neste trabalho apresenta-se uma análise comparativa envolvendo três técnicas de estimação

da DOA utilizando-se uma ULA de sensores: a correlação, o MUSIC e o ESPRIT. A análise é

feita considerando-se resultados de MSE, resolução e tempo de processamento dos métodos.

O trabalho inicia-se com uma breve descrição das aplicações que envolvem a DOA. A

seguir descreve-se a rede de sensores utilizada, para estimar-se o ângulo de chegada dos

sinais por meio da resposta da rede. O limite inferior de Cramer-Rao é introduzido para

a ULA determinando o mı́nimo erro médio quadrático posśıvel para a estimação da DOA

por esta rede. Revisa-se os métodos de estimação da DOA: correlação, MUSIC e ESPRIT

descrevendo-se seus modelos de estimação. Obtém-se os resultados de MSE, resolução e

tempo de processamento de cada método estudado por meio de simulações. Traça-se um

comparativo de desempenho entre os métodos de acordo com os resultados obtidos para

cada simulação proposta.

Mesmo utilizando-se métodos de estimação amplamente estudados na litetura, este tra-

balho tem o diferencial de apresentar resultados mais gerais que aqueles encontrados em

trabalhos publicados sobre o tema, devido a utilização de DOAs aleatórias, ampla faixa de

SNR e número de sensores variáveis para a estimativa de resolução. Os resultados obti-

dos permitem traçar um quadro comparativo mais completo entre os métodos mostrando

que a escolha de determinado método para a estimação da DOA depende fortemente das

caracteŕısticas da estimativa desejada.

Para um único sinal incidente na ULA, a correlação e o MUSIC apresentam MSE similares
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e menores que o ESPRIT para toda a faixa de SNR considerada. Nesta análise, o CRLB

foi introduzido para comparar-se os valores de MSE dos métodos com o menor MSE que

uma estimação não-enviesada pode atingir. A correlação e o MUSIC estão mais próximos

do CRLB do que o ESPRIT para as condições simuladas.

Considerando-se dois sinais incidindo na rede, os resultados de MSE são diferentes entre

os métodos dependendo da faixa de SNR analisada. O método da correlação apresenta o

menor resultado de MSE para faixa de SNR entre 0dB e 20dB. Para SNR ≥ 20dB, o ESPRIT

é o método com menor MSE.

Com relação a resolução, os resultados dependem do número de sensores. O ESPRIT é

o método que apresenta o menor ∆φ, ou seja, a melhor resolução, para redes com N > 20

sensores. Já o MUSIC para redes com N ≤ 20 sensores é o método que possui a menor

resolução.

O ESPRIT é o método com menor tempo de processamento. Do lado oposto o MUSIC

apresenta o maior tempo de processamento entre os métodos.

De forma geral não é posśıvel apontar um método como superior aos outros. Isto pode ser

comprovado pelo resumo mostrado na Tabela 5.1 da Seção 5.5. Nela é posśıvel observar que

para cada situação analisada um método diferente apresenta-se como o de melhor resultado.

Diante disto, a comparação entre estes métodos, básicos na estimativa de DOA, é relevante

no sentido de permitir escolhas adequadas para cada aplicação e condição desejadas.

Para trabalhos futuros indicam-se alguns estudos conforme segue:

1. estudo anaĺıtico mais aprofundado dos métodos discutidos a fim de se justificar teori-

camente os resultados obtidos;

2. maior número de sinais incidentes;

3. análises utilizando uma ULA com outras geometrias, como circular (BALANIS, 2005);

4. análises do desempenho de outros métodos, como o Root-MUSIC (GODARA, 1997) e

o Virtual ESPRIT (YUEN; FRIEDLANDER, 1996);



Apêndice A

Neste apêndice são descritos os programas utilizados neste trabalho para estimação da DOA

e resolução dos métodos.

Programa gerax.m para gerar a resposta da ULA

%Funç~ao de entrada de parâmetros:

function x=gerax(N, d, lambda, snrdb, a, shots, firad1, firad2)

%N=número de sensores;

%firad1=DOA 1 em radianos;

%firad2=DOA 2 em radianos;

%d=distância entre os sensores;

%lambda=comprimento de onda do sinal;

%snrdb=relaç~ao sinal ruı́do em dB;

%a=amplitude(s) do(s) sinal(is) recebido(s);

%shots=número de leituras dos sensores;

%firad1=DOA 1 em radianos;

%firad2=DOA 2 em radianos;

%Convers~oes e cálculo da constante de propagaç~ao:

k=2*pi/lambda;

snr=10.^(snrdb/10);

delayz=0:(N-1);

%Escolha da funç~ao para um ou dois sinais incidentes

if nargin<8,

z=exp(j*k*d*cos(firad1));
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s=z.^delayz’;

for nshots = 1:shots,

sinal = s*(a.*(randn(M,1)+j*randn(M,1)));

potsinal = sum(abs(sinal).^2)/length(sinal);

potnoise=potsinal/snr;

noise=sqrt(potnoise/2).*randn(N,1)+ j*sqrt(potnoise/2).*randn(N,1);

x(:,nshots)=sinal+noise;

end

else

z1=exp(j*k*d*cos(firad1));

z2=exp(j*k*d*cos(firad2));

s1=z1.^delayz.’;

s2=z2.^delayz.’;

s=[s1,s2];

for nshots = 1:shots,

sinal = s*(a.*(randn(M,1)+j*randn(M,1)));

potsinal = sum(abs(sinal).^2)/length(sinal);

potnoise=potsinal/snr;

noise=sqrt(potnoise/2).*randn(N,1)+ j*sqrt(potnoise/2).*randn(N,1);

x(:,nshots)=sinal+noise;

end

end

Programa finddoacor.m para simulação do método da

correlação

%Funç~ao de entrada de parâmetros:

function doacor=finddoacor(N,x,gridfi,M)

%N=número de sensores;

%x=resposta da ULA;
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%gridfi=varredura de ângulos;

%M=número de sinais incidentes;

%Cálculos para a estimaç~ao da DOA:

x=mean(x,2);

delayz=0:(N-1);

fitesterad=linspace(0,pi,gridfi);

for indfi=1:length(fitesterad),

zteste=exp(j*k*d*cos(fitesterad(indfi)));

steste=zteste.^delayz.’;

Pdoacor(indfi)=abs(steste’*x);

end

Pdoacor = Pdoacor/max(Pdoacor);

%Localizaç~ao e retorno da DOA estimada:

if M<2,

doaestim=find(P_{corr}(\theta)==max(P_{corr}(\theta)));

doacor=fitestegrau(doaestim(1));

else

picos=imregionalmax(Pdoacor);

indpicos=find(picos==1);

Pdoapicos=Pdoacor(indpicos);

ordenapicos=sort(Pdoapicos);

tamordena=length(ordenapicos);

if tamordena>1,

Pdoaest=ordenapicos(tamordena-M+1:end);

else

Pdoaest=[ordenapicos ordenapicos];

end

indice1 = find(Pdoacor==Pdoaest(M-1));

indice2 = find(Pdoacor==Pdoaest(M));

indicedoa=[indice1(1);indice2(1)];
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doacor=sort([fitesterad(indicedoa)]);

Programa finddoamus.m para simulação do método MU-

SIC

%Funç~ao de entrada de parâmetros:

function doamus=finddoamus(N,x,gridfi,M,shots)

%N=número de sensores;

%x=resposta da ULA;

%gridfi=varredura de ângulos;

%M=número de sinais incidentes na rede;

%shots=número de leituras;

%Cálculo da matriz de correlaç~ao:

R=x*x’/shots;

%Autodecomposiç~ao:

[Q,S,Q_{u}]=svd(R);

w=Q(:,M+1:end); %autovetores do subespaço do ruı́do.

%Cálculos para a estimaç~ao da DOA:

fitestegrau=linspace(0,180,gridfi);

fiteste=fitestegrau*pi/180;

delayz=0:(N-1);

for

indfi=1:length(fiteste),

zteste=exp(j*k*d*cos(fiteste(indfi)));

steste=zteste.^delayz’;

P_{MUSIC}(\theta)(indfi)=1/(steste’*w*w’*steste);

end

Pdoamus = Pdoamus/max(Pdoamus);

%Localizaç~ao e retorno da DOA estimada:

if M<2,
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doaestim=find(abs(P_{MUSIC}(\theta))==max(abs(P_{MUSIC}(\theta)));

doamus=fitestegrau(doaestim(1));

else

picos=imregionalmax(Pdoamus);

indpicos=find(picos==1);

Pdoapicos=Pdoamus(indpicos);

ordenapicos=sort(Pdoapicos);

tamordena=length(ordenapicos);

if tamordena>1,

Pdoaest=ordenapicos(tamordena-M+1:end);

else

Pdoaest=[ordenapicos ordenapicos];

end

indice1 = find(Pdoamus==Pdoaest(M-1));

indice2 =find(Pdoamus==Pdoaest(M));

indicedoa=[indice1(1),indice2(1)];

if firad1==firad2,

doa=[fitesterad(indicedoa(M))];

else

doa=[fitesterad(indicedoa)];

end

doamus=sort(doa);

end

Programa finddoaesp.m para simulação do método ES-

PRIT

%Funç~ao de entrada de parâmetros:

function doamus=finddoaesp_M1(N,x,M,dlambda,shots)

%N=número de sensores;
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%x=resposta da ULA;

%M=número de sinais incidentes na rede;

%dlambda=relaç~ao d/lambda;

%shots=número de leituras;

%Geraç~ao do vetor h:

h = [x(1:N-1,:); x(2:N,:)];

%Cálculo da matriz de correlaç~ao:

R=h*h’/shots;

%Autodecomposiç~ao:

[vector,value]=eig(R);

stvalue=diag(value);

[D,H]=sort(stvalue,’descend’);

sinal=vector(:,H(1:M));

%Matriz psi:

Ex = sinal(1:N-1);

Ey = sinal(N:2*(N-1));

psi = Ex\Ey;

zm=eig(psi);

phase=angle(zm);

argumento=phase./(k*d);

%Localizaç~ao e retorno da DOA estimada:

if M<2,

if argumento>1,

argumento=sign(argumento);

end

fiteste=acos(argumento);

doaesp=fiteste;

else

if (abs(argumento(1))>1),

argumento(1) = sign(argumento(1));
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end

if (abs(argumento(2))>1),

argumento(2) = sign(argumento(2));

end

fiteste=acos(argumento);

doaesp=sort(fiteste).’;

end

Programa findMDL.m para simulação da resolução dos

métodos

%Funç~ao de entrada de parâmetros:

function resolmus=findMDL(N, R, shots)

%N=número de sensores;

%R=matriz de correlaç~ao da resposta da ULA;

%shots=número de leituras;

%Autodecomposiç~ao:

[Q,S,Q_{u}]=svd(R);

%Metodo MDL

auxm=diag(S).’;

m=0:N-1;

for nm=1:length(m),

G(nm)=prod(auxm(m(nm)+1:end));

A(nm)=[1/(N-m(nm))*sum(auxm(m(nm)+1:end))]^(N-m(nm));

E(nm)=0.5*m(nm)*(2*N-m(nm))*log10(shots);

MDL(nm)=-shots*log10(G(nm))+shots*log10(A(nm))+E(nm);

end

%Localizaç~ao e recuperaç~ao do MDL mı́nimo

picos=imregionalmin(MDL);

indpicos=find(picos==1);
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Ppicos=MDL(indpicos);

menorm=find(MDL==MDL(indpicos(1)));

sinais=m(menorm);

resolmus=sinais;
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Apêndice B

Artigo submetido ao XXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT’08,

02-05 DE SETEMBRO DE 2008, RIO DE JANEIRO, RJ.
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XXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT’08, 02-05 DE SETEMBRO DE 2008, RIO DE JANEIRO, RJ

Técnicas de Estimação da DOA: Uma Análise
Comparativa

Rodrigo Tadeu Fontes e Marcio Eisencraft

Resumo— Neste artigo apresenta-se uma análise comparativa
de técnicas de estimação do Ângulo de Chegada (DOA - Direction
of Arrival) de sinais utilizando uma Rede Linear Uniforme (ULA
- Uniform Linear Array) de sensores. As técnicas utilizadas são: (i)
correlação, (ii) Classificação de Múltiplos Sinais (MUSIC - Multi-
ple Signal Classification) e (iii) Estimação de Parâmetros de Sinais
via Técnicas de Invariância Rotacional (ESPRIT - Estimation
of Signal Parameters via Rotacional Invariance Techniques). Nas
simulações computadas, considerou-se uma ULA com parâmetros
pré-definidos e foi calculado o Erro Médio Quadrático (MSE -
Mean Square Error) como uma função da relação sinal-ruı́do e a
resolução dos métodos em função do número de sensores da rede.
Considera-se que os sinais incidentes são corrompidos por ruı́do
gaussiano branco aditivo. As simulações mostram que para um
único sinal incidente na rede o MSE da correlação e do MUSIC
são similares e mais próximos do limite inferior de Cramer-Rao
do que os do ESPRIT. Ao considerar-se dois sinais incidentes,
observa-se que a escolha do melhor método depende fortemente
da relação sinal-ruı́do. Com relação à resolução, o ESPRIT é
superior ao MUSIC e à correlação.

Palavras-Chave— DOA, CRLB, ULA, MUSIC, ESPRIT
Abstract— This work presents a comparative analysis of Direc-

tion of Arrival (DOA) estimation techniques that use a Uniform
Linear Array (ULA) of sensors. The considered techniques are
(i) correlation, (ii) Multiple Signal Classification (MUSIC) and
(iii) Estimation of Signals Parameters via Rotational Invariant
Techniques (ESPRIT). For the simulations, we set an ULA with
pre-defined parameters, we compute the Mean Square Error
(MSE) as a function of the signal-to-noise ratio and resolutions
of the methods as a function of the number of sensors. We
consider that the received signals are corrupted by additive
white gaussian noise. For only one signal reaching the array,
our simulations show that the MSE results for correlation and
MUSIC methods are similar and closer to the Cramer-Rao lower
bound than ESPRIT. Considering two signals, we observe that
the choice of the best method strongly depends on the signal-
to-noise ratio. When it comes to resolution, ESPRIT performs
better than MUSIC and correlation.

Keywords— DOA, CRLB, ULA, MUSIC, ESPRIT

I. INTRODUÇÃO

Uma aplicação de processamento digital de sinais de in-
teresse em Telecomunicações é a estimação do Ângulo de
Chegada (DOA - Direction of Arrival) de um sinal por meio
de uma rede de sensores [1]-[3].

Em suas primeiras aplicações, a estimação da DOA foi
usada na determinação da posição de alvos em sistemas de
radar e sonar [4], [5]. Outra aplicação utilizando a estimação
da DOA é encontrada em estudos dirigidos para problemas de

Rodrigo Tadeu Fontes e Marcio Eisencraft¸ Escola de Engenharia, Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil, e-mails:
rtfontes@itelefonica.com.br, marcioft@mackenzie.br. Este trabalho foi par-
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sistemas de comunicações móveis [6]. Neste caso, a estimação
contribui para que um número maior de equipamentos móveis
seja alocado em um canal, diminuindo, desta forma, as
limitações de largura de banda dos canais que devem atender a
crescente demanda de serviços [6]. Na área da saúde, métodos
de estimação da DOA são utilizados para localizar atividade
cerebral e auxiliar diagnósticos em eletrocardiogramas [5], [7].

Os trabalhos publicados sobre o tema, em geral, apresentam
comparações entre variações de técnicas conhecidas [8], assim
como estudos envolvendo a estimação da DOA de sinais
coerentes [9], banda larga [9], [10] e aleatórios [11]. Em [12]
aborda-se a estimação da DOA considerando o ruı́do como
colorido. Já [13] estuda a estimação da DOA considerando
que o número de sinais incidentes é desconhecido.

Neste trabalho a análise comparativa abrange o cálculo do
Erro Médio Quadrático (MSE - Mean Square Error) para uma
ampla faixa de Relação Sinal-Ruı́do (SNR - Signal-to-Noise
Ratio). As simulações são realizadas de forma que as DOAs
sejam tomadas aleatoriamente entre 0o e 180o. Objetiva-se
desta forma comparar os métodos nas situações mais gerais
possı́veis. Este tipo de análise dificilmente é encontrado na
literatura.

Os métodos de estimação da DOA considerados são: (i)
correlação [1], (ii) Classificação de Múltiplos Sinais (MUSIC
- Multiple Signal Classification) [14] e (iii) Estimação de
Parâmetros via Técnicas de Invariância Rotacional (ESPRIT
- Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance
Techniques) [15], [16].

Os métodos de estimação da DOA são simulados
considerando-se os sinais incidindo em uma Rede de sensores
Linear e Uniforme (ULA - Uniform Linear Array).

II. REDE DE SENSORES LINEAR E UNIFORME

Os métodos de estimação da DOA utilizam a resposta de
uma rede de sensores em relação aos sinais incidentes. Para
obter-se esta caracterização, ou o modelo da rede de sensores,
é necessário em primeiro lugar conhecer-se a disposição
espacial dos sensores que a compõem. A partir desta pode-
se determinar o sinal de saı́da da rede.

A ULA é formada por sensores alinhados e igualmente
espaçados [1], [2]. Redes assim formadas são as mais simples
de serem analisadas e estão entre as mais utilizadas [2]. Outra
caracterı́stica relevante da ULA é a uniformidade. Devido
ao espaçamento idêntico entre os sensores, a diferença de
fase entre elementos consecutivos é progressiva [2]. A ULA
considerada neste artigo é mostrada na Figura 1, sendo N o
número de sensores da rede, d a distância entre dois sensores
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Fig. 1. ULA formada por N sensores.

consecutivos e φ a DOA de uma frente de onda incidente na
rede [1], [2].

Assume-se que os sensores são idênticos. Além disto,
considera-se que a relação entre o comprimento de onda λ
do sinal incidente de banda estreita e a distância d entre os
sensores obedece d

λ ≤ 0.5. Esta condição é necessária para
evitar o efeito de aliasing na passagem do sinal pelos sensores
[1]. Esta é análoga à do teorema de amostragem de um sinal
contı́nuo no tempo em que a frequência de amostragem deve
ser no mı́nimo maior ou igual a duas vezes a frequência do
sinal amostrado [1].

A frente de onda do sinal que incide na rede é considerada
plana [1]. Esta aproximação é válida se a fonte pontual estiver
na região de campo distante da rede [2]. Para isto, é necessário
que a distância r entre a fonte e a rede obedeça

r ≥ 2D2

λ
, (1)

sendo D o maior comprimento linear da rede [2].
A resposta da rede dada a incidência de um sinal é descrita

por
x = s(φ)α + e (2)

em que α é o sinal induzido nos sensores representado por sua
forma complexa em amplitude e fase [1], e é o vetor N×1 de
amostras de ruı́do branco e gaussiano de média nula e potência
σ2 e

s(φ) =
[
1, e−j 2π

λ dcosφ, · · · , e−j(N−1) 2π
λ dcosφ

]T

(3)

é o vetor de transferência da rede tendo sido escolhido como
referência o primeiro sensor [1].

Para o caso de M sinais incidentes, vale o teorema da
superposição, dado que os sensores são considerados como
elementos lineares. Neste caso, a resposta da rede é dada por

x = Sα + e (4)

sendo
S = [s(φ1), s(φ2), . . . , s(φM )] (5)

a matriz dos vetores de transferência dos M sinais e

α = [α1, α2, . . . , αM ]T (6)

o vetor que representa os fasores dos sinais incidentes na rede.
As técnicas de estimação da DOA usam o vetor x de res-

posta da rede da Eq. (4) como entrada do algoritmo.

III. TÉCNICAS DE ESTIMAÇÃO DA DOA

Nesta seção são revistos os três métodos de estimação da
DOA considerados neste trabalho.

A. Correlação

O método da correlação é considerado pela literatura como
sendo o mais simples para estimar-se a DOA [1]. O método
é baseado na desigualdade de Cauchy-Schwartz [1], [17]

(tHu) ≤
√

(tH t)(uHu) (7)

sendo t e u vetores complexos. Esta desigualdade atinge seu
valor máximo, ou seja, torna-se uma igualdade se e somente
se, t = γu, em que γ é uma constante arbritária.

Definindo a função de correlação como

Pcorr(θ) = sH(θ)x, (8)

esta atinge seu máximo valor para um certo θ0 tal que x =
γsH(θ0). Uma vez determinado θ0, a estimação da DOA pelo
método da correlação é feita tomando-se φ̂ = θ0, sendo φ̂, a
estimação da DOA φ.

Conhecido o vetor x e os parâmetros da rede, pode-se
descrever os passos do algoritmo da seguinte forma:

1) cria-se um conjunto de valores para θ gerando a
varredura do algoritmo;

2) para cada θ, calcula-se o vetor s(θ), como na Eq. (3);
3) multiplica-se sH(θ) pelo vetor x para cada ângulo da

varredura obtendo-se Pcorr(θ);
4) realiza-se a busca dos M maiores valores de Pcorr(θ)

cujos argumentos correspondem às DOAs φ1, φ2, ...,
φM .

B. MUSIC

O MUSIC [14] é baseado na auto-decomposição da matriz
de correlação

R = E[xxH ]. (9)

Esta decomposição resulta em dois subespaços: o dos sinais e o
do ruı́do [18]. Estes subespaços são formados por um conjunto
de autovetores ortogonais entre si [18]. A auto-decomposição
da matriz R, supondo a incidência de M sinais sendo M < N ,
resulta em N autovalores ξj correspondentes a N autovetores
wj , ou seja,

R =
N∑

j=1

ξjwjwH
j (10)

com ξj = ψj + σ2 para 1 ≤ j ≤ M e ξj = σ2 para M + 1 ≤
j ≤ N , sendo ψj os autovalores do subespaço dos sinais e σ2

os autovalores do subespaço do ruı́do. Os maiores autovalores
ξj são aqueles para os quais 1 ≤ j ≤ M , e correspondem ao
subespaço dos sinais e, os menores para os quais M + 1 ≤
j ≤ N , ao subespaço do ruı́do.

Definindo-se a função

PMUSIC(θ) =
1∑N

j=M+1|sH(θ)wj |2
, (11)
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Fig. 2. Funções para estimação da DOA utilizando os métodos da correlação
e MUSIC para φ1 = 80o e φ2 = 90o usando N = 15 sensores.

faz-se uma varredura de ângulos θ e observa-se quais deles
correspondem aos picos na função PMUSIC(θ). Quando isto
ocorre têm-se as DOAs estimadas, pois acharam-se vetores de
direção que são ortogonais aos vetores do subespaço do ruı́do
determinado pela auto-decomposição da matriz R.

Na Figura 2 mostram-se as funções Pcorr(θ) e PMUSIC(θ)
para uma ULA formada por N = 15 sensores. A SNR foi
considerada igual a 20dB e incidem na rede dois sinais com
DOAs φ1 = 80o e φ2 = 90o. Nota-se que os picos da
função PMUSIC que determinam as estimativas das DOAs
são mais concentrados e definidos que aquele observado para
a correlação. Neste exemplo, o método da correlação não é
capaz de estimar os dois ângulos corretamente visto que existe
apenas um pico definido na região das DOAs.

Conhecido o vetor x e os parâmetros da rede, pode-se
resumir o MUSIC aos seguintes passos:

1) cria-se um conjunto de valores para θ gerando a
varredura do algoritmo;

2) para cada θ, calcula-se o vetor s(θ), como na Eq. (3);
3) estima-se a matriz de correlação R fazendo-se uma

média de xxH para diversas leituras da rede;
4) obtém-se os autovalores e autovetores da matriz R

estimada;
5) ordena-se os autovalores decrescentemente;
6) toma-se os autovetores wj correspondentes aos menores

autovalores ξj para M + 1 ≤ j ≤ N e calcula-
se PMUSIC(θ) da Eq. (11) para cada valor de θ da
varredura;

7) realiza-se a busca dos M maiores valores de
PMUSIC(θ) cujos argumentos correspondem às DOAs
φ1, φ2, ..., φM .

C. ESPRIT

O ESPRIT [15], [16] é outro método de estimação da DOA
baseado na auto-decomposição da matriz de correlação R da
Eq. (9). Este método utiliza-se da propriedade de invariância
encontrada a partir das respostas de duas ULAs deslocadas
espacialmente [15], [16]. A primeira resposta considerada é
aquela descrita pela Eq. (4). A segunda é dada por [15], [16]

y = SΦα + ey, (12)

sendo a matriz diagonal

Φ = diag [z1, . . . , zM ] (13)

o operador rotacional, com zm = ej 2π
λ d cos φm e 1 ≤ m ≤ M

[16]. O vetor ey é um vetor N×1 de ruı́do de medição branco
gaussiano de média nula.

Define-se a resposta total da rede como

h =
[

x
y

]
= S̄α + eh, (14)

sendo
S̄ =

[
S

SΦ

]
(15)

e
eh =

[
e
ey

]
. (16)

A matriz de autocorrelação da resposta h é dada por

Rh = E
[
hhH

]
. (17)

Define-se a matriz E formada pelos autovetores do subespaço
dos sinais obtidos pela autodecomposição da matriz Rh. Estes
autovetores, assim como no MUSIC, são aqueles correspon-
dentes aos maiores autovalores ξj tal que 1 ≤ j ≤ M .

Desta forma E e S̄ expandem o subespaço dos sinais [1],
[16]. Dada está condição entre E e S̄, existe uma matriz C
não-singular tal que [1], [16]

E = S̄C. (18)

Pode-se reescrever E como [16]

E =
[

SC
SΦC

]
=

[
Ex
Ey

]
, (19)

em que Ex = SC é a matriz dos autovetores do subespaço dos
sinais extraı́dos do subconjunto dado pela resposta da rede x
e Ey = SΦC é a matriz dos autovetores do subespaço dos
sinais da resposta y.

Assim,

Ey = SΦC = SCC−1ΦC = ExΨ, (20)

sendo
Ψ = C−1ΦC. (21)

A igualdade descrita na Eq. (21) determina que Ψ e Φ tem
os mesmos autovalores [1], [16]. Desta forma, calculando-
se a matriz Ψ por um método de mı́nimos quadrados e
fazendo sua autodecomposição obtêm-se seus autovalores que
correspondem aos elementos zm da matriz diagonal Φ da Eq.
(13).



XXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT’08, 02-05 DE SETEMBRO DE 2008, RIO DE JANEIRO, RJ

Para estimar as DOAs, basta então resolver as equações
zm = ej 2π

λ d cos φm para φm, 1 ≤ m ≤ M .
Apesar do ESPRIT utilizar dois vetores de resposta de rede

deslocados para estimar a DOA, na prática não há necessidade
de se ter duas redes fisicamente separadas. O que se faz é
obter-se o vetor x de resposta da ULA e subdividı́-lo nas
respostas x e y, podendo-se assim construir-se o vetor h. Neste
trabalho, para uma ULA com N sensores, a resposta x é dada
pelas (N − 1) primeiras linhas do vetor da resposta da ULA.
Já o vetor y é composto pelas linhas 2 a N .

Resumindo, conhecido o vetor x e os parâmetros da rede,
o ESPRIT pode ser descrito nos seguintes passos:

1) subdivide-se o vetor x para gerar o vetor h;
2) estima-se a matriz de correlação Rh fazendo uma média

de hhH para várias leituras de x;
3) obtém-se os autovalores e autovetores da matriz Rh

estimada;
4) ordena-se os autovalores decrescentemente;
5) forma-se a matriz E dos autovetores correspondentes aos

maiores autovalores, ξj , para 1 ≤ j ≤ M ;
6) faz-se a separação da matriz E em duas: Ex composta

pelas N−1 primeiras linhas e Ey composta pelas linhas
N a 2(N − 1) (Eq. (19));

7) por meio do método de mı́nimos quadrados calcula-se a
matriz Ψ da Eq. (20);

8) obtém-se os autovalores de Ψ, zm, 1 ≤ m ≤ M ;
9) estima-se as DOAs φm por meio de zm = ej 2π

λ d cos φm

substituindo-se os autovalores de Ψ em zm.

IV. SIMULAÇÕES

As simulações estão divididas em duas partes. Na primeira,
descrita na Seção IV-A, considera-se que apenas um único
sinal incide na rede. Os resultados mostram o MSE dos
métodos e o CRLB da rede. A segunda parte, detalhada na
Seção IV-B, mostra a resolução de cada método em função da
variação do número de sensores da rede supondo a incidência
de dois sinais. Além disso, mostram-se resultados de MSE em
função da SNR.

A. Simulações Para Um Único Sinal Incidente

As simulações foram realizadas considerando-se uma ULA
com N = 15 sensores. São geradas 1000 DOAs aleatórias
sendo 0o ≤ φ ≤ 180o. Um vetor de transferência s é gerado
para cada DOA e adicionado a uma função amostra de ruı́do
AWGN (Additive White Gaussian Noise) complexo obtendo-se
assim, o vetor de resposta x da ULA descrito pela Eq. (2). Os
métodos utilizam este vetor de resposta da ULA como entrada
do algoritmo.

A relação entre a distância d dos sensores e o comprimento
de onda λ é fixada em d

λ = 0.1. A SNR é considerada dentro
da faixa definida por -10dB≤ SNR ≤ 50dB. Para cada SNR
inserida repetem-se 1000 vezes as rotinas de estimação para
determinar o MSE dos métodos.

O Limite Inferior de Cramer-Rao (CRLB - Cramer-Rao
Lower Bound) determina a menor variância, e portanto, o MSE
mı́nimo que pode-se obter com um estimador não-enviesado
[3].
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Fig. 3. Gráficos de CRLB para estimação da DOA variando-se o número
de sensores da ULA.
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Fig. 4. Comparação dos métodos de estimação da DOA e CRLB para N =
15 sensores e um sinal incidente.

O CRLB para a ULA utilizada nas simulações é dado por
[3]

mse(φ̂) ≥ 6
0.5k2d2N(N2 − 1)SNR

(22)

sendo k = 2π
λ . A Figura 3 mostra o CRLB em função da SNR

para ULAs com diferentes números de sensores.
Na Figura 4 mostram-se os resultados de MSE obtidos pela

simulação dos métodos e o CRLB para N = 15 sensores.
O método da correlação e o MUSIC apresentam resultados
similares para a faixa de SNR considerada. As curvas obtidas
para estes dois métodos praticamente coincidem. O ESPRIT
apresenta MSE acima dos outros dois métodos, estando mais
afastado do CRLB. Nesta análise é possı́vel dizer que a
correlação e o MUSIC estão mais próximos do melhor es-
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Fig. 5. Comparação do viés dos métodos de estimação para N = 15 sensores
e um sinal incidente.

timador realizável para esta rede e condições estudadas.
Na Figura 5 é apresentado o viés médio

b = E[φ− φ̂] (23)

em que φ é o valor correto da DOA e φ̂ é o valor estimado
por cada um dos métodos, considerando as mesmas condições
das simulações do MSE. Analisando os resultados mostrados
na figura pode-se visualizar que os métodos apresentam viés
para a faixa de SNR ≤ 0dB e, desta forma, não se aplica o
CRLB. Novas simulações são necessárias para confirmar esta
tendência.

B. Simulações Para Dois Sinais Incidentes

Para obter-se a resolução dos métodos supõe-se a incidência
de dois sinais na rede. Os resultados foram obtidos con-
siderando uma DOA fixa φ1 = 90o e outra DOA φ2, variando
ascendentemente de 50o a 90o com passo de 0.2o. Foram
testadas diversas redes variando-se o número de sensores
com 3 ≤ N ≤ 60. Para cada N computou-se o mı́nimo
∆φ = φ1 − φ2 em que os métodos conseguem distinguir os
dois ângulos. A SNR foi fixada em 20dB. Utilizaram-se 2000
leituras dos sensores.

A Figura 6 apresenta os resultados de resolução dos
métodos. O ESPRIT apresenta resolução superior aos ou-
tros métodos para todos os N considerados. O MUSIC tem
resolução maior do que a correlação. Como comparação, o
método da correlação necessita de N = 40 sensores para
atingir uma resolução de aproximadamente 10o, enquanto
que o MUSIC e o ESPRIT para este número de sensores
apresentam resolução inferior a 2.5o.

Nas simulações de MSE mostradas na Figura 7 considerou-
se duas DOAs aleatórias entre 0o ≤ φ ≤ 180o incidindo em
uma rede formada com N = 50 sensores. As demais condições
são idênticas àquelas descritas na simulação de MSE para um
único sinal incidente.
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Fig. 6. Comparação da resolução dos métodos para SNR=20dB, φ1 = 90o,
φ2 = [50o, 90o] e 2000 leituras.
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Fig. 7. Comparação dos métodos de estimação da DOA para N = 50
sensores e dois sinais incidentes.

A correlação e o MUSIC apresentam resultados similares
para SNR entre −10 e 20dB. O ESPRIT para esta faixa de
SNR tem MSE superior aos outros dois métodos. Para SNR ≥
20dB, o MUSIC é o método que apresenta o menor MSE. O
ESPRIT, nesta faixa de SNR, tem MSE inferior à correlação.

A correlação é o único dos métodos que apresenta saturação
em relação ao MSE. Pode-se observar que a partir de uma
SNR ≥ 10dB o método não apresenta queda no valor do MSE,
mantendo-se estável em relação ao crescimento da SNR.

Em relação ao tempo de processamento, a correlação e
o ESPRIT têm desempenho similares. O MUSIC apresenta
tempo médio de processamento aproximadamente 6 vezes
maior.
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V. CONCLUSÕES

Neste artigo apresenta-se uma análise comparativa envol-
vendo três técnicas de estimação da DOA utilizando-se uma
ULA de sensores: a correlação, o MUSIC e o ESPRIT. A
análise é feita considerando-se resultados de MSE e resolução
dos métodos.

Para um único sinal incidente na ULA, a correlação e o
MUSIC apresentam MSE similares e menores que o ESPRIT
para toda a faixa de SNR considerada. Nesta análise, o CRLB
foi introduzido para comparar-se os valores de MSE dos
métodos com o menor MSE que uma estimação não-enviesada
pode atingir. A correlação e o MUSIC estão mais próximos
do CRLB do que o ESPRIT para as condições simuladas.

Considerando-se dois sinais incidindo na rede, os resultados
de MSE são diferentes entre os métodos dependendo da faixa
de SNR analisada. De forma geral, pode-se dizer que o MUSIC
apresenta o melhor resultado de MSE entre os métodos. A
correlação e o ESPRIT variam de posição conforme a faixa
de SNR considerada. Para SNR entre −10 e 20dB a correlação
apresenta resultados de MSE menores que o ESPRIT. Para a
faixa de SNR ≥ 20dB o resultado inverte-se em favor do
ESPRIT.

Com relação a resolução, o ESPRIT é o método que
apresenta o menor ∆φ, ou seja, a melhor resolução, para
todos os N considerados. Neste item a correlação apresenta
um desempenho significativamente pior em relação aos outros
dois métodos.

O ESPRIT e a correlação apresentam tempo de processa-
mento próximos e menores que o do MUSIC.

Desta forma, o ESPRIT reúne duas caracterı́sticas a se
destacar em relação aos outros dois métodos: tem resolução
superior e menor tempo de processamento. Além disso, para
certa faixa de SNR o ESPRIT apresenta MSE próximo ao do
MUSIC e menor do que a correlação.

A comparação entre estes métodos, básicos na estimativa de
DOA, é relevante no sentido de permitir escolhas adequadas
para cada aplicação. É necessário um estudo analı́tico mais
aprofundado dos métodos discutidos a fim de se justificar
teoricamente os resultados obtidos. Estes estudos estão em
andamento.
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