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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado vem trazer um estudo sobre alguns aspectos que 

influenciam na aplicação de antenas adaptativas em sistemas celulares DS-CDMA (ou 

simplesmente CDMA).  Foram detalhados alguns conceitos básicos a respeito do sistema 

celulare em geral, bem como sua evolução ao longo do tempo, dando ênfase à técnica 

CDMA, no que diz respeito aos códigos de espalhamento e princípio de funcionamento.  A 

partir disso, o ambiente de rádio móvel, com suas características peculiares, foi abordado, 

bem como os conceitos básicos em que se baseiam o sistema de antenas adaptativas com 

sua poderosa capacidade de filtragem espacial, capaz de reduzir significativamente o efeito 

de sinais indesejados.  Também alguns algoritmos adaptativos foram discutidos, esses são 

integrantes do processamento dos sinais captados pelos arranjos, e são responsáveis pela 

atualização dos pesos que de certa forma controlarão o diagrama de radiação do arranjo. 

Mais especificamente, esse trabalho fundamentou-se na análise, mediante 

simulações computacionais, do comportamento do sistema de antenas adaptativas face ao 

tipo de antena e ao tipo (geometria) de arranjo empregados.  Todas as simulações foram 

feitas utilizando o software  Mathematica 4.0.   

Os resultados para a convergência dos pesos, erro médio quadrático, ganho, 

diagrama de radiação e capacidade de supressão foram as grandezas que basearam as 

análises aqui feitas, utilizando para isso, os algoritmos RLS (supervisionado) e LS-

DRMTA  (cego). 
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ABSTRACT 

 

This master dissertation introduces a study about some aspects that determine the 

aplication of adaptative arrays in DS-CDMA cellular systems.  Some basics concepts and 

your evolution in the time about celular systems was detailed here, meanly the CDMA 

tecnique, specialy about spread-codes and funtionaly principies.  Since this, the mobile 

radio enviroment, with your own caracteristcs, and the basics concepts about adaptive 

arrays, as powerfull spacial filter was aborded.  Some adaptative algorithms was 

introduced too, these are integrants of the signals processing, and are answerable for 

weights update that influency directly in the radiation pattern of  array. 

This study is based in a numerical analysis of adaptative array system behaviors 

related to the used antenna and array geometry types.  All the simulations was done by 

Mathematica 4.0 software.   

The results for weights convergency, square mean error, gain, array pattern and 

supression capacity based the analisis made here, using RLS (supervisioned) and LS-

DRMTA  (blind) algorithms. 
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Capítulo 1.  Introdução 
 

O sistema CDMA alcançou um grande espaço entre os métodos de acesso 

utilizados em sistemas de comunicação móvel pessoal, motivado principalmente pelo 

aumento na capacidade de tráfego que o mesmo oferece face às outras técnicas de acesso.  

Além disso, existem várias outras vantagens que têm atraído a atenção de vários 

pesquisadores por todo o mundo no intuito de implementar essa técnica.  Entre elas, podem 

ser destacadas: menor taxa de erro de bit, maior facilidade de expansão do sistema, melhor 

relação sinal/ruído, etc. 

Este trabalho tem como finalidade analisar, mediante simulações computacionais, 

o comportamento do sistema de antenas adaptativas face ao tipo de antena e ao tipo 

(geometria) de arranjo empregados. 

Em relação ao tipo de antenas utilizadas como sensores individuais, foram 

analisados arranjos compostos de antenas isotrópicas e arranjos com antenas dipolos, 

estabelecendo as diferenças entre eles através da relação sinal desejado/sinais interferentes, 

diagramas de radiação, erro médio quadrático e convergência dos pesos.  Isso foi feito 

porque na literatura grande parte das pesquisas enfocam apenas arranjos com antenas 

isotrópicas [1, 9, 11, 18],  tornando-se necessário, então, esse estudo em virtude de na 

prática serem empregadas antenas dipolos e não isotrópicas.   

Já em relação aos tipos de arranjos utilizados, foram mostrados os diferentes 

comportamentos de arranjos geometricamente distintos empregados em sistemas de 

antenas adaptativas, a saber:  arranjos lineares, circulares e planares, mostrando através da 

capacidade de supressão a sinais interferentes gradativamente mais potentes do que o sinal 

desejado qual é o que apresenta melhor desempenho. 

No capítulo 2, estão mostrados os conceitos básicos dos sistemas de 

comunicações móveis, enfocando o histórico da evolução dos sistemas de comunicações 

sem fio e as principais técnicas de acesso, especialmente à técnica CDMA, principalmente 

no que diz respeito ao seu princípio de funcionamento e a alguns dos diferentes códigos de 

espalhamento empregados na mesma. 

No capítulo 3, são mostradas as características de propagação de canal em um 

ambiente móvel, além dos principais aspectos e definições de antenas adaptativas.  A 

propriedade de realizar filtragem espacial é destacada, sendo capaz de reduzir 

significativamente o nível de interferências [1, 9]. 
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O capítulo 4 apresenta os principais algoritmos utilizados com antenas adaptativas 

e já consagrados na literatura.  Os algoritmos são divididos em dois tipos [1]: 

supervisionados e cegos.  As vantagens e desvantagens da utilização de cada tipo são 

apresentadas e relacionadas aos objetivos específicos em cada caso.  

O capítulo 5 mostra os resultados obtidos para diversos casos, onde serão feitas 

análises dos mesmos.  Utilizando para isso, os algoritmos RLS (supervisionado) e LS-

DRMTA  (cego).  

No capítulo 6, são apresentadas algumas conclusões e sugestões para novos 

trabalhos. 
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Capítulo 2.  Comunicações Móveis 
 

2.1. Introdução 

 

No fim do século XIX, o cientista alemão H. G. Hertz constatou, através de 

experiências, que ondas eletromagnéticas podem se propagar em um meio sem fio, 

confirmando assim a teoria modelada por J. C. Maxwell.  Em 1887, M. G. Marconi fez a 

primeira experiência com comunicações móveis, realizando várias transmissões de rádio 

entre uma estação em terra e um rebocador a 18 milhas da costa.  Em 1921, foi implantado 

pelo departamento de policia de Detroit o primeiro sistema móvel terrestre.  Esse sistema 

operava na freqüência de 2 MHz e utilizava uma modulação AM.  Era um sistema simplex 

onde a comunicação apenas ocorria da central de polícia para a viatura [7].  

Com o passar dos anos, avanços tecnológicos foram alcançados, de modo que 

outros sistemas foram surgindo, congestionando o espectro disponível e fazendo com que 

fosse  necessário um maior controle do acesso ao mesmo.  Em 1935, a FCC (Federal 

Communications Commision), órgão regulador do setor nos EUA, autorizou a utilização de 

quatro canais na faixa de 30 a 40 MHz e, em 1946, mais seis canais em 150 MHz com 

espaçamento de 60 kHz.  Mesmo com esses espaçamentos, o sistema tinha capacidade 

limitada por causa das interferências de canais adjacentes.  

Até então, os sistemas operavam no modo Simplex Push-to-talk; as chamadas 

eram realizadas via telefonista e havia a necessidade do usuário procurar manualmente um 

canal vago para solicitar a chamada.  Em 1950, o departamento de polícia da Filadélfia 

implanta o primeiro sistema full-duplex.  Já em 1955, implementou-se um sistema de 

seleção automática de canais, permitindo ao usuário realizar a sua própria chamada.  O 

sistema operava na faixa de 150 MHz em modo full-duplex e era conhecido como sistema 

M.J [7]. 

Com o aumento da demanda pelo serviço e devido à insuficiência de canais 

disponíveis, o aparecimento de filas de espera para a habilitação no sistema foi inevitável. 

Buscando um melhor desempenho, em 1975 o FCC disponibilizou 40 MHz na faixa de 800 

MHz para o sistema celular, que entre outras vantagens apresentava a técnica de reuso de 

freqüências, possibilitando um aumento na capacidade de escoamento de tráfego do 

sistema. 
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Em 1981, começaram os primeiros testes em campo do sistema celular e, em 13 

de outubro 1983, nasceu o primeiro sistema de telefonia celular nos EUA, com o nome de 

Advanced Mobile Phone System (AMPS). Era um sistema celular analógico e utilizava a 

técnica de múltiplo acesso por divisão de freqüência (FDMA).  Em janeiro de 1989, surgiu 

o primeiro padrão digital americano, chamado de D-AMPS (Digital Advanced Mobile 

Phone System), utilizava a técnica de múltiplo acesso por divisão de tempo (TDMA).  Em 

1993 surgiu o segundo padrão digital americano, designado IS-95, que utiliza a técnica de 

múltiplo acesso por divisão de código (CDMA). 

Atualmente, o universo das comunicações móveis encontra-se na fase de transição 

para os sistemas de 3ª geração.  A necessidade de uma padronização mundial e as 

exigências das especificações impostas pela União Internacional de Telecomunicações 

consolidam a tecnologia digital como a melhor escolha para os sistemas futuros. 

 

2.2. Conceito de Sistema Celular 

 

Os primeiros sistemas (conhecidos hoje como sistemas convencionais) tentavam 

cobrir com um só transmissor uma grande região (uma cidade inteira, por exemplo) com 

um número limitado de canais (devido à restrição regulamentar de uso do espectro de 

freqüências). Como o número de canais disponíveis era limitado pelo espectro de 

freqüências alocado para o serviço, os sistemas operavam com elevados graus de bloqueio, 

e a lista de candidatos pleiteando um terminal era maior do que a de usuários habilitados ao 

sistema.  Esta situação só pôde ser resolvida mais tarde com a introdução do conceito de 

células, que deram o nome à telefonia celular. 

No sistema celular, a região passou a ser dividida em áreas menores, chamadas de 

clusters, que por sua vez são subdivididas em unidades menores ainda, as células, como 

indica a Figura 2.1.  Dentro do cluster, todo o espectro disponível pode ser utilizado.  Em 

cada célula, está presente uma Estação Rádio Base (ERB) que é a responsável de realizar 

as transmissões e recepções entre os usuários dentro de sua área de cobertura. 
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Figura 2.1. Conceitos de célula e cluster. 

 

O tamanho do grupo (cluster) pode ser dimensionado para que o número de canais 

disponíveis seja suficiente para atender aos usuários locais com qualidade.  Para cobrir 

uma região, basta então repetir o cluster de células quantas vezes for necessário, formando 

um sistema celular.  Com essa repetição, surge um novo problema, a interferência co-

canal, que é a interferência entre canais que utilizam freqüências iguais em diferentes 

regiões.  Para contornar esse problema, deve-se manter um espaçamento mínimo entre 

células (Figura 2.2) que usam o mesmo conjunto de canais (mesmas freqüências) para 

limitar a interferência a níveis aceitáveis.  Esse espaçamento está diretamente relacionado 

ao fator de reuso, que por sua vez é definido pelo número de usuários a serem suportados 

pelo sistema em uma determinada região [7]. 
 

 

 

Figura 2.2. Conceito de reuso de freqüências. 
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No sistema celular, a solução imediata para expandir os serviços a um maior 

número de usuários é aumentar o número de células e reduzir seus tamanhos.  Essa medida 

deve ser acompanhada pela diminuição das potências das ERBs e dos terminais móveis 

utilizados pelos usuários, a fim de que os níveis de interferência co-canal permaneçam 

suficientemente baixos.  Entretanto, devido aos custos e aos problemas de handoff, essa 

alternativa não pode ser aplicada indefinidamente, o que justifica, mais uma vez, a 

necessidade de se investigar novas maneiras de aproveitar melhor o espectro disponível. 

O sistema celular é basicamente composto de 3 elementos principais:  a Estação 

Rádio Base (ERB), a Estação Móvel (EM) e a Central de Comutação e Controle (CCC).  

As Estações Rádio Base (ERB) são responsáveis pela cobertura das células através de 

enlaces radioelétricos estabelecidos com as estações móveis, sendo ligadas através de 

enlaces fixos (fibra ótica, links de microondas, etc) à Central de Comutação e Controle 

(CCC).  A Estação Móvel (EM) consiste em um transceptor, que é responsável pela 

interface entre o usuário e a ERB.  Realiza as funções de controle e sinalização, a 

conversão de sinais banda base em sinais de rádio freqüência ou vice-versa, além de prover 

comunicação de voz ou dados.  A Central de Comutação e Controle (CCC) é responsável 

pela coordenação, supervisão e administração das atividades relacionadas ao estado das 

chamadas do sistema, pela interligação entre as várias ERB’s, pelo controle das operações 

de handoff (passagem de um terminal móvel de uma célula para outra) e pela interface 

entre o sistema móvel e os sistemas fixos de comunicação existentes.  

 

2.3. Técnicas de acesso 

 

O compartilhamento de recursos é uma forma muito eficiente de se obter alta 

capacidade em uma rede de comunicações.  A respeito das comunicações móveis, os 

recursos são os canais disponíveis ou, de forma mais ampla, a banda de freqüência.  O 

mecanismo de acesso deve permitir que qualquer terminal acesse o sistema.  Se canais são 

designados a usuários por demanda, o esquema é chamado de Acesso Múltiplo com 

Alocação por Demanda (DAMA, Demand-Assigned Multiple Access), ou simplesmente 

Múltiplo Acesso. 

De acordo com a forma com que o espectro é disponibilizado aos usuários, tem-se 

a classificação geral de sistemas em faixa estreita e faixa larga.  Em um sistema faixa 

estreita, a faixa de freqüências é subdividida em várias faixas menores, os canais, que são 
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alocadas sob demanda aos usuários.  Em sistemas faixa larga, toda ou grande parte da 

banda de freqüências é disponibilizada aos usuários, como um único bloco. 

Há três formas básicas de se realizar múltiplo acesso, nomeadas de acordo com o 

mecanismo chave usado para implementá-las: 

 

− Múltiplo Acesso por Divisão de Freqüência (FDMA); 

− Múltiplo Acesso por Divisão de Tempo (TDMA); 

− Múltiplo Acesso por Divisão de Código (CDMA). 

 

Enquanto o FDMA e o CDMA são, respectivamente, técnicas faixa estreita e faixa 

larga por natureza, o TDMA permite ambas as formas de implementação. 

Para a implementação de comunicação bidirecional full-duplex, pode-se utilizar 

divisão no tempo (TDD - Time Division Duplex) ou na freqüência (FDD – Frequency 

Division Duplex).  No TDD, as duas direções de comunicação utilizam uma mesma faixa 

de freqüências comum, mas instantes de tempo distintos.  Por isso, requer sincronização e 

tempo de guarda entre slots de ambos os sentidos, para evitar interferência.  Além de, por 

utilizar a mesma faixa de freqüências, permitir que a comunicação mantenha a mesma 

qualidade em ambos os sentidos.  Por outro lado, no FDD, cada sentido utiliza faixas 

distintas de freqüências, separadas convenientemente para evitar interferências, permitindo 

um full duplex real, pois a informação pode trafegar nos dois sentidos simultaneamente. 

 

2.3.1. FDMA ( Frequency Division Multiple Access) 

 

A maneira usual de se realizar um esquema FDMA é através da associação de um 

canal a cada portadora (SCPC – Single Channel per Carrier).  A Figura 2.3 mostra a 

representação da técnica.  Os canais possuem bandas de guarda nas suas extremidades, que 

são pequenas faixas de freqüências destinadas a minimizar o efeito causado por filtros e 

osciladores imperfeitos, ou seja, minimizar a interferência de canal adjacente gerada pela 

invasão de um canal na faixa ocupada pelos seus canais adjacentes.  Usualmente, o que se 

chama de “canal” são as duas bandas associadas ao par de portadoras, direta (base para 

móvel) e reversa (móvel para base). 
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Nos sistemas celulares, a técnica FDMA normalmente é implementada utilizando 

a técnica FDD mais a arquitetura faixa estreita.  Tanto sistemas analógicos como digitais 

podem ser implementados com a técnica FDMA. 

 

 

Figura 2.3. Representação da técnica FDMA. 

 

2.3.2. TDMA ( Time Division Multiple Access) 

 

 

Figura 2.4. Representação da técnica TDMA. 

 

O sistema TDMA permite implementação em faixa estreita e faixa larga.  No 

TDMA faixa larga, toda ou grande parte da banda disponível é alocada a cada usuário por 

determinado intervalo de tempo, denominado slot.  Em cada slot de tempo apenas um 

usuário terá acesso a toda (ou grande parte) da banda.  No TDMA faixa estreita, o usuário 

tem acesso a uma pequena porção da banda por determinado intervalo de tempo.  A Figura 

2.4 ilustra o conceito TDMA faixa estreita.  No TDMA faixa larga não haveria as 

subdivisões faixa 1, faixa 2, ... faixa N, ou elas seriam em número muito reduzido 
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comparado ao faixa estreita.  Uma única portadora é compartilhada em vários slots de 

tempo, ou seja, é compartilhada por vários usuários, cada qual em seu instante 

determinado.  Esse mecanismo diferencia o TDMA do FDMA, pois, no último, o esquema 

SCPC (Single Channel per Carrier) fazia com que cada portadora fosse alocada a apenas 

um usuário até o fim de sua comunicação. 

A transmissão entre móvel e base é feita de forma não-contínua (“rajadas”), 

ocorrendo apenas no instante de tempo reservado para que o móvel transmita e/ou receba.  

Nos demais instantes de tempo, outros usuários poderão ter acesso à mesma portadora sem, 

portanto, que as comunicações interfiram entre si. 

Pelas características apresentadas, a tecnologia digital é a única adequada para o 

tipo de transmissão envolvido, de forma que sistemas TDMA são sempre digitais. 

 

2.3.3. CDMA ( Code Division Multiple Access) 

 

Há basicamente dois tipos de CDMA [10]: o FH-CDMA (Frequency Hopping 

CDMA) e o DS-CDMA (Direct Sequence CDMA).  No FH-CDMA, também conhecido 

como CDMA de salto em freqüência, a portadora utilizada para transmissão realiza saltos 

em freqüência controlados por uma seqüência pseudo-aleatória.  O DS-CDMA é o mais 

utilizado e conhecido, tanto que na literatura é referenciado apenas como CDMA, e será o 

abordado neste trabalho.  Basicamente, consiste na multiplicação dos bits dos dados do 

usuário pelo código de espalhamento espectral. 

Em linhas gerais, nas técnicas FDMA e TDMA, a portadora é modulada com os 

dados do usuário usando técnicas que minimizam a banda utilizada para melhorar a 

eficiência no uso do espectro, ou seja, a tônica é diminuir ao máximo a banda utilizada por 

cada usuário para que seja possível aumentar a capacidade de escoamento de tráfego do 

sistema.  Na técnica CDMA, todos os usuários podem transmitir simultaneamente nas 

mesmas freqüências e utilizando toda a banda disponível, como ilustrado na Figura 2.5.  

Ao invés de se fazer separação entre usuários através de freqüência ou freqüência/tempo, a 

cada usuário é designado um código, de forma que sua transmissão possa ser identificada. 

O número de canais disponíveis em um sistema CDMA é dado pelo número de 

códigos existentes.  Aparentemente, pode-se obter um número ilimitado de canais bastando 

para isso dispor de uma quantidade igual de códigos distintos.  Mas, com o aumento do 

número de usuários, o nível de interferência (que apresenta características de ruído) cresce 

linearmente e o desempenho do sistema decresce gradualmente, o que é percebido por 
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todos os usuários [4].  Ou seja, a limitação da quantidade de canais é imposta pelo nível de 

interferência tolerada pelo sistema e pelas características do código utilizado.   

 

Figura 2.5. Representação da Técnica CDMA. 

 

O que ocorre é a modulação da portadora por uma seqüência de códigos pseudo-

aleatórios, cuja taxa de bits (velocidade de transmissão) é muito superior à da informação, 

provocando um aumento na banda utilizada pelo sinal durante a transmissão da 

informação.  Esse processo confere propriedades especiais ao sistema, entre as quais 

destacam-se: alta imunidade a ruídos e interferências intencionais, além de baixa 

probabilidade de interceptação [3]. 

 

 

Figura 2.6. Esquema de funcionamento DS-CDMA. 

 

A Figura 2.6 mostra o esquema funcional do DS-CDMA.  Com efeito, os dados 

do usuário, b(t), são multiplicados pelo código de espalhamento, c(t), acarretando o 

espalhamento e alargamento da banda (ver Figuras 2.7 e 2.8), o resultado deste produto é 

então modulado para transmissão.  No receptor, o sinal de entrada, r(t), é demodulado e, a 

partir de então, será multiplicado por uma réplica sincronizada de c(t), previamente 

conhecida, eliminando o efeito do espalhamento.  Eventuais interferências na entrada do 

receptor também serão espalhadas pelo código c(t), ocasionando a atenuação do seu efeito 

na recepção. 
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Matematicamente, considere b(t) dado por: 
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em que Tc é tempo de duração de cada bit do código e M o comprimento da seqüência. 

O sinal multiplicado, c(t)b(t), modula a portadora fc da seguinte forma: 

 

 )tcos()t(b)t(c)t(s cω=   (2.4) 

 

O sinal recebido pelo receptor, r(t), é dado por: 

 

 )t(n)tcos()t(b)t(Ac)t(n)t(As)t(r c +ω=+=  (2.5) 

 

sendo n(t) a representação do ruído Gaussiano branco, característico do meio, e A a 

amplitude do sinal. 

No receptor, uma réplica do código de espalhamento, )t(c oτ− , é gerada, em que 

oτ é um valor entre 0 e NTc.  Como já foi dito, para desespalhar o sinal b(t), o código 

gerado deverá estar sincronizado como o sinal r(t), ou seja, 0o =τ .  Isso é possível 

utilizando uma estrutura chamada Tape Delay Line (TDL), que será abordada no Capítulo 

3. 

O desespalhamento espectral do sinal recebido é feito estimando bit a bit 

recebido.  Portanto, a estimação de cada bit, dado por Zj, será obtida por: 
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Figura 2.7. Esquema de espalhamento do sinal do usuário. 

 

 

 

 (a) (b) 

Figura 2.8. Efeito do espalhamento do sinal de usuário. 

 

Os códigos usados têm baixa correlação cruzada (idealmente zero), ou seja, são 

ortogonais, fazendo com que as informações contidas nas várias transmissões não se 

confundam [3].  No outro extremo da comunicação, o receptor tem conhecimento do 

código usado, tornando possível a decodificação apenas da informação de seu interlocutor. 

O processo de handoff, é executado de maneira suave, pois o sistema possui a 

peculiaridade de que uma Estação Móvel pode permanecer conectada a mais de uma 

Estação Rádio Base até que a Central de Comutação e Controle decida qual o melhor sinal.  

Isso só é possível porque as células utilizam a mesma faixa de freqüências.  Além disso, 

como os códigos utilizados são conhecidos no receptor, é possível implementar estruturas 

que detectem e processem adequadamente várias réplicas de um mesmo sinal que cheguem 

com diferentes atrasos de propagação (multipercursos) [3]. 
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Até agora, a técnica CDMA se apresenta como uma das formas de acesso que 

melhor aproveitam o espectro disponível.  O uso dessa técnica em conjunto com um 

arranjo de antenas adaptativas pode melhorar substancialmente a capacidade, o 

desempenho, bem como a qualidade do sistema, já que através deste é possível 

implementar a técnica de filtragem espacial dos sinais captados pelas antenas, reduzindo 

(ou praticamente eliminando) o efeito das interferências. 

 

2.4. Códigos de Espalhamento Espectral 

 

Os códigos de espalhamento espectral, também chamados de códigos longos, são 

seqüências binárias periódicas cujas formas de onda se assemelham a ruído [6].  Nos 

sistemas CDMA, tais códigos são utilizados basicamente por dois motivos [1]: 

 

• Canalização:  A Estação Rádio Base separa os canais pelo uso dos códigos, ou 

seja, a cada usuário do sistema é designado um código para que a informação possa 

ser transmitida/recebida.  Isso serve tanto para canais de dados quanto para de 

sinalização/acesso. 

 

• Privacidade:  Os códigos para canais de tráfego (dados) podem ser obtidos de duas 

maneiras.  Uma das técnicas usa o Número de Série Eletrônico (Electronic Serial 

Number – ESN) do assinante para gerar o código, porém apresenta o inconveniente 

de se poder saber o código através do conhecimento do ESN.  Outra técnica é gerar 

o código utilizando métodos de maneira que o mesmo seja compartilhado apenas 

pela Estação Rádio Base e o assinante no momento da comunicação, fornecendo 

um maior nível de privacidade e evitando a interceptação. 

 

Também chamados de seqüências pseudo-aleatórias, os códigos são comumente 

gerados por um registro de deslocamento realimentado, composto basicamente por m flip-

flops, e um circuito de lógica responsável pela realimentação, conforme mostrado na 

Figura 2.9.  Todos os flip-flops são gatilhados pelo mesmo clock.  Após um novo pulso de 

clock, cada flip-flop transfere seu conteúdo para o seguinte, e o circuito de lógica alimenta 

o primeiro flip-flop com o novo valor calculado por uma função booleana específica, a 

partir das saídas do registro.  A saída do último flip-flop fornece, através desse processo, 

uma seqüência pseudo-aleatória definida pelo estado inicial, pelo comprimento m do 
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registro de deslocamento, e pelo circuito de lógica.  É fácil perceber que após um 

determinado número de clocks, o estado do registrador de deslocamento repetirá um estado 

anterior e assim a seqüência gerada completará um período e será repetida.  Para uma 

seqüência de comprimento m, o número máximo de estados diferentes é 2m, e 

conseqüentemente o período máximo da mesma será também 2m. 

 

 

Figura 2.9. Diagrama esquemático do registro de deslocamento realimentado. 

 

Uma seqüência pseudo-aleatória é dita linear, quando a função booleana 

executada pelo circuito de lógica é composta somente por portas ou exclusivos.  Para esses 

tipos de seqüências, o estado inicial do registro de deslocamento associado não pode ser tal 

que as saídas de todos os flip-flops sejam nulas, caso contrário o registro permaneceria 

indefinidamente no mesmo estado, e a seqüência gerada seria composta unicamente por 

zeros.  A conseqüência imediata é que o comprimento máximo de uma seqüência linear é 

12N m −−−−==== .  As seqüências lineares que têm esse comprimento são chamadas de seqüência 

de máximo comprimento (SMC) [1, 3].  Entre as seqüências lineares, além das SMC’s, 

pode-se destacar:  as seqüências Gold e variações (Gold BHC DUAL e Gold Like) e as 

seqüências de Kasami (Kasami Grande e Kasami Pequeno). 

 

2.4.1. Seqüências de Máximo Comprimento (SMC) 

 

As SMC’s são as seqüências mais conhecidas, pois direta ou indiretamente estão 

envolvidas no processo de obtenção de muitas outras famílias de códigos.  As pesquisas 

sobre esse tipo de seqüências iniciaram-se por volta de 1950.  Esses códigos possuem 

ótimas propriedades de autocorrelação [1, 3], conforme mostrado na Figura 2.10, que 

colaboram, em grande parte, para a etapa de sincronismo de alguns sistemas de 

comunicações.   
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Figura 2.10. Função de autocorrelação para seqüências de máximo comprimento. 

 

Considerando Tc como o tempo de duração de um bit do código, o período da 

seqüência pseudoaleatória é N·Tc.  A função de autocorrelação apresenta picos de 

amplitude igual a N na origem e em múltiplos inteiros de N·Tc, e valores iguais a -1 para 

os demais intervalos.  Vale salientar que essas características são indispensáveis ao bom 

funcionamento dos sistemas CDMA.   

Quanto às características da correlação cruzada, pode-se dizer que as mesmas 

possuem resultados atraentes, apesar de não serem os melhores [3].  De fato, para que os 

níveis de interferência sejam reduzidos, os valores de correlação cruzada entre dois 

códigos quaisquer devem apresentar valores bem menores que seus picos de 

autocorrelação [2].  Por outro lado, o algoritmo de obtenção de uma SMC é muito simples 

o que a torna adequada para sistemas de complexidade não muito elevada.  No entanto, não 

são adequadas para sistemas nos quais há a exigência de maior sigilo, isso devido ao fato 

de serem lineares e muito conhecidas (fáceis de serem decodificadas).  Aliado a este fato, o 

número de SMC's diferentes entre si (que não sejam ciclicamente equivalentes) e de 

mesmo período é pequeno.  Assim o número de usuários comportados por um sistema 

CDMA em que cada usuário utilize uma SMC ciclicamente distinta é reduzido. 

Nas Figuras 2.11 e 2.12 estão mostradas os comportamentos das funções de 

autocorrelação e correlação cruzada, respectivamente, para seqüências de máximo 

comprimento, sendo m = 5 e N = 31, obtidas com o auxílio do software Mathematica 4.0. 

De acordo com as características mostradas nos gráficos da função de 

autocorrelação mostrados nas Figuras 2.10 e 2.11, para que seja possível extrair a 

informação, o receptor, além de gerar, deve sincronizar uma versão da seqüência (a mesma 

utilizada para espalhar o sinal na transmissão) com o sinal recebido.  Conclui-se então que 

o resultado da correlação entre um código de espalhamento e uma versão defasada do sinal 

CDMA, que utilize esse mesmo código, apresentará baixos valores de correlação em 
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relação ao pico situado na origem.  Por outro lado, isso significa que é possível captar, no 

receptor, o multipercurso de interesse, bastando para isso sincronizar temporalmente o 

código gerado com o mesmo. 
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Figura 2.11. Função autocorrelação - SMC (m = 5 e N = 31). 
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Figura 2.12. Função correlação cruzada – SMC (m = 5 e N = 31). 

 

2.4.2. Seqüências de Gold 

 

Para superar o problema da correlação cruzada apresentado pelas SMC’s, faz-se 

uso de uma classe especial de seqüências pseudo-aleatórias chamadas de seqüências de 

Gold [3], geradas a partir da soma (módulo 2) de duas SMC’s.  Existem várias classes de 

seqüências adequadas para operação em sistemas CDMA, mas as seqüências de Gold são 

as mais utilizadas em virtude de sua simplicidade de geração.  As Figuras. 2.13 e 2.14 
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apresentam exemplos das funções de autocorrelação e correlação cruzada entre duas 

seqüências de Gold com m = 5 e N = 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Função de autocorrelação - Gold (m = 5 e N = 31). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Função de correlação cruzada - Gold (m = 5 e N = 31). 

 

Dado um valor de m, pode-se gerar N+2 seqüências diferentes, enquanto que nas 

SMC’s, N [3].  Isso significa maior número de canais disponíveis, pois estes são 

diretamente proporcionais ao número de códigos diferentes utilizados [3]. 

Existem outras seqüências derivadas da seqüência de Gold, como por exemplo as 

seqüências Gold Like e Gold BHC Dual, nas quais são obtidas por processos semelhantes a 

essas últimas [3], além das seqüências de Kasami (Kasami Pequeno e Kasami Grande). 
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Capítulo 3.  Antenas Adaptativas 

 

3.1. Introdução 

 

O interesse por antenas adaptativas aumentou recentemente devido às melhorias 

no desempenho dos sistemas de comunicação sem fio que as mesmas oferecem.  Esses 

arranjos de antenas proporcionam o aumento da qualidade do sinal recebido, supressão de 

sinais interferentes e aumento da capacidade de tráfego do sistema. 

Antenas adaptativas consistem de arranjos de antenas combinados com um 

processamento de sinais, no espaço e no tempo.  Há alguns anos atrás, o alto custo e a 

baixa eficiência impediram que se usasse esse tipo de arranjo em sistemas comerciais.  

Porém, com o aumento da capacidade de processamento e a diminuição dos custos dos 

processadores digitais de sinais, a implementação desse tipo de arranjo em sistemas de 

comunicação sem fio, principalmente no celular, foi inevitável. 

Antenas adaptativas ajudam a melhorar o desempenho do sistema através do 

aumento da capacidade de tráfego e da melhoria no uso do espectro disponível, estendendo 

a área de cobertura e gerando múltiplos feixes para acompanhar várias estações móveis 

simultaneamente.  Elas também reduzem a captação dos sinais atrasados indesejados 

(multipercursos), a interferência co-canal e a taxa de erro de bit.  Os multipercursos 

ocorrem quando um sinal desejado, recebido a partir de diferentes direções, atrasa devido a 

diferentes distâncias de propagação.  Esse problema pode ser reduzido com um arranjo 

capaz de formar feixes em determinadas direções e nulos em outras, cancelando os 

multipercursos que interferem destrutivamente na captação do sinal desejado.  A 

complexidade do sistema e o custo são diminuídos devido ao uso de menor número de 

ERB’s com a implementação de arranjos adaptativos. 

Talvez a mais importante característica de um sistema que usa antenas adaptativas 

seja a sua capacidade de cancelar as interferências co-canais, que são causadas devido à 

radiação a partir de outras células do mesmo conjunto de canais (freqüências).  No modo 

de transmissão pode ser reduzida através da orientação do feixe principal na direção do 

sinal desejado, e de nulos nas direções dos outros sinais.  No modo de recepção, a 

interferência co-canal pode ser reduzida através do conhecimento da posição da fonte 

emissora de tal sinal, para a partir de então cancelá-la. 
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Atualmente, antenas adaptativas são vitais para aumentar a capacidade dos 

sistemas de comunicações sem fio. 

 

3.2. Ambiente de rádio móvel 

 

Antes, porém, de abordar matematicamente o assunto do arranjo de antenas 

adaptativas, torna-se importante tecer alguns comentários a respeito do ambiente ao qual o 

arranjo será submetido.  De fato, sabe-se que o meio físico existente entre os dois extremos 

da comunicação é, em geral, constituído por uma variedade muito grande de estruturas e 

obstáculos naturais e artificiais que são responsáveis por um fenômeno conhecido como 

desvanecimento [10], conforme ilustrado na Figura 3.1. 

 

 
 

Figura 3.1. Ambiente de rádio móvel. 

 

O fenômeno do desvanecimento ocorre porque nas freqüências utilizadas para 

esses serviços (centenas de MHz a alguns GHz), os obstáculos (prédios, casas, árvores, 

morros, automóveis, etc...) presentes no meio físico funcionam como refletores, 

espalhadores e difratores dos sinais transmitidos.  Como os emissores radiam em várias 

direções, os obstáculos acabam direcionando aos receptores várias réplicas de um mesmo 

sinal que possuem amplitudes, atrasos de propagação e direções de chegada diferentes.  

Essas réplicas, chamadas de multipercursos, possuem fases diferentes e interferem entre si 



Capítulo 3 – Antenas Adaptativas 

 

20 

de maneira construtiva e destrutiva, ocasionando um efeito que se conhece por 

desvanecimento.  

 

 

Figura 3.2. Sinal desvanecido. 

 

O sinal de desvanecimento (Figura 3.2) é a soma vetorial dos multipercursos 

originados pelos diversos obstáculos, e apresenta como principal característica, bruscas 

variações de amplitude em pequenas distâncias (frações do comprimento de onda).  O nível 

dessas variações possui estreita relação com o tipo e a distribuição dos obstáculos.  A 

intensidade dos sinais pode chegar a níveis críticos, o que exige a adoção de esquemas de 

diversidade em antenas para viabilizar a comunicação.  Se for levado em consideração que 

os terminais são móveis e que a configuração dos obstáculos muda, perceber-se-á que os 

parâmetros dos multipercursos (amplitude, direção de chegada, atraso de propagação, 

etc...) variam com o tempo e com a posição do receptor, e que conseqüentemente o 

resultado da interferência entre eles também possui dependência com essas variáveis. 

O sinal de desvanecimento pode ser expresso matematicamente através do 

produto de dois fatores [10]: o sinal de termo longo e o sinal de termo curto.  Com efeito, 

 

 ( ) ( ) ( )xgxmxs ⋅=  (3.1) 

 

O sinal de termo longo, simbolizado na Figura 3.2 por m(x), representa a média local do 

sinal recebido, ao passo que o sinal de termo curto, denotado por g(x), representa as 

variações em torno da média local.  Se a propagação ocorresse no espaço livre, g(x) seria 
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constante e de valor unitário, indicando ausência de variações em torno da média, e m2(x), 

que está diretamente ligado à potência do sinal, apresentaria para uma dada freqüência, 

variação inversamente proporcional ao quadrado da distância x.  Entretanto, em virtude do 

efeito de multipercurso, para o canal de comunicação móvel, g(x) possui característica 

oscilatória e m2(x) apresenta comportamento inversamente proporcional a n-ésima potência 

da distância, onde n é determinado pelo tipo de ambiente (urbano, suburbano, rural, etc...), 

e tipicamente assume valores entre 2 e 5, revelando um comportamento que mostra que o 

ambiente móvel é tão mais severo quanto mais carregado for de obstáculos. 

Uma maneira de caracterizar o canal de comunicações móveis utilizando 

explicitamente expressões para os multipercursos é através da resposta impulsiva do canal. 

Nessa abordagem, cada multipercurso é considerado como uma onda plana, e a modelagem 

do canal é feita através da resposta da antena do receptor a um impulso do emissor. 

Assim a resposta impulsiva do canal é dada por [1]: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )∑
−

=
−=

1L

0i
iiii t,G,th ττδαφθτ  (3.2) 

 

em que ( )tiα , iτ  e ( )ii ,φθ  são respectivamente a amplitude complexa, o atraso de 

propagação e a direção de chegada do i-ésimo multipercurso, L é o número total de 

multipercursos, e ( )ii ,G φθ  é o ganho da antena do receptor na direção ( )ii ,φθ .  A 

amplitude complexa ( )tiα  é escrita como uma função do tempo e pode ser expressa como 

[9]: 

 ( ) ( )iitf2j
i et ψπρα +=  (3.3) 

 

onde iρ  representa o ganho de multipercurso, fi é o deslocamento de freqüência Doppler 

resultante do movimento do terminal móvel ou dos obstáculos presentes no ambiente e iψ  

é um valor fixo de fase. 

A resposta impulsiva é uma espécie de função de transferência do canal de 

comunicação existente entre o emissor e o receptor.  Ou seja, desconsiderando a existência 

de ruído, dado o sinal transmitido, obtém-se a expressão do sinal recebido através da 

convolução com a resposta impulsiva.  Isto é: 

 

 ( ) ( ) ( )thtstx ∗=  (3.4) 
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sendo s(t) o sinal transmitido e x(t) o sinal captado pela antena do receptor. 

Percebe-se dessa forma que o canal de comunicação móvel apresenta variações 

temporais e espaciais provocadas pela mutabilidade da quantidade e dos parâmetros dos 

multipercursos.  Além disso, a presença de inúmeros obstáculos é responsável por 

atenuações elevadas quando se faz comparações com a propagação no espaço livre.  É 

nesse ambiente pouco favorável que se deve conceber técnicas que incrementem o 

desempenho dos sistemas de comunicações móveis. 

  

3.3. Modelagem do sinal 

 

 

Figura 3.3. Esquema de um arranjo de antenas adaptativas. 

 

Considere a Figura 3.3 que representa um arranjo de antenas adaptativas com M 

elementos.  O processamento dos sinais captados é realizado por meio da multiplicação de 

cada um dos sinais por pesos distintos.  Em seguida, os resultados são somados para 

produzir a saída do arranjo.  Os pesos são ajustados por intermédio de algum algoritmo 

adaptativo controlado por um critério de otimização que minimize a parcela de 

contribuição das interferências e ruído no sinal de saída.  Diante de uma mudança de 

cenário (variações das características do canal de propagação, variações das direções de 

chegada dos sinais, etc...) o processo adaptativo modifica os pesos a fim de que o arranjo 

se molde à nova situação e continue a responder satisfatoriamente. 
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Considere o seguinte arranjo de antenas não isotrópicas distribuídas 

aleatoriamente no espaço: 

 

Figura 3.4. Arranjo de antenas. 

 

Seja ( )tsr
~  um sinal banda estreita com modulação angular representado por uma 

onda plana, incidente no arranjo conforme ângulos θ e φ  dado por: 

 

 ( ) ( ) ( )( )rc ttf2j
r etAts~ ϕγπ ++⋅=  (3.5) 

 

em que A(t) é a amplitude do sinal, fc a freqüência da portadora, γ(t) a parcela da fase que 

contém a informação a ser transmitida e ϕr a fase inicial. 

Sabendo que cada elemento do arranjo mostrado na Figura 3.4 possui diagrama de 

radiação dado por fj(θ,φ), tem-se então para o elemento 1: 

 

 ( ) ( ) ( ) krj
1r1

1e,fts~tx~ −⋅⋅= φθ  (3.6) 

 

em que 1r  é o vetor posição do elemento em relação à origem e k  o vetor propagação, 

dado por: 

 p̂
2

k ⋅=
λ
π

 (3.7) 

 

O termo Nie krj i ...,,2,1, =− , em (3.6), é a fase do sinal referente ao elemento j e p̂  o 

vetor unitário na direção de propagação do sinal, expresso por: 

 

 ẑcosŷsensenx̂cossenp̂ ⋅−⋅⋅−⋅⋅−= θφθφθ  (3.8) 
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Assim, estendendo o raciocínio para todos os elementos, ter-se-á: 

 

 ( ) ( )

( )
( )
( )
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( ) ( )φθ
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em que ( )φθ ,a , conhecido como vetor dirigido, é dado por: 

 

 ( )

( )
( )
( )

( )
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e,f
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φθ
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Μ

 (3.9) 

 

A partir de (3.9), tem-se que para uma mesma freqüência da portadora, ( )φθ ,a  é 

função da posição em relação à origem dos elementos do arranjo e do ângulo de chegada 

do sinal considerado. 

Num ambiente de comunicações móveis, as ERB’s recebem sinais provenientes 

de vários usuários, segundo as mais diversas direções.  Para cada sinal incidente no 

arranjo, existe um vetor dirigido próprio.  Além disso, o sinal captado por cada elemento 

do arranjo possui uma parcela de contribuição do ruído Gaussiano branco que deverá ser 

incluída na modelagem dos sinais recebidos pelo mesmo [1].  Assim, considerando a 

existência de K  usuários, ter-se-á como sinal de entrada, um vetor contendo um somatório 

de parcelas devidas aos sinais provenientes dos diversos usuários, a saber [1]: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )tnatstX C

K

i
iiiT +⋅=∑

=1

,~ φθ  (3.10) 

 

onde ( )ts~i  e θi são o sinal e a direção de chegada do i-ésimo usuário, respectivamente, e 

( )tnC  representa o ruído do canal de transmissão.  
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Quando se considera o ambiente móvel, deve-se levar em conta em (3.10) o efeito 

dos multipercursos.  Assim, considerando Li multipercursos para cada sinal de usuário K , 

pode-se escrever [1]: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tnatsttX Ckiki

K

i

L

k
kiikiT

i

+⋅−⋅=∑∑
= =

,,
1 1

,, ,~ φθτα  (3.11) 

 

sendo ( )tk,iα  e k,iτ  são, respectivamente, a amplitude complexa e o atraso de propagação 

do k-ésimo multipercurso do i-ésimo sinal de usuário.  A amplitude complexa ( )tk,iα  é 

escrita como uma função do tempo e pode ser expressa como [9]: 

 

 ( ) ( ) ( )k,ik,i tf2j
k,ik,i ett ψπρα +=  (3.12) 

 

em que ( )tk,iρ  é o ganho de percurso, fi,k é o deslocamento de freqüência devido ao efeito 

Doppler ocasionado pelo movimento do receptor, do emissor ou dos obstáculos do 

ambiente e ψi,k, um deslocamento de fase fixo.   

No sistema CDMA, em canais onde as diferenças entre os atrasos de propagação 

dos diversos multipercursos do i-ésimo sinal são menores que o tempo de duração dos 

símbolos de ( )ts~i , a aproximação de que ik,i ττ =  pode ser feita sem grandes erros.  Assim, 

pode-se reescrever (3.12) da seguinte forma: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tntsbtnatsttX C

K

i
iiiTkiki

K

i

L

k
iikiT

i

+−=+⋅−⋅= ∑∑∑
== = 1

,,
1 1

,
~,~ τφθτα  (3.13) 

 

em que ib , conhecido como assinatura espacial do canal para o i-ésimo usuário, é dado 

por: 

 ( ) ( )∑
=

=
iL

1k
k,ik,ik,ii ,atb φθα  (3.14) 

 

A assinatura espacial é a expressão multiplicativa para o canal de comunicação 

existente entre o usuário e o arranjo de antenas.  Seja o sinal produzido por um 

determinado usuário, as tensões induzidas por esse usuário nos elementos do arranjo de 

antenas da ERB serão obtidas através da simples multiplicação do sinal pela assinatura 
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espacial correspondente.  A equação (3.13) pode ser escrita na forma matricial da seguinte 

forma: 

 ( ) ( ) ( )tntsBtX CTT +⋅=  (3.15) 

 

em que B é chamada de matriz de assinatura espacial do canal, e ( )tsT  é o vetor de sinais, 

dados respectivamente por: 

 [ ]K321 bbbbB ⋅⋅⋅=  (3.16) 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]TK321T ts~ts~ts~ts~s ⋅⋅⋅=  (3.17) 

 

3.4. Filtragem Espacial Adaptativa 

 

O processamento dos sinais captados pelo arranjo é realizado através da 

multiplicação dos sinais de cada antena por pesos distintos, seguida da soma dos resultados 

obtidos para então formar a saída do arranjo.  Os pesos podem assumir valores complexos, 

o que significa dizer que são capazes de modificar a amplitude e a fase das tensões 

induzidas em cada elemento do arranjo [9].  Seja wk o peso complexo que multiplica ( )tx~k , 

sendo W  dado por: 
  

 [ ]T
k321 wwwwW ⋅⋅⋅=  (3.18) 

 

e ( )tXT  dado por (3.16).  Então, a saída do arranjo, ( )ty~ , será: 

 

 ( ) T
H XWty~ ⋅=  (3.19) 

 

em que o índice sobrescrito H significa o transposto conjugado do vetor W . 

O processamento é dito adaptativo porque os pesos são ajustados na medida que 

as características dos sinais (direção de chegada, intensidade, multipercursos, 

interferências,...) e do ambiente mudam, isso é feito periodicamente, a fim de que se 

obtenha na saída do arranjo sempre um sinal com a melhor qualidade possível.  A intenção 

disso é minimizar interferências e ruídos e privilegiar o sinal de interesse.  O resultado é 

uma discriminação espacial entre os diversos sinais incidentes no arranjo, isto é, dentro de 

certas condições, o arranjo de antenas adaptativas é capaz de controlar seu diagrama de 

radiação, apontando um lóbulo na direção do sinal de interesse e posicionando mínimos 

nas direções das interferências. 
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A Figura 3.5 (a), (b) e (c) ilustra a potencialidade da técnica de filtragem espacial 

adaptativa, na qual estão mostradas os diagramas de radiação de um arranjo linear e 

uniforme composto por 6 antenas isotrópicas espaçadas de λ/2 comprimento de onda, 

imersos em um ambiente contendo 4 sinais CW (um desejado e três interferentes) de 

mesma freqüência, além de ruído Gaussiano branco com média nula e potência dada por σ2 

inerente ao meio de transmissão. 

   

 (a) (b) (c) 
 

Figura 3.5. Diagrama de radiação de um arranjo linear de 6 antenas isotrópicas espaçadas de 

λ/2.  Parâmetros dos sinais: (a)θd = 0o, (b)θd =10o, (c)θd = 30o.  θi1 = -60o, θi2 = 40o, θi3 = 

70o, ξd = 0 dB, ξi =+40 dB. 

 

Na Figura 3.5 (a), (b) e (c), o sinal desejado possui direções de chegadas θd iguais 

a 0o, 10o e 30o, respectivamente, e intensidade de ξd = 0 dB.  Ao passo que os sinais 

interferentes possuem direções de chegadas de θi1 = -60o, θi2 = 40o e θi3 = 70o, todos com 

intensidades de ξi = +40 dB em relação ao sinal desejado.  Os ângulos são medidos 

conforme ilustrado na Figura 3.4 e os pesos foram atualizados através do algoritmo RLS 

[1], que será visto no Capítulo 4. 

Note que à medida que o sinal desejado varia o seu ângulo de chegada (o que 

pode ser ocasionado pelo deslocamento relativo entre a Estação Rádio Base e a Estação 

Móvel) o arranjo adaptativo pilotado pelo algoritmo RLS consegue acompanhar o 

movimento do sinal apontando o lóbulo principal na direção do mesmo.  

Concomitantemente a isso, é possível observar que os sinais interferentes continuam sendo 

suprimidos pela capacidade de seletividade que o arranjo possui.  Mesmo com os sinais 
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interferentes com intensidades tão elevadas (+ 40 dB em relação ao sinal desejado), o 

arranjo não perde sua capacidade de suprimi-los.  Com isso, percebe-se a eficácia desses 

sistemas de antenas em anular as interferências e priorizar o sinal desejado através do uso 

da técnica de filtragem espacial adaptativa.  É importante ressaltar que os pesos são 

atualizados periodicamente com a finalidade de se adaptar ao novo cenário, isto é, às 

características dos sinais desejados e interferentes (direção de chegada, potência, 

multipercursos, ...) bem como às características físicas do ambiente (obstáculos naturais, 

obstáculos artificiais, ...). 

 

3.5. Graus de Liberdade de um Arranjo Adaptativo 

 

A capacidade de filtragem adaptativa de um arranjo adaptativo é limitada pelo 

número de graus de liberdade que o mesmo possui.  O grau de liberdade denota a 

capacidade do arranjo adaptativo formar mínimos ou máximos independentes, sendo dado 

por M – 1, em que M é o número de elementos do mesmo [9].  Cada mínimo ou máximo 

formado pelo arranjo utiliza um grau de liberdade. 

 

Figura 3.6.  Arranjo linear de M antenas isotrópicas. 

Considere um arranjo adaptativo linear com M elementos, no qual incide um sinal 

de amplitude unitária segundo a direção θ, conforme esquematizado na Figura 3.6. 

O vetor sinal de entrada é dado por: 
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 [ ]Tjjjtj
T

M32 eee1eX φφφω −−−= Λ  (3.20) 

 

em que cf2πω =  e: 

 θ
λ
π

φ sen
L2 j

j ⋅=  (3.21) 

 

Com isso, a saída do arranjo pode ser escrita da seguinte forma: 

 

 ( ) [ ] tjj*
M

j*
3

j*
2

*
1 eewewewwty~ M32 ωφφφ −−− ++++= Λ  (3.22) 

 

Definindo a parte de (3.22) dentro dos colchetes como f(θ), ter-se-á: 

 

 ( ) M32 j*
M

j*
3

j*
2

*
1 ewewewwf φφφθ −−− ++++= Λ  (3.23) 

 

Para que seja possível impor um mínimo em uma direção de chegada arbitrária θ1 

é necessário igualar (3.23) a zero.  Com efeito, 

 

 ( ) 0eweweww0f M32 j*
M

j*
3

j*
2

*
11 =++++∴= −−− φφφθ Λ  (3.24) 

 

Veja que (3.24) é uma equação linear, homogênea e possui M incógnitas 

representadas pelos pesos.  Portanto, possui infinitas soluções diferentes da solução trivial.  

Assuma agora que se deseje formar simultaneamente um outro mínimo na direção de 

chegada definida por θ2.  Analogamente, ter-se-á que: 

 

 ( ) 0eweweww0f M32 j*
M

j*
3

j*
2

*
12 =++++∴= −−− φφφθ Λ  (3.25) 

 

As equações (3.25) e (3.26) formam um sistema de 2 equações lineares, 

homogêneas com M incógnitas.  Tem-se então que para M ≥ 3 o sistema tem solução 

diferente da trivial e com isso torna-se possível a obtenção um vetor peso que satisfaça o 

mesmo. Mas, para M = 2, o sistema torna-se determinado e só possui a solução trivial, que 

não é de interesse.  Portanto, para que seja possível impor simultaneamente os dois 

mínimos em questão, é necessário que o arranjo possua pelo menos três elementos.  Tal 
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raciocínio pode ser estendido para que se chegue a conclusão de que um arranjo de M  

poderá impor M-1 mínimos. 

Caso seja desejado impor um máximo ao invés de um mínimo na direção θ2.  

Reescrevendo f(θ) em termos de sua amplitude a(θ) e sua fase η(θ) obtém-se: 

 

 ( ) ( ) ( )θηθθ jeaf =  (3.26) 

 

Igualando a zero a derivada de (3.26) no ponto θ2, ter-se-á que: 
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Para que (3.27) seja satisfeita, as partes real e imaginária devem também ser 

iguais a zero.  Com isso: 
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 (3.28) 

 

Substituindo (3.23) em (3.27), tem-se que: 
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A equação (3.29) é linear e homogênea, e envolve como variáveis os pesos do 

arranjo adaptativo.  Se for considerada juntamente com a equação (3.24), a mesma análise 

realizada para imposição de dois mínimos será válida para a situação de um mínimo e um 

máximo.  Percebe-se então que para impor um máximo ou um mínimo utiliza-se um grau 

de liberdade do arranjo, e que, portanto, a soma total de máximo e mínimos impostos é 

limitada superiormente por M-1. 

Em sistemas que utilizam acesso CDMA, o número de usuários que compartilham 

a mesma faixa de freqüências é tipicamente maior que o número de elementos dos arranjos 

projetados para as Estações Rádio Base.  Em princípio esses arranjos não teriam a 

capacidade de formar um lóbulo na direção do usuário de interesse, pois todos os graus de 

liberdade seriam usados para formar os mínimos necessários para cancelar todas as 

interferências presentes.  Entretanto, esse problema pode ser solucionado se o sinal vetor 

TX  for multiplicado pela seqüência de códigos do usuário de interesse.  Na recepção dos 
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sinais, o resultado é que em virtude das características de correlação cruzada entre os 

códigos dos diferentes usuários, a parcela de TX  devida ao usuário de interesse é 

“desespalhada” espectralmente, ao passo que as parcelas devidas aos demais usuários 

permanecem ocupando a largura de banda atingida após o espalhamento espectral 

conservando assim características semelhantes às de ruído.  Nessa situação, o arranjo 

adaptativo passa a “enxergar” um cenário composto de um único sinal de banda estreita 

(sinal de interesse) e vários sinais de banda larga (interferências) com características de 

ruído, e pode, dentro de certos limites, formar um diagrama de radiação satisfatório para o 

ambiente em questão [6].  Porém, para um número muito grande de sinais, o arranjo tem 

seu desempenho sacrificado em virtude dos elevados níveis de interferências, da mesma 

forma que o desempenho seria sacrificada se houvesse apenas o sinal de interesse na 

presença de ruído com potência gradativamente maior. 

 

3.6. Efeito da Largura de Banda do Sinal Interferente 

 

Um aspecto importante que se deve observar num sistema de antenas adaptativas 

é a influência que a banda de freqüências do sinal recebido pelo arranjo pode oferecer na 

filtragem espacial adaptativa.  Como já foi dito no item 3.4, o arranjo aponta o lóbulo 

principal para os sinais desejados e nulos nos interferentes.  De fato, para que haja nulos 

nas direções dos sinais interferentes é necessário um cancelamento mútuo entre esses, feito 

através do processamento dos sinais após a captação dos mesmos.  Caso o cancelamento 

não seja feito perfeitamente, o resíduo proveniente influenciará de maneira negativa na 

capacidade de filtragem espacial.  A dependência direta da função de transferência do 

arranjo com relação à freqüência do sinal deve ser analisada com cuidado, se for desejado 

um bom desempenho do sistema adaptativo.  Neste trabalho, todos os sinais utilizados nas 

simulações foram de banda estreita, por isso dispensam-se maiores comentários a respeito 

do assunto. 

 

3.7. Ambiente multi-usuários 

 

Nas seções anteriores foi mostrado que o controle do diagrama de radiação de 

antenas adaptativas é feito através de modificações nos pesos.  Com isso é possível formar 

um lóbulo na direção do usuário de interesse e obter na saída do arranjo uma resposta o 

mais próximo possível do sinal transmitido pelo mesmo.  Entretanto, em um sistema de 
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comunicações móveis, em particular numa ERB, existem vários sinais de interesse que 

precisam ser recebidos simultaneamente.  A fim de que isso seja realizável, é necessário 

que se utilize para cada usuário um vetor peso diferente, que resultará então numa saída 

distinta do arranjo [1].  Dessa forma, um arranjo adaptativo configurado para um ambiente 

com K usuários deve possuir um número igual de vetores pesos com o objetivo de produzir 

saídas correspondentes a cada um dos sinais de interesse incidentes.   

A Figura 3.11 ilustra o esquema geral de um arranjo adaptativo multi-usuários.  

Os pesos podem ser adaptados através de um mesmo algoritmo de forma conjunta ou 

isolada.  Esse tipo de estrutura possui a vantagem de suportar a presença de mais usuários 

através da simples adição de um número igual de vetores pesos e saídas correspondentes.  

Contudo, essa expansão não é ilimitada, pois está condicionada ao nível de interferências 

permitidas pelo sistema.  Em sistemas digitais, os upgrades necessários à estrutura 

adaptativa para torná-la capaz de atender um número progressivamente maior de usuários, 

podem ser realizados com alterações no software, sem a necessidade de alterações no 

número de elementos do arranjo.   

 

 

Figura 3.7. Arranjo adaptativo multi-usuário. 
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Capítulo 4.  Algoritmos Adaptativos 

 

4.1. Introdução 

 

Nesse capítulo serão abordados alguns dos principais algoritmos empregados em 

antenas adaptativas utilizadas em sistemas móveis CDMA.  O objetivo de um algoritmo 

usado nesse contexto é calcular e atualizar os pesos que multiplicam os sinais captados 

pelos elementos do arranjo adaptativo de tal forma que os sinais de interesse sejam 

recebidos e que as interferências sejam rejeitadas, ou pelo menos tenham seus efeitos 

minimizados.  Em geral, são divididos em duas classes [11]:  algoritmos adaptativos 

supervisionados, que utilizam sinais de referência (seqüências de treinamento) conhecidos 

tanto no receptor como no emissor e algoritmos adaptativos cegos, que geram localmente 

os sinais de referência a partir de propriedades particulares dos sinais transmitidos, não 

necessitando assim de seqüências de treinamento. 

A escolha de um determinado algoritmo para utilização em antenas adaptativas é 

influenciada por diversos fatores.  Velocidade de convergência, complexidade e 

estabilidade são alguns dos parâmetros que podem definir a indicação de um algoritmo 

particular para uma dada situação [12].  A eficiência espectral é outra característica 

primordial na evolução dos modernos sistemas de comunicações móveis, exercendo uma 

considerável influência na seleção da opção mais adequada.  Em relação a esse último 

aspecto, os algoritmos adaptativos cegos despontam como uma solução, que embora 

apresente maior complexidade em alguns casos, oferece excelentes resultados.  Isso porque 

nesses algoritmos não são necessárias sessões de treinamento, nas quais não há transmissão 

e recepção de dados, resultando num melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. 

 

4.2. Algoritmos Adaptativos Supervisionados 

 

Em um algoritmo supervisionado, o processo de atualização dos pesos do arranjo 

é realizado com o auxílio de um sinal de referência, r(t), conhecido tanto no transmissor 

como no receptor.  Os pesos resultantes serão então utilizados com o arranjo de antenas 

para realizar a recepção do sinal desejado.  O processo de adaptação dos pesos é realizado 

regularmente (periodicamente).  Assim, se entre dois períodos sucessivos de treinamento 

não houver variações significativas do canal de comunicação, pode-se empregar o peso 
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calculado no processo adaptativo anterior para executar satisfatoriamente a filtragem 

espacial necessária. 

Por uma questão de conveniência e simplicidade de notação, será utilizada, de 

agora em diante, a representação da envoltória complexa de cada grandeza que é função do 

tempo, no lugar de sua notação complexa.  Assim, para representar o vetor de entrada e a 

saída do arranjo serão utilizados as envoltórias complexas x e y, que se relacionam com 

( )txc  e ( )ty~  da seguinte maneira: 

 

 ( ) tf2j
c

cextx π=  (4.1) 
 

 ( ) tf2j cyety~ π=  (4.2) 

 

As demais grandezas que são função do tempo possuem relações idênticas entre 

suas envoltórias complexas e suas notações complexas. 

A Figura 4.1 mostra a estrutura típica de um arranjo adaptativo que utiliza um 

algoritmo supervisionado.  Nesse capítulo serão apresentados três algoritmos desse tipo: o 

MMSE, o LMS e o RLS. 
 

 

Figura 4.1. Arranjo adaptativo pilotado por algoritmo supervisionado. 

 

4.2.1. MMSE (Minimum Mean Square Error) 

 
Considere o esquema de um arranjo adaptativo de M elementos conforme 

ilustrado na Figura 4.1.  O algoritmo MMSE, gerado através da aplicação da clássica teoria 

de filtros de Wiener ao problema de otimização em antenas adaptativas, estabelece que o 
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peso ótimo optw  para um dado arranjo adaptativo é aquele que minimiza o erro quadrático 

médio entre a saída do arranjo e o sinal de referência.  Ou seja, optw  é o valor de w  que 

minimiza a seguinte função de custo [1]: 

 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )




 −=−=

2H2
krkxwEkrkyEwJ  (4.3) 

 

onde E[ ] é o operador esperança considerado sobre o conjunto de realizações de x , k é o 

índice que denota o instante de amostragem tk = kTs, e Ts é o período de amostragem. 

Desenvolvendo (4.3) obtém-se: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ]*krkykrkyEwJ −−=  

 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ]*HH krkxwkrkxwE −−=  

 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]krkrEwkrkxEwkrkxEwwkxkxEw *H*HHH +−−=  (4.4) 

 

Para calcular o valor de optw , iguala-se o gradiente de ( )wJ  a zero e resolve-se a 

equação resultante em função de w .  Ou seja:  

 

 ( ) 0wJw =∇  (4.5) 

 

O gradiente de uma função vetorial de variável pertencente a CN é definido como  

[10]: 
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em que iii jbaw +=  é o i-ésimo elemento de w .  Usando a definição acima, obtém-se: 
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 ( ) wA2wAw H =∇  
 

 ( ) c2cwH =∇  (4.7) 
 

 ( ) 0wc H =∇  

 

Aplicando (4.7), (4.6) e (4.5) a (4.4), obtém-se: 

 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )pwR2krkxE2wkxkxE2wJ *H
w −=−=∇  (4.8) 

 

em que R  é a matriz de autocorrelação do vetor de dados de entrada expressa por: 

 

 ( ) ( )[ ]kxkxER H=  (4.9) 

 

e p  é o vetor de correlação cruzada de referência dado por: 

 

 ( ) ( )[ ]krkxEp *=  (4.10) 

 

Com isso, substituindo (4.8) em (4.5), obtém-se como solução para optw : 

 

 pRw 1
opt

−=  (4.11) 

 

A equação (4.11), conhecida como solução de Wiener, estabelece que o peso 

ótimo do arranjo pode ser calculado através de uma única iteração.  Entretanto, isso exige, 

além da operação de inversão de uma matriz (que em algumas situações pode se tornar 

computacionalmente desvantajoso), o conhecimento da matriz de autocorrelação R  e do 

vetor de correlação cruzada de referência p .  Essas informações quase nunca estão 

disponíveis, e assim a solução de Wiener torna-se de difícil aplicabilidade. 

 

4.2.2. LMS (Least Mean Squares) 

 

O algoritmo LMS [1, 9] também busca a minimização do erro quadrático médio 

entre a saída do arranjo e o sinal de referência.  Contudo, a fim de driblar os 
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inconvenientes apresentados pelo algoritmo MMSE, o LMS utiliza o método do gradiente 

com o objetivo de realizar uma adaptação passo a passo do vetor peso, e não de maneira 

global como proposto em (4.11).  O método do gradiente estabelece que para minimizar 

uma função é suficiente modificar seu argumento utilizando incrementos de sentido oposto 

ao determinado pelo gradiente da função num determinado ponto.  De fato, como o vetor 

gradiente aponta para o sentido de máximo crescimento da função, parece ser uma boa 

escolha tentar minimizá-la através do procedimento descrito.  Logo o vetor ótimo pode ser 

encontrado através de iterações baseadas na seguinte equação: 

 

 ( ) ( ) ( )wJkw1kw w∇−=+ µ  (4.12) 

 

Substituindo (4.8) em (4.12), tem-se: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]( )krkxE2wkxkxE2kw1kw *H −−=+ µ   
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]( )krkxkykxE2kw ** −−= µ  
 

 ( ) ( ) ( )[ ]( )kekxE2kw *µ−=  (4.13) 

 

sendo µ uma quantidade escalar positiva e ( )ke  o sinal de erro dado por: 

 

 ( ) ( ) ( )kykrke −=  (4.14) 

 

Eliminando o operador E[ ] da equação (4.13), o que significa a substituir a média 

pelo valor instantâneo, obtém-se: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )kekxkw1kw *µ−=+  (4.15) 

 

em que a constante numérica igual a 2, que aparecia multiplicando o 2° termo do lado 

direito da igualdade de (4.13), foi absorvida por µ sem maiores conseqüências. 

Com isso, pode-se resumir o algoritmo LMS  através das seguintes equações: 

 ( ) ( ) ( )kxkwky H=  (4.16) 
 

 ( ) ( ) ( )kykrke −=  (4.17) 
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 ( ) ( ) ( ) ( )kekxkw1kw *µ−=+  (4.18) 

 

O algoritmo LMS  executa cerca de 2M multiplicações complexas por cada 

iteração [9], onde M é o número de elementos do arranjo.  As condições de convergência 

são controladas pela constante µ, que é por isso chamada de fator de convergência.  O 

desempenho do algoritmo é determinado basicamente por três fatores: o número de pesos 

M, os autovalores da matriz de correlação R  e o fator de convergência µ.  Apesar de 

possuir baixa complexidade computacional e grande facilidade de implementação, o LMS  

tem se tornado pouco atrativo em virtude de sua lenta velocidade de convergência. Como 

se trata de um algoritmo supervisionado, isso requer além do fornecimento do sinal de 

referência r(t), um grande intervalo de tempo destinado ao processo adaptativo, implicando 

em baixa eficiência no aproveitamento dos recursos disponíveis. 

 

4.2.3. RLS (Recursive Least-Squares) 

 

O algoritmo RLS é gerado através da aplicação do método dos mínimos 

quadrados a um conjunto finito de amostras do vetor de entrada.  Para entender melhor o 

processo de otimização envolvido, considere um conjunto com K amostras do vetor de 

entrada x .  O vetor peso ideal considerado sobre esse conjunto de amostras, seria aquele 

em que, para cada amostra ( )kx , a saída correspondente do arranjo, dada por 

( ) ( )kxwky H= , fosse exatamente igual ao sinal de referência ( )kr .  Matematicamente 

pode-se expressar esse fato como: 

 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) 0KrKxw

02r2xw

01r1xw

H

H

H

=−

=−
=−

Μ
 (4.19) 

 

Sendo a matriz ( )kQ  dada por: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]kx2x1xkQ Λ=  (4.20) 

e o vetor ( )kT  por: 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]Tkr2r1rkT Λ=  (4.21) 
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é possível reescrever (4.19) da seguinte forma: 

 

 ( ) ( ) 0KTKQw H =−  (4.22) 

 

Como o número de amostras K, e conseqüentemente o número de equações 

independentes em (4.22) é geralmente muito maior que o número de elementos M do vetor 

peso, o sistema linear representado por (4.22) possui mais equações do que incógnitas, 

tornando impossível sua solução.  Para contornar essa situação, o vetor ótimo é obtido 

através da minimização da seguinte função de custo: 

 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )HH
K

H KTKQwAKTKQwwJ −−=  (4.23) 

 

em que KA  é uma matriz diagonal utilizada para reduzir a influência das amostras 

progressivamente mais velhas de x , expressa da seguinte forma: 
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 (4.24) 

 

em que α, chamado de fator de esquecimento, é tal que 10 ≤≤ α .  Para encontrar o valor 

de w  que minimiza ( )wJ , basta fazer seu gradiente igual a zero.  Executando esse 

procedimento e realizando o desenvolvimento consagrado na literatura [1, 7], chega-se às 

expressões do algoritmo RLS, que pode ser sintetizado através das seguintes expressões 

iterativas: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 







+++
++−=+

1kxkP1kx

kP1kx1kxkP
kP

1
1kP

H

H

αα
 (4.25) 

  

 ( ) ( ) ( ) ( )1kxkw1kr1ke H +−+=+  (4.26) 
  

 ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )1ke

1kxkP1kx

1kxkP
kw1kw *

H
+

+++
+−=+

α
 (4.27) 
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A matriz ( )kP  e o vetor peso ( )kw  são iniciados com os seguintes valores: 

 

 ( ) I0P 1−= δ  (4.28) 
 

 ( ) [ ]H00010w Κ=  (4.29) 

 

onde I  é a matriz identidade M x M e δ  é uma constante positiva de valor pequeno. 

O algoritmo RLS possui como principal característica o fato de utilizar as 

informações contidas nos dados de entrada desde o início do processo adaptativo.  

Apresenta, por isso, convergência mais rápida que o algoritmo LMS , mas possui 

complexidade computacional mais elevada.  De fato o RLS requer 2M4M4 2 ++  

multiplicações complexas por cada iteração, onde M é o número de elementos do arranjo 

utilizado.  Embora cada iteração seja mais demorada que no LMS , o intervalo de tempo 

destinado ao processo de treinamento é menor, pois são necessárias menos iterações para 

atingir a convergência.  Isso implica em um melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis (tempo, espectro etc...), mas sua escolha está condicionada à  possibilidade de 

suportar a complexidade de implementação necessária. 

 

4.3. Algoritmos Adaptativos Cegos 

 

Algoritmos adaptativos cegos são aqueles que não utilizam sinais de referência 

conhecidos no emissor e no receptor (seqüências de treinamento) para realizar o processo 

de adaptação dos pesos. Em vez disso, geram localmente os sinais de referência através de 

algumas características ou propriedades do sinal desejado.  Como não necessitam de 

intervalos de tempo e seqüências de treinamento exclusivamente destinados ao processo 

adaptativo, apresentam melhor eficiência (no que diz respeito ao aproveitamento de 

recursos) do que os algoritmos supervisionados, pois a recepção de dados é realizada de 

maneira ininterrupta.  São por isso objeto de intensa pesquisa para fins de emprego nos 

modernos sistemas de comunicações móveis. Entre os vários tipos de algoritmos 

adaptativos cegos utilizados em antenas adaptativas, pode-se destacar os seguintes: 

 

• Algoritmos com estimação da direção de chegada dos sinais recebidos. 

• Algoritmos com técnicas de restauração de propriedades. 

• Algoritmos com técnicas de “espalhamento” e “desespalhamento” espectral. 
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4.3.1. Algoritmos com estimação da direção de chegada dos sinais recebidos 

 

Nesses algoritmos, os ângulos de chegada (AOA) dos sinais recebidos são 

inicialmente estimados, e a partir dessas informações os pesos do arranjo são calculados de 

forma que o diagrama de radiação resultante possua um lóbulo na direção do sinal desejado 

e nulos nas direções dos interferentes.  A estimação dos ângulos de chegada é baseada no 

conhecimento prévio da resposta do arranjo a diversas situações de incidência que cobrem 

todas as possibilidades de ocorrência no ambiente em análise.  As principais técnicas 

utilizadas para esse objetivo são ESPRIT, MUSIC e suas variações (Root MUSIC, Ciclic 

MUSIC, Multidimensional MUSIC) e as técnicas de máxima verossimilhança [13,14].  

Esses métodos são computacionalmente complexos, e só funcionam satisfatoriamente 

quando o número de sinais incidentes é menor que o número de elementos do arranjo.  Em 

um sistema CDMA, essa situação é dificilmente respeitada, e se for levada em 

consideração à existência de multipercursos, a situação torna-se ainda mais crítica.  Uma 

outra desvantagem, é que as informações de resposta do arranjo necessárias ao processo de 

estimação dos ângulos de chegada, nem sempre estão disponíveis, e quando estão podem 

ser de baixa confiabilidade ou representar altos custos.  Neste trabalho não serão feitas 

abordagens mais aprofundadas a respeito desses algoritmos. 

 

4.3.2. Algoritmos com técnicas de restauração de propriedades 

 

A maioria dos sistemas digitais de comunicação utiliza sinais que possuem 

características particulares, tais como módulo constante e cicloestacionariedade.  

Entretanto, essas características acabam sendo distorcidas pelos efeitos do canal de 

propagação provocados por interferências, ruídos, multipercursos e outros fatores.  Os 

algoritmos em questão agem de forma a restaurar as propriedades do sinal corrompido, 

com o objetivo de que com este procedimento seja obtido na saída do arranjo uma versão 

do sinal de interesse livre de interferências e ruídos.  Os algoritmos CMA, LS-CMA e MT-

LSCMA são alguns dos que utilizam essa técnica para atualizar os pesos do arranjo. 

 

4.3.3. Algoritmos com técnicas de “espalhamento” e “desespalhamento” espectral 

 

Os algoritmos baseados nas técnicas de espalhamento e desespalhamento 

espectral são utilizados exclusivamente em sistemas que possuem acesso CDMA.  Nesses 
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algoritmos, as seqüências pseudo-aleatórias utilizadas para realizar o espalhamento 

espectral dos sinais dos usuários são usadas para gerar localmente no receptor o sinal de 

referência necessário ao processo adaptativo.  É importante ressaltar que os códigos de 

espalhamento são conhecidos tanto no emissor como no receptor por uma questão de 

filosofia dos sistemas CDMA, e que os algoritmos em questão apenas se aproveitam dessa 

facilidade para construir o sinal de referência.  Portanto, essa situação não deve ser 

confundida com a dos algoritmos supervisionados, em que o sinal de referência é fornecido 

exclusivamente para possibilitar a realização do processo adaptativo. 

 

4.3.3.1. LS-DRMTA ( Least-Squares Despread Respread Multitarget Array) 

 

Em um sistema CDMA, se o n-ésimo bit inb̂  transmitido pelo usuário i for 

detectado corretamente, então a forma de onda do sinal desse mesmo usuário, durante o 

intervalo ( )[ ]bb nT,T1n − , pode ser reconstruída através do espalhamento espectral do bit 

estimado inb̂  pelo código pseudo-aleatório do usuário em questão.  O LS-DRMTA  é um 

algoritmo empregado com arranjos adaptativos multi-usuários, que usa essa estratégia para 

gerar sinais de referência necessários ao processo adaptativo dos vetores pesos, realizado 

através da extensão do método de Gauss [16].  A Figura 4.2 mostra um arranjo de antenas 

adaptativas que utiliza o algoritmo LS-DRMTA .  O número de saídas do arranjo é 

determinado pela quantidade de usuários do sistema, e os vetores iw  que as originam são 

adaptados independentemente. 
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Figura 4.2. Arranjo adaptativo multi-usuário controlado pelo algoritmo LS-DRMTA.  

 

Nos receptores de sistemas CDMA, a estimação dos bits de dados dos usuários de 

interesse é realizada através de um processo de correlação seguido de um procedimento de 

decisão.  Assim, para estimar o n-ésimo bit de dados do usuário i, é necessário 

correlacionar o sinal recebido com uma versão defasada ( )ii tc τ−  de seu código de 

espalhamento e verificar se o resultado é maior ou menor que zero.  O atraso de 

propagação iτ  pode ser descoberto através de várias técnicas reportadas na literatura [17] 

que não serão objeto de estudo desse trabalho, e seu valor será considerado como 

conhecido.  A Figura 4.6 mostra o diagrama de bloco do algoritmo LS-DRMTA . 

 

 

Figura 4.3. Diagrama de bloco do algoritmo LS-DRMTA.  
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O processo de adaptação do vetor peso iw  é realizado através da aplicação do 

método de Gauss à seguinte função de custo: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑∑
==

−=−=
K

1k

2

i
H

i

K

1k

2

iii krkxkwkrkywJ  (4.30) 

 

em que K é o número de amostras geradas durante o intervalo de tempo de ocorrência de 

um bit de dados, ( )kyi  a amostra de ( )ty~i  e ( )kri  a amostra de ( )tri  para o instante tk.  

Com isso considere: 
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Logo, para diferentes amostras, tem-se: 
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O vetor gradiente de ( )ik wg  será dado por: 
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Fazendo: 

 ( ) ( ) ( )krkyk iii −=υ  (4.34) 

 

ter-se-á (4.33) da seguinte forma: 
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Considerando ( )wD  um vetor contendo o gradiente de (4.34) para diferentes 

amostras, ter-se-á: 
 

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )[ ]Tiki2i1 wgwgwgwD ∇∇∇= Λ  
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em que 

 ( ) ( ) ( )[ ]Kx2x1xX Λ=  (4.37) 
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Usando (4.32), (4.36), (4.37) e (4.38), tem-se: 
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com 

 ( ) ( ) ( )[ ]T
iiii K21v υυυ Λ=  (4.41) 

 ( ) ( ) ( )[ ]T
iiii Ky2y1yy Λ=  (4.42) 

 ( ) ( ) ( )[ ]Tiiii Kr2r1rr Λ=  (4.43) 

 

em que iy  é o vetor de dados de saída e ir  é a estimativa da forma de onda durante a 

ocorrência de um bit de dados, ambos correspondentes ao i-ésimo usuário. 
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Assim, de acordo [2], a equação para atualização dos pesos será dada por: 
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i
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em que o índice l denota a l-ésima iteração.   

Substituindo X  por ( )lX  na equação (4.44), torna-se possível utilizar diferentes 

conjuntos de amostras para iterações distintas e gerar uma versão dinâmica do LS-

DRMTA .  Com efeito: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]lKKxlK2xlK1xlX +++= Λ , sendo l = 1, 2, ..., L (4.45) 

 

em que L é o número de iterações necessárias à convergência do algoritmo. 

Convém lembrar que para o processo adaptativo são interessantes apenas as 

amostras que realmente possuem contribuição do sinal de interesse.  Considerando que 

0t1 =  é o instante inicial do processo de amostragem, as amostras do vetor de entrada x  a 

serem usadas durante a l-ésima iteração, para o cálculo do vetor w  utilizado para extrair o 

sinal do i-ésimo usuário, são aquelas compreendidas entre ( )lKkx
i

+τ  e ( )( )K1lkx
i

++τ , 

onde 
i

kτ  é o número de amostras correspondentes ao atraso de propagação iτ  do sinal do 

i-ésimo usuário.   

Assim, o algoritmo LS-DRMTA  dinâmico para o i-ésimo usuário pode ser 

descrito através das seguintes equações: 
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em que ( )kci  é a k-ésima amostra do código de espalhamento do usuário i, ilb̂  é a 

estimação do l-ésimo bit do usuário i, e: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )[ ]
iii

kK1lxlKk2xlKk1xlX i τττ ++++++= Λ , sendo l = 1, 2, ..., L (4.50) 

 

Pode-se resumir o algoritmo LS-DRMTA  através dos seguintes passos [1,11]: 

 

1) Inicializar os vetores pesos Q1 w,...,w  com Q colunas idênticas de dimensões M x 1, 

cujo primeiro elemento é igual a 1 e os restantes são iguais zero. 
 

2) Calcular a saída do arranjo correspondente ao i-ésimo usuário através de (4.46). 
 

3) Desespalhar espectralmente o sinal devido ao i-ésimo usuário e estimar o n-ésimo bit de 

dados através de (4.47). 
 

4) Utilizar o código do i-ésimo usuário para espalhar espectralmente o bit de dados 

estimado, a fim de reconstruir a forma de onda correspondente ao intervalo de tempo 

( )[ ]bb nT,T1n −  usando (4.48). 

 

5) Atualizar o vetor peso iw  através de (4.49). 

 

6) Repetir os passos 2 a 5 até atingir a convergência. 

 

O algoritmo LS-DRMTA  apresenta vantagens em relação aos algoritmos 

baseados na técnica de restauração de propriedades [2].  Uma delas é que o número de 

vetores pesos não está limitado pela quantidade de elementos do arranjo, pois a cada 

usuário está associado um peso distinto e, por isso, cada usuário é tratado isoladamente, no 

que diz respeito à atualização periódica pelo algoritmo adaptativo.  Outra vantagem é o 

desempenho satisfatório desse algoritmo mesmo sob condições de baixos valores de 

relação sinal-ruído.  Isso se deve essencialmente ao fato das técnicas de espalhamento e 

desespalhamento espectral utilizados promoverem a filtragem do ruído e das interferências 

co-canal. 

Existem inúmeros outros algoritmos que são empregados em antenas adaptativas.  

Dentre eles podem-se destacar os que são baseados na estrutura discreta do alfabeto digital 
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dos sinais.  Nesses algoritmos, a atualização de um vetor peso particular é realizada com o 

objetivo de minimizar uma função de custo que é estritamente relacionada com os 

elementos que compõem o alfabeto digital dos sinais.  Alguns exemplos são o ILSP 

(Iterative Least-Squares with Projection) e o RLSE (Recursive Least-Squares with 

Enumeration).   

Existem os algoritmos DDA (Decision Directed Algorithms) que são utilizados 

em sistemas que possuem baixa taxa de erro de bit, e se utilizam dos sinais recebidos para, 

a partir de decisões próprias, gerar os sinais de referência necessários ao processo 

adaptativo.  Como a taxa de erro de bit é pequena, os sinais de referência gerados são de 

grande confiabilidade e nessas condições a eficiência do algoritmo é satisfatória. 
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Capítulo 5.  Resultados Numéricos  
Antenas isotrópicas versus dipolos 

 

5.1. Introdução 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados alguns resultados numéricos 

mostrando o comportamento do sistema de antenas adaptativas face ao tipo de antena e ao 

tipo arranjo empregados.  As comparações foram feitas com base nas seguintes grandezas: 

 

• Relação sinal desejado/sinais interferentes (ganho); 

• Diagrama de radiação; 

• Erro médio quadrático; 

• Convergência dos pesos. 

 

Na primeira seção serão apresentadas comparações entre arranjos adaptativos 

utilizando antenas isotrópicas e utilizando dipolos como sensores individuais; é importante 

esclarecer que não houve mistura de tipos diferentes de antenas ao mesmo tempo num 

mesmo arranjo, já que a finalidade era fazer tais comparações.  Tais simulações foram 

feitas utilizando arranjos dispostos geometricamente diferentes, nas formas:  linear, 

circular e planar conforme mostrados nas Figuras 5.1 a 5.3. 

O cenário de simulação é composto de sinais DS-CDMA (devidos a usuários 

diferentes) com modulação BPSK (Binary Phase Shift Keying) e ganho de processamento 

igual a 15Nc = .  A freqüência da portadora é GHz05,2fc =  e a taxa de transmissão de 

bits é Kbps128Rb = . 

É importante ressaltar também que em todas as simulações foi utilizado o código 

do tipo Gold para os processos de espalhamento e desespalhamento espectral do sistema 

DS-CDMA.  O código tinha o grau 4 e comprimento igual a 15.  A escolha pela utilização 

desse código resultou da facilidade de geração e pelas boas características de 

autocorrelação e correlação cruzada que o mesmo oferece, como demonstradas no Capítulo 

2, seção 2.4.2.  

O ruído introduzido pelo canal de propagação é do tipo AWGN (Additive White 

Gaussian Noise).  E, nesta análise, não serão considerados os multipercursos, quer sejam 

do sinal desejado quer dos sinais interferentes. 
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O número de elementos do arranjo, a distância entre elementos, o número de 

usuários considerados, o comprimento do dipolo quando utilizado como sensor individual, 

o espaçamento entre elementos, a inclinação do dipolo, o ângulo do sinal desejado, a 

potência do sinal desejado e as dos sinais interferentes serão mostrados através de tabelas, 

as quais serão acompanhadas dos resultados das simulações. 

 

 

Figura 5.1.  Arranjo linear de dipolos. 

 

 

 

Figura 5.2. Arranjo circular de dipolos. 
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Figura 5.3. Arranjo planar de dipolos. 

 

5.2. Antenas isotrópicas versus antenas dipolos 

 

Nesta seção, foram feitas simulações com o objetivo de demonstrar a influência 

do tipo de antena em arranjos de antenas adaptativas. Aqui serão apresentadas 

comparações entre arranjos adaptativos utilizando antenas isotrópicas e utilizando dipolos 

como elementos.  Tais comparações foram feitas com base nas grandezas mencionadas na 

introdução. Tudo isso utilizando arranjos dispostos geometricamente diferentes, nas 

formas:  linear, circular e planar, bem como os algoritmos RLS (supervisionado), sendo os 

resultados mostrados nas Figuras 5.4 a 5.35.  Vale salientar que nos gráficos de 

convergência dos pesos, o valor no eixo das ordenadas está representando o módulo dos 

pesos (|w|), já no eixo das abscissas o número de iterações (ni), está última denominação 

também vale para os gráficos do erro médio quadrático. 

 

5.2.1. Simulações utilizando o algoritmo RLS 

 
 

5.2.1.1. Para arranjo linear 

 
A seguir, será mostrada uma série de simulações utilizando o arranjo linear, cada 

conjunto de resultados será precedido por uma tabela que indicará os dados utilizados. 
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Dados 
Código utilizado Gold (N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 0o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,20°) 
N° de elementos do arranjo   8 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 Pot. sinais interferentes +20 dB 
Espaçamento entre elementos  λ/2 Âng. sinais interf.,  φφφφ = 0° ± 60º, ± 40º, 90° 

Tabela 5.1.  Dados para simulação. 

 (a) (b) 
Figura 5.4.  Comportamento dos pesos para o arranjo linear conforme Tabela 5.1. 

   

 
 

 

(a) (b) 
 

Figura 5.5.  Erro médio quadrático para o arranjo linear conforme Tabela 5.1 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 
 

w

ni 
ni 

w
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Figura 5.6. Ganho do arranjo em cada direção conforme Tabela 5.1. 

 

Figura 5.7. Diagrama de radiação para o arranjo conforme Tabela 5.1. 

 

Percebe-se que praticamente não houve mudança entre os arranjos para a 

convergência dos pesos (Figura 5.4) e para o erro médio quadrático (Figura 5.5).  Porém, 

quando se considera o ganho (Figura 5.6) e o diagrama de radiação (Figura 5.7) percebe-se 
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a diferença.  Apesar de ambos os arranjos conseguirem impor nulos nas direções de 

chegada dos sinais interferentes (simbolizado nas figuras de ganho como pontos vermelhos 

e pontos pretos), houve diferença no tratamento desse quando incide na direção de 90°, o 

que é confirmado na Figura 5.7 através do lóbulo lateral na direção de 90°.  Certamente 

isso poderá influir negativamente no sistema de antenas, o que logicamente não é desejado. 

 

 

Dados 
Código utilizado Gold (N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 60o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,20°) 
N° de elementos do arranjo   8 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 Pot. sinais interferentes +20 dB 
Espaçamento entre elementos  λ/2 Âng. sinais interf.,  φφφφ = 0° ± 60º, ± 40º, 90° 

Tabela 5.2.  Dados para simulação. 

 (a) (b) 
Figura 5.8.  Comportamento dos pesos para o arranjo linear conforme Tabela 5.2. 

 (a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 
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 (a) (b) 
Figura 5.9.  Erro médio quadrático para o arranjo linear conforme Tabela 5.2. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 
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Figura 5.10. Ganho do arranjo em cada direção conforme Tabela 5.2. 

 

Figura 5.11. Diagrama de radiação para o arranjo conforme Tabela 5.2. 

 

Veja agora que se cada dipolo do arranjo for inclinado a 60° conforme mostrado 

na Figura 5.1, o problema do lóbulo lateral na direção de 90°, apresentado na Figura 5.7, 
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será eliminado.  Isso é conseguido às custas de um maior esforço computacional no que diz 

respeito ao erro médio quadrático (Figura 5.9) e à convergência dos pesos (Figura 5.8).  

Note a flutuação inicial dos mesmos até atingir a convergência. 

 

5.2.1.2. Para arranjo circular 
 

Aqui está mostrada uma série de simulações utilizando o arranjo circular, 

novamente para cada simulação está associada uma tabela contendo todos os dados. 
 

Dados 
Código utilizado Gold (N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 0o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,0°) 
N° de elementos do arranjo   8 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 Pot. sinais interferentes +40 dB 
Distância elementos à origem  λ Âng. sinais interf.,  φφφφ = 0° -72°, ± 40º, 60º, 90° 

Tabela 5.3.  Dados para simulação. 

 (a) (b) 
Figura 5.12.  Comportamento dos pesos para o arranjo linear conforme Tabela 5.3. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 

 

 

 (a) (b) 
Figura 5.13.  Erro médio quadrático para o arranjo linear conforme Tabela 5.3. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 
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Figura 5.14. Ganho do arranjo em cada direção conforme Tabela 5.3. 

 

Figura 5.15. Diagrama de radiação para o arranjo conforme Tabela 5.3. 
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Note que neste caso o arranjo circular produziu lóbulos laterais bastante intensos, 

que certamente irá comprometer o desempenho do sistema de antenas.  O comportamento 

dos pesos, erro médio quadrático foram semelhantes para os dois tipos de antenas.  As 

figuras do ganho e do diagrama de radiação também apresentaram aspectos semelhantes 

para os dois tipos de antenas, à exceção do sinal com direção de chegada de 90°, ao qual o 

arranjo de dipolos produziu um nulo menos profundo que o de antenas isotrópicas. 

 

 
Dados 

Código utilizado Gold (N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 60o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,0°) 
N° de elementos do arranjo   8 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 Pot. sinais interferentes +40 dB 
Distância elementos à origem   λλλλ/2 Âng. sinais interf.,  φφφφ = 0° -72°, ± 40º, 60º, 90° 

Tabela 5.4.  Dados para simulação. 

 (a) (b) 
Figura 5.16.  Comportamento dos pesos para o arranjo linear conforme Tabela 5.4. 

 (a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 

 

 

 (a) (b) 
Figura 5.17.  Erro médio quadrático para o arranjo linear conforme Tabela 5.4. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 
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Figura 5.18. Ganho do arranjo em cada direção conforme Tabela 5.4. 

 

Figura 5.19. Diagrama de radiação para o arranjo conforme Tabela 5.4. 
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O problema da intensidade dos lóbulos laterais ainda persiste, mesmo com a 

diminuição da distância dos elementos ao centro (de λ para λ/2) e com a inclinação de cada 

dipolo (de 0° para 60°).  Apesar disso, é notório que o número de tais lóbulos diminuíram, 

isso se deve à diminuição da distância à origem [9].  Veja também que o comportamento 

do ganho e do diagrama de radiação – Figuras 5.18 e 5.19, respectivamente –  em relação à 

anulação dos sinais interferentes melhorou em relação aos resultados das simulações 

anteriores mostrados nas Figuras 5.14 e 5.15, graças à inclinação individual dos dipolos. 

 

 

Dados 
Código utilizado Gold (N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 0o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,0°) 
N° de elementos do arranjo   8 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 Pot. sinais interferentes +40 dB 
Distância elementos à origem   λλλλ/4 Âng. sinais interf.,  φφφφ = 0° -72°, ± 40º, 60º, 90° 

Tabela 5.5.  Dados para simulação. 

 (a) (b) 

Figura 5.20.  Comportamento dos pesos para o arranjo linear conforme Tabela 5.5. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 

 
 

      

 (a) (b) 
Figura 5.21.  Erro médio quadrático para o arranjo linear conforme Tabela 5.5. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 

w

ni 

w

ni 
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Figura 5.22. Ganho do arranjo em cada direção conforme Tabela 5.5. 

 

Figura 5.23. Diagrama de radiação para o arranjo conforme Tabela 5.5. 
 

Veja que neste caso a distância dos elementos ao centro foi diminuída de λ/2 para 

λ/4 e a inclinação de cada dipolo voltou para 0° em relação à simulação anterior.  A 
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diminuição daquela distância ocasionou a geração dos lóbulos laterais tão intensos, como 

mostrado na Figura 5.23, de fato tais lóbulos são mais intensos que o principal.  Tal 

diminuição fez com que os diagramais de radiação individuais de cada elemento 

interferissem mutuamente. 

 

5.2.1.3. Para arranjo planar 

 

Aqui estão mostradas simulações utilizando o arranjo planar, também para cada 

simulação está associada uma tabela contendo todos os dados. 
 

Dados 
Código utilizado Gold (N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 0o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,0°) 
N° de elementos do arranjo   16 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 Pot. sinais interferentes +40 dB 
Espaçamento entre elementos  λ/2 Âng. sinais interf.,  φφφφ = 0° ± 60º, ± 40º, 90° 

Tabela 5.6.  Dados para simulação. 

 (a) (b) 
Figura 5.24.  Comportamento dos pesos para o arranjo linear conforme Tabela 5.6. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 

 

     

 (a) (b) 
Figura 5.25.  Erro médio quadrático para o arranjo linear conforme Tabela 5.6. 

w

ni 

w

ni 
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(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 

 

 

Figura 5.26. Ganho do arranjo em cada direção conforme Tabela 5.6. 

 

Figura 5.27. Diagrama de radiação para o arranjo conforme Tabela 5.6. 
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Neste caso houve um comportamento bastante semelhante para todas as grandezas 

analisadas quando comparamos os resultados para os dois tipos de antenas empregadas.  

De modo que maiores comentários são desnecessários. 

 

 

Dados 
Código utilizado Gold (N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 90o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,0°) 
N° de elementos do arranjo   16 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 Pot. sinais interferentes +40 dB 
Espaçamento entre elementos  λ/2 Âng. sinais interf.,  φφφφ = 0° ± 60º, ± 40º, 90° 

Tabela 5.7.  Dados para simulação. 

 

 (a) (b) 
Figura 5.28.  Comportamento dos pesos para o arranjo linear conforme Tabela 5.7. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 

 

 

 

 (a) (b) 
Figura 5.29.  Erro médio quadrático para o arranjo linear conforme Tabela 5.7. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 

 

w

ni ni 

w
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Figura 5.30. Ganho do arranjo em cada direção conforme Tabela 5.7. 

 

 

Figura 5.31. Diagrama de radiação para o arranjo conforme Tabela 5.7. 
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Veja que nesse caso o ângulo de inclinação de cada elemento foi alterado para 90° 

em relação à simulação anterior.  Note que houve um pouco mais de esforço por parte do 

algoritmo em fazer com que os pesos convergissem no arranjo de dipolos, como mostrado 

na Figura 5.28.  O gráfico do erro médio quadrático também corrobora com informação da 

maior dificuldade de convergência dos pesos.  Outro aspecto que merece nota é a maior 

intensidade dos lóbulos laterais que o arranjo de dipolos produziu, que como já é sabido 

pode influenciar negativamente no desempenho do sistema caso um sinal interferente ou 

uma réplica defasada deste ou do sinal desejado incidir no arranjo nas direções dos 

mesmos. 

 

 
 

Dados 
Código utilizado Gold (N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 0o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,0°) 
N° de elementos do arranjo   16 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 Pot. sinais interferentes +40 dB 
Espaçamento entre elementos  λλλλ Âng. sinais interf.,  φφφφ = 0° ± 60º, ± 40º, 90° 

Tabela 5.8.  Dados para simulação. 

 
 
 

 
Figura 5.32.  Comportamento dos pesos para o arranjo linear conforme Tabela 5.8. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 
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Figura 5.33.  Erro médio quadrático para o arranjo linear conforme Tabela 5.8. 

(a) antenas isotrópicas e (b) antenas dipolos. 

 

 

 

Figura 5.34. Ganho do arranjo em cada direção conforme Tabela 5.8. 
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Figura 5.35. Diagrama de radiação para o arranjo conforme Tabela 5.8. 

 

Neste caso de simulação, os pesos, tanto no arranjo de dipolos, quanto no de 

antenas isotrópicas (Figura 5.32 (a) e (b)), apresentaram variações que podem influenciar 

na convergência e no tempo de processamento do algoritmo.  Veja também, que devido ao 

fato da separação entre elementos ser de um comprimento de onda (λ), a saída do arranjo 

apresentou vários lóbulos, o que é bastante indesejado, pois a possibilidade de se 

amplificar ruídos ou sinais indesejados tornar-se-á maior.  Neste caso, pouca diferença 

houve entre os resultados comparativos. 
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Capítulo 6.  Resultados Numéricos  
Capacidade de Supressão 

 

6.1. Introdução 

 

Neste capítulo, será analisado o comportamento do sistema de antenas adaptativas 

face ao tipo arranjo empregado e ao tipo de antena utilizada no arranjo, mostrando através 

de comparações a influência destes na capacidade de supressão do arranjo a sinais 

interferentes incidentes com potência gradativamente maior que a do sinal desejado.   

Os tipos de antenas empregadas como elementos individuais nos arranjos foram 

antenas isotrópicas e antenas dipolos; é importante esclarecer, mais uma vez, que não 

houve mistura de tipos diferentes de antenas num mesmo arranjo ao mesmo tempo.  Já os 

tipos de arranjos empregados nas simulações foram: linear, circular e planar, como 

mostrados nas Figuras 5.1 a 5.3 e repetidas aqui por conveniência.   

 

 

Figura 6.1. Arranjo linear de dipolos. 
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Figura 6.2.  Arranjo circular de dipolos. 

 

 

Figura 6.3.  Arranjo planar de dipolos. 

 

A capacidade de supressão foi a denominação dada à resposta do arranjo aos 

sinais interferentes.  Verificou-se que à medida que a potência do sinal interferente 

incidente no arranjo aumentava o arranjo produzia uma resposta proporcional a esse 

aumento, sempre com o objetivo de anulá-lo satisfatoriamente.  Em outras palavras, à 



Capítulo 6 – Resultados Numéricos – Capacidade de Supressão 

 

71 

proporção que o sinal interferente incidia no arranjo com maior potência, o mesmo 

produzia um vale mais profundo na sua direção.  Torna-se importante investigar até onde o 

arranjo consegue anular esses sinais, isto é, até que potência o arranjo conseguirá impor um 

nulo de modo que o sistema não seja prejudicado. 

As simulações neste capítulo foram feitas tanto para os arranjos controlados pelo 

algoritmo RLS (supervisionado) quanto para o algoritmo LS-DRMTA  (cego). 

Num primeiro momento será analisada a influência do tipo de antena na 

capacidade de supressão, sendo feitas comparações individuais para cada tipo de arranjo 

composto por antenas isotrópicas e composto por antenas dipolos.  Após isso, serão 

mostradas comparações entre os diferentes tipos de arranjos mostrando qual é o que 

apresenta melhor resultado para a capacidade de supressão, considerando, é claro, as 

mesmas condições de simulações. 

 

6.2. Descrição do método 

 

Considere que o diagrama de radiação ( )( )φθ ,P  do arranjo é obtido através da 

seguinte equação: 

 

 ( ) ( ) T
H XWty~,P ⋅==φθ  (6.1) 

 

Considere ainda ( )11 ,φθ  como o ângulo de chegada de um determinado sinal 

interferente.  Assim, de acordo com (6.1) o arranjo produzirá uma resposta com o intuito 

de suprimi-lo dada por: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1111 ,,
T

H

,,11 XWty~,P
φθφθφθφθ

φθ
==

⋅==  (6.2) 

 

em dB, podemos expressar (6.2) por: 

 

 ( )
( ) ( ) 




 ⋅=

= 11 ,,
T

H
dB11 XWlog20,P

φθφθ
φθ  (6.3) 
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Ao aumentar a potência desse sinal, o arranjo produzirá uma saída proporcional a 

esse aumento, tendendo sempre a suprimi-lo.  Lembre-se que os pesos podem assumir 

valores complexos e por isso possuem a propriedade de variar tanto em módulo quanto em 

fase através do ajuste periódico que é feito pelo algoritmo.  Por isso, são capazes de 

modificar tanto a amplitude quanto a fase das tensões induzidas em cada elemento do 

arranjo [9]. 

Vale salientar que os sinais dos usuários foram obtidos utilizando funções 

randômicas, com o objetivo de simular a variação da voz transmitida e do ruído inerente ao 

sistema.  Por isso, os gráficos das simulações feitas para capacidade de supressão tiveram o 

aspecto do mostrado na Figura 6.4, obtidos utilizando a equação 6.3. 

 

 

Figura 6.4.  Capacidade de supressão para um sinal interferente sem ajuste de curvas. 

 

Com o resultado mostrado da maneira que está na Figura 6.4 não é possível fazer 

comparações entre casos diferentes.  Para que fosse possível fazê-las, lançou-se mão de um 

artifício matemático chamado de ajuste de curvas.  A função utilizada para fazer tal ajuste 

possui a seguinte forma: 

 ( ) n
n

2
210 xaxaxaaxf ++++= Λ  (6.4) 

 

em que o valor de n utilizado nas simulações foi igual a 10. 
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Assim, aplicando o procedimento de ajuste de curvas na Figura 6.4, obter-se-á a 

seguinte curva: 

 

 

Figura 6.5.  Capacidade de supressão para um sinal interferente sem ajuste de curvas. 

 

Com a informação extraída a partir da curva mostrada na Figura 6.5 torna-se 

possível fazer comparações para casos diferentes, como serão mostradas nas seções 

seguintes. 

 

6.3. Comparações – antenas dipolos versus antenas isotrópicas 

 

Nas seções seguintes, serão mostradas as comparações entre arranjos de antenas 

isotrópicas versus antenas dipolos utilizando as geometrias mostradas nas Figuras 6.1 – 6.3 

no que diz respeito à capacidade de supressão.  Na subseção 6.3.1 as simulações foram 

feitas utilizando o algoritmo supervisionado RLS, ao passo que na 6.3.2 utilizou-se o 

algoritmo cego LS-DRMTA  para a atualização dos pesos. 

Para que fosse possível fazer todas as comparações citadas acima, todos os dados 

utilizados foram os constantes na Tabela 6.1.  Note que as potências dos sinais 

interferentes variaram entre 0 e +40dB em relação ao sinal desejado.  Os sinais 

interferentes incidiram sobre os arranjos segundo as direções -60°, -30°, 30°, 60° e 90°. 
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Dados 
Código utilizado Gold (m = 4 e N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 0o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,0°) 
N° de elementos do arranjo   16 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 
Espaçamento entre elementos  λ/2 

Pot. sinais interferentes 
1 – 100 x 

(0 – + 40 dB) 

Tabela 6.1. Dados para simulação da capacidade de supressão. 

 

6.3.1. Resultados usando o algoritmo RLS 

 

6.3.1.1. Simulações para arranjo linear 

 

Com os dados da Tabela 6.1 e utilizando o arranjo linear, Figura 6.1, foram 

obtidos os gráficos mostrados na Figura 6.6 (a), (b), (c), (d) e (e). 

 

    

 (a) (b) 

   

 (c) (d) 
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 (e) 

 

 

 

Figura 6.6.  Capacidade de supressão - 

arranjo linear - RLS, (a) -60°, (b) -30°, 

(c) 30°, (d) 60° e (e) 90°. 

 

 

 

6.3.1.2. Simulações para arranjo circular 

 

Também com os dados constantes na Tabela 6.1 e utilizando o arranjo circular, 

Figura 6.2, foram obtidos os gráficos mostrados na Figura 6.7 (a), (b), (c), (d) e (e). 

   

   

 (a)  (b) 

 

   

 (c)  (d) 
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 (e) 

 

 

 

Figura 6.7.  Capacidade de supressão - 

arranjo circular - RLS, (a) -60°, (b) -30°, 

(c) 30°, (d) 60° e (e) 90°. 

 

 

 

6.3.1.3. Simulações para arranjo planar 

 

Ainda com os dados da Tabela 6.1 mais o arranjo planar, Figura 6.3, gerou-se os 

gráficos da Figura 6.8 (a), (b), (c), (d) e (e) para capacidade de supressão. 

 

 

   

 (a)  (b) 

 

   

 (c)  (d) 
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 (e) 

 

 

 

Figura 6.8.  Capacidade de supressão - 

arranjo planar – RLS, (a) -60°, (b) -30°, 

(c) 30°, (d) 60° e (e) 90°. 

 

 

Fazendo um breve comentário a respeito das Figuras 6.6 – 6.8, pode-se perceber 

que para todos os tipos de arranjos a capacidade de supressão oferecida pelo arranjo 

constituído por dipolos teve uma queda de desempenho em relação aos arranjos 

constituídos com antenas isotrópicas, oferecendo uma supressão um pouco menor que estes 

para os sinais interferentes considerando as mesmas condições.  Mais especificamente, 

para o caso dos sinais incidindo na direção de 90° (direção broadside), a capacidade de 

supressão foi bastante alterada quando se utilizou o arranjo com antenas dipolos, chegando 

a uma diferença de aproximadamente 20 dB (10 vezes) constatadas nos gráficos em 

relação aos arranjos de antenas isotrópicas.   

Para esse caso em discussão, conclui-se então que na prática as simulações feitas 

com arranjos de antenas isotrópicas que servirão como base para a implementação de 

arranjos constituídos por dipolos apresentam algumas insuficiências de informações no que 

diz respeito à capacidade de supressão, principalmente com relação aos sinais incidentes na 

direção broadside ao arranjo, e isso fará com que a capacidade do arranjo seja 

superestimada, ou seja, estará atribuindo uma capacidade ao arranjo que na verdade ele não 

possui.  Na implementação prática dos arranjos deve-se levar em consideração esse fator 

para que os mesmos funcionem com melhor exatidão em relação às simulações. 

 

6.3.2. Resultados usando o algoritmo LS-DRMTA 

 

Como mencionado anteriormente, nesta subseção estão todos os resultados 

simulados com os mesmos dados da Tabela 6.1 e com os mesmos ângulos de chegadas dos 

sinais interferentes, sendo que os pesos foram controlados pelo algoritmo LS-DRMTA . 
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6.3.2.1. Simulações para arranjo linear 

 

As curvas para capacidade de supressão estão mostradas na Figura 6.9 (a), (b), (c), 

(d) e (e).  Os dados utilizados para gerar os gráficos abaixo são os da Tabela 6.1. 

 

    

 (a) (b) 

 

   

 (c) (d) 

 
 

 

(e) 

 
 

Figura 6.9.  Capacidade de supressão - 

arranjo linear – LS-DRMTA, (a) -60°, (b) 

-30°, (c) 30°, (d) 60° e (e) 90°. 
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6.3.2.2. Simulações para arranjo circular 

 

As curvas para capacidade de supressão obtidas para o arranjo circular estão 

mostradas na Figura 6.10 (a), (b), (c), (d) e (e).  Os dados utilizados estão mostrados na 

Tabela 6.1. 

 

   

 (a) (b) 

 

   

 (c) (d) 

 

 

(e) 

 

 

 

 

Figura 6.10.  Capacidade de supressão - 

arranjo circular – LS-DRMTA, (a) -60°, 

(b) -30°, (c) 30°, (d) 60° e (e) 90°. 
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6.3.2.3. Simulações para arranjo planar 

 

Para o caso do arranjo planar, as curvas para capacidade de supressão estão 

mostradas na Figura 6.11 (a), (b), (c), (d) e (e); geradas de acordo com os dados da Tabela 

6.1. 

 

   

 (a) (b) 

 

   

 (c) (d) 

 
 

 

(e) 

 

 

 

 

 

Figura 6.11.  Capacidade de supressão - 

arranjo planar – LS-DRMTA, (a) -60°, 

(b) -30°, (c) 30°, (d) 60° e (e) 90°. 
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Salvo algumas exceções, ao ser utilizado o algoritmo LS-DRMTA , o desempenho 

da capacidade de supressão a sinais interferentes com potências gradativamente maiores 

melhorou se comparada com os resultados obtidos para o algoritmo RLS.  Veja que em 

alguns casos o arranjo com dipolos superou os arranjos isotrópicos no que diz respeito à 

característica discutida em tela.  O problema dos sinais com direção broadside desapareceu 

para o caso de arranjo planar.  Por isso, conclui-se que para o caso discutido, a utilização 

do algoritmo LS-DRMTA  trará outro benefício além do melhor aproveitamento do 

espectro, que é a melhor capacidade de suprimir sinais interferentes. 

 

6.4. Comparações entre os tipos de arranjos 

 

Nesta seção, serão mostradas comparações entre os tipos de arranjo mostrados nas 

Figuras 6.1 – 6.3 no que diz respeito à capacidade de supressão, tendo como elementos 

individuais antenas dipolos.  O objetivo disso é avaliar que o tipo de arranjo oferece uma 

melhor supressão para os sinais interferentes, considerando as mesmas condições de 

simulações.  Na subseção 6.4.1 as simulações foram feitas utilizando o algoritmo 

supervisionado RLS, ao passo que na 6.4.2 utilizou-se o algoritmo cego LS-DRMTA  para 

a atualização dos pesos. 

Os dados para simulação foram os mesmos apresentados na Tabela 6.1, repetida 

na Tabela 6.2 por conveniência.  É bom salientar que as potências dos sinais interferentes 

variaram entre 0 e +40dB em relação ao sinal desejado e os sinais interferentes incidiram 

sobre os arranjo segundo as direções -60°, -30°, 30°, 60° e 90°. 

 

Dados 
Código utilizado Gold (m = 4 e N = 15) Inclinação do dipolo (ϕϕϕϕ) 0o 
N° de usuários   6 usuários Âng. sinal desejado (φφφφ,θθθθ) (0°,0°) 
N° de elementos do arranjo   16 elementos Pot. sinal desejado 0 dB 
Comprimento do dipolo   λ/2 
Espaçamento entre elementos  λ/2 

Pot. sinais interferentes 
1 – 100 x 

(0 – + 40 dB) 

Tabela 6.2. Dados para simulação da capacidade de supressão. 

 

6.4.1. Resultados usando o algoritmo RLS 

 

A seguir, nas Figuras  6.11 – 6.15 estão os resultados comparativos entre os tipos 

de arranjos utilizando o algoritmo RLS, para cada direção de chegada do sinal interferente. 
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Figura 6.12.  Capacidade de supressão – RLS – direção de chegada de -60°. 

 

 

 

Figura 6.13.  Capacidade de supressão – RLS – direção de chegada de -30°. 
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Figura 6.14.  Capacidade de supressão – RLS – direção de chegada de 30°. 

   

 

 

Figura 6.15.  Capacidade de supressão – RLS – direção de chegada de 60°. 
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Figura 6.16.  Capacidade de supressão – RLS – direção de chegada de 90°. 

 

Note que, para a situação em questão, o arranjo circular apresenta em todos os 

casos o pior comportamento para o cancelamento dos sinais interferentes, tendo o pior 

comportamento quando o ângulo de incidência foi de 90° – Figura 6.16, pode-se observar 

que quase não houve supressão para sinal interferente quando sua potência foi igual a do 

sinal desejado.  Isso não é desejado, pois contribuirá para a perda de desempenho do 

sistema de antenas, tornando-se, neste caso, pouco recomendado para ambientes cujos 

sinais interferentes cheguem nesta direção (direção broadside).  Já os arranjos linear e 

planar apresentaram características semelhantes para a capacidade de supressão em todos 

os ângulos de incidência.  Mas, vale salientar que os arranjos lineares apresentam o 

inconveniente de fisicamente ser mais extenso que o planar, situação que é minimizada 

neste (ver Figuras 6.1 e 6.3). 

 

6.4.2. Capacidade de supressão – Algoritmo LS-DRMTA 

 

Nas Figuras  6.17 – 6.21 estão os resultados comparativos entre os tipos de 

arranjos utilizando o algoritmo LS-DRMTA , também para cada direção de chegada do 

sinal interferente. 
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Figura 6.17.  Capacidade de supressão – LS-DRMTA – direção de chegada de -60°. 

 

 

 

Figura 6.18.  Capacidade de supressão – LS-DRMTA – direção de chegada de -30°. 
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Figura 6.19.  Capacidade de supressão – LS-DRMTA – direção de chegada de 30°. 

   

 

 

Figura 6.20.  Capacidade de supressão – LS-DRMTA – direção de chegada de 60°. 
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Figura 6.21.  Capacidade de supressão – LS-DRMTA – direção de chegada de 90°. 
 

Note que novamente o arranjo circular apresenta em todos os casos o pior 

comportamento para o cancelamento dos sinais interferentes, para essa condição de 

simulação.  Para esse tipo de arranjo, os piores casos de supressão ocorreram para os 

ângulos de incidência de -60º, -30º e 90° – Figuras 6.17, 6.18 e 6.21, respectivamente –  

veja que quase não houve supressão nestes casos, o que acarretará uma perda de 

desempenho do sistema de antenas.  Já o arranjo linear e o planar, como no caso do 

algoritmo RLS, também apresentaram características semelhantes para a capacidade de 

supressão em todos os ângulos de incidência.  É possível observar também nos gráficos das 

Figuras 6.17, 6.18 e 6.21, que a capacidade de supressão a sinais interferentes 

gradativamente maiores não é ilimitada, veja que os gráficos apresentaram uma espécie de 

saturação, não conseguindo acompanhar a evolução da potência. 
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Capítulo 7.   Conclusão 
 

Nesta dissertação foram apresentadas e analisadas simulações computacionais que 

indicavam a influência do tipo de antena e do tipo (geometria) de arranjo empregados em 

sistemas de antenas adaptativas. 

Em relação ao tipo de antenas utilizadas como sensores individuais, foram 

analisados arranjos compostos de antenas isotrópicas e arranjos com antenas dipolos, 

estabelecendo através da relação sinal desejado/sinais interferentes, diagramas de radiação,  

médio quadrático e convergência dos pesos as diferenças entre eles.  Verificou-se através 

dessas simulações que houve diferença resultante do emprego desses dois tipos de antenas 

nos arranjos, ou seja, os arranjos com antenas dipolos apresentam peculiaridades que não 

podem ser desprezadas quando no dimensionamento para o caso real, tais como a menor 

capacidade de supressão a sinais interferentes, bem como o problema do sinal interferente 

incidindo na direção broadside ao eixo do arranjo.  São problemas que o projetista deve 

levar em consideração para que a estrutura funcione com um maior grau de satisfação. 

Algumas soluções foram propostas para corrigir os problemas apresentados 

anteriormente, tais como a inclinação do dipolo, aumento ou diminuição do tamanho da 

antena, que neste caso ficaria limitada à conveniência do tamanho permitido para o arranjo 

e dependendo também do local de instalação do mesmo. 

Em relação aos tipos de arranjos utilizados, foi possível notar que o arranjo 

planar, para as mesmas condições de simulações, foi o que ofereceu melhor 

comportamento em relação à capacidade de suprimir sinais interferentes face aos outros 

dois tipos (geometrias) de arranjos testados neste trabalho, tornando-se um dado 

importante que é necessário levar em conta no momento do projeto.  Obviamente outros 

fatores irão influenciar na escolha do tipo do arranjo, tais como:  disponibilidade de 

espaço, de recursos financeiros e etc. 

Como sugestões para futuros trabalhos, pode-se destacar:   

• Verificar a influência dos tipos de arranjos aqui empregados na taxa de erro de bit (Bit 

Error Rate - BER);  

• Empregar técnicas de sínteses de diagramas [19] para aumentar a seletividade dos 

diagramas de radiação e reduzir a intensidade dos lóbulos laterais produzidos pelo 

arranjo; 
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• Investigação da influência da variação da classe e do comprimento dos códigos pseudo-

aleatórios nas características de convergência dos algoritmos. 

• Análise dos tipos de arranjos aqui empregados em um ambiente com multipercursos, 

verificando influência da variação das amplitudes e dos atrasos de propagação dos 

multipercursos do sinal de interesse e interferentes no desempenho dos arranjos 

adaptativos aqui utilizados. 

• Exame da viabilidade da aplicação dos métodos e resultados apresentados a arranjos de 

antenas adaptativas destinadas à emissão. 
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