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RESUMO
DESENVOLVIMENTO DE MODELOS, TÉCNICAS E APLICAÇÕES PARA
ARRANJOS DE SENSORES
Um arranjo de sensores em qualquer forma geométrica e empregando técnicas de
processamento de sinais permite a obtenção de algumas vantagens como: ganho de sinal,
rejeição a interferência, diversidade espacial e eficiência de potência.
O presente trabalho foi desenvolvido tendo como objetivo geral o desenvolvimento de
modelos, técnicas e aplicações que permitissem uma maior exploração do potencial dos
arranjos de sensores. Como objetivos específicos, este trabalho procurou desenvolver:
modelos para arranjos retangulares e lineares e para frentes de ondas planas e circulares,
técnicas para estimação de direção de chegada baseadas no algoritmo EM, estimação
seqüencial de direção de chegada e freqüência e aplicações dos modelos e técnicas no estudo
da Prótese Auditiva Inteligente e também na estimação de dados com multipercursos.
O modelo desenvolvido considerando o arranjo retangular uniforme permite que seja estimada
a direção de chegada em um ambiente tridimensional e o modelo considerando frentes de
ondas circulares permite que sejam encontrados os limites erros entre os modelos de frentes
planas e circulares.
São apresentadas técnicas baseadas em estimação espacial, estimação de subespaços e
estimação empregando o algoritmo EM. Durante a apresentação do algoritmo EM para
estimação de direção de chegada utilizando modelagem estocástica dos sinais é feito um
estudo e desenvolvimento de uma nova versão deste algoritmo EM permitindo uma melhora
significativa deste método. Para ratificar o desempenho de cada técnica são apresentadas
simulações.
Para a estimação seqüencial de direção de chegada e freqüência foi desenvolvido um
algoritmo específico. Este algoritmo é adaptado para tornar possível a combinação de
quaisquer técnicas de estimação de freqüência e estimação de direção de chegada. Na
estimação de freqüência foram apresentadas técnicas baseadas em PLL, matriz de correlação e
FFT.
Na parte de aplicação são apresentadas duas: a Prótese Auditiva Inteligente para o auxílio dos
portadores de deficiência auditiva e a estimação de dados baseada em técnicas de controle
ótimo.
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF MODELS, TECHNIQUES AND APPLICATIONS FOR
SENSOR ARRAY
A sensor array in any geometric form and employing signal processing techniques allows
obtaining a few very advantages like: signal gain, interference rejection, spatial diversity and
power efficiency.
The present work was developed having the general objective the study and development of
models, techniques and applications to allow a greater exploration of sensor array potential.
As specific objective, this work searched to develop: models for rectangular and linear arrays
and for circular and planar wave fronts, techniques for direction-of-arrival estimation based on
EM algorithm, joint estimation for direction-of-arrival and frequency and applications of
models and techniques in the study and development of Intelligent Hearing Aid and also in the
data estimation with multipath.
The developed model considering rectangular uniform array allows that direction-of-arrival
estimation in a three-dimensional environment and the model considering circular wave fronts
allows finding the error limits between the models for planar wave fronts and circular wave
fronts.
Techniques based on spatial estimation, subspaces estimation and estimation employing EM
algorithm are presented. During the presentation of EM algorithm for direction-of-arrival
estimation using signal stochastic modeling is produced a study and development o a new
version of this EM algorithm allowing to improve significantly this method. To confirm the
performance of each technique, simulations are presented.
For joint estimation of direction-of-arrival and frequency, a specific algorithm was developed.
This algorithm is adapted to make possible combination of any techniques of frequency
estimation and direction-of-arrival estimation. For frequency estimation, techniques based on
PLL, correlation matrix and FFT are presented.
In application part, there are two: the Intelligent Hearing Aid for helping hard hearing people
and the data estimation based on optimal control techniques.
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