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__________________________________ 

Resumo 

__________________________________________________________ 

 

A conformação de feixe, também conhecida como beamforming, é uma técnica 

bastante utilizada em diversas áreas. Com o auxílio de um arranjo de antenas, a 

conformação de feixe tem como objetivo minimizar sinais interferentes de direções 

desconhecidas e capturar um sinal desejado de uma direção específica. Nesta tese são 

propostas técnicas de conformação de feixe utilizando Aprendizagem por Reforço (AR) 

através do algoritmo Q-Learning, em arranjo de antenas. Uma das propostas é utilizar 

AR para encontrar a política ótima de seleção entre a conformação de feixe (CF) e o 

controle de potência (CP) a fim de aproveitar melhor as características individuais de 

cada uma delas para um determinado valor de Relação Sinal-Ruído Interferente (SINR). 

Outra proposta é utilizar AR na determinação da política ótima para comutação dos 

algoritmos de conformação cega de feixes, Algoritmo do Módulo Constante (CMA) e o 

algoritmo de Decisão Direta (DD) em ambientes com multipercurso. Através de 

simulações destas propostas foi possível concluir que a AR pode ser eficaz para 

implementar uma política de comutação entre diferentes técnicas buscando aproveitar 

características positivas de cada uma delas. 

 

 Palavras-Chave: Arranjo de Antenas, Aprendizagem por Reforço, Algoritmos 

adaptativos, Conformação de feixe. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

__________________________________ 

Abstract 

__________________________________________________________ 

 

 Beamforming is a technique widely used in various fields. With the aid of an 

antenna array, the beamforming aims to minimize the contribution of unknown 

interferents directions, while capturing the desired signal in a given direction. In this 

thesis are proposed beamforming techniques using Reinforcement Learning (RL) 

through the Q-Learning algorithm in antennas array. One proposal is to use RL to find 

the optimal policy selection between the beamforming (BF) and power control (PC) in 

order to better leverage the individual characteristics of each of them for a certain 

amount of Signal to Interference plus noise Ration (SINR). Another proposal is to use 

RL to determine the optimal policy between blind beamforming algorithm of CMA 

(Constant Modulus Algorithm) and DD (Decision Direct) in multipath environments. 

Results from simulations showed that the RL technique could be effective in achieving 

na optimal of switching between different techniques. 

 

 Keywords: Antennas Array, Reinforcement Learning, Adaptive algorithms, 

Beamforming. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

                                                                                                                                                                                  

 A filtragem espacial, também denominada de conformação de feixe (do inglês, 

beamforming) tem sido uma técnica muito utilizada para solucionar vários tipos de 

problemas como: radar (controle de tráfego aéreo) [Barton 1980], sonar (classificação 

de fontes), telecomunicações [Rayleigh & Cioffi 1998], imageamento [Ahmad et al. 

2008], exploração geofísica (exploração de petróleo, mapeamento), exploração 

astrofísica [Smolders & Hampson 2002] e biomedicina [Bond et al. 2003]. 

 A técnica de conformação de feixe é implementada com o auxílio de um arranjo 

de antenas convenientemente espaçados cuja finalidade é receber um sinal proveniente 

de uma determinada direção de interesse e rejeitar sinais interferentes provenientes de 

direções indesejáveis. A viabilidade da aplicação prática desta técnica em sistemas de 

comunicações digitais encontra alguns obstáculos, tais como a necessidade de um 

processador digital adequado e, consequentemente, um algoritmo adaptativo apropriado 

que seja suficientemente robusto, rápido e com uma complexidade computacional 

reduzida. 

 Assim como as técnicas de conformação de feixe, a Aprendizagem por Reforço 

(AR) possui aplicações em diversas áreas, tais como navegação de robôs [Gedson & 

Romero 1999], desenvolvimento de jogos eletrônicos inteligentes [Olson 1993], 

controle de tráfego veicular [Weiring 2000], gerência de fluxo em tráfego aéreo [Alves 

et al. 2006], informática na educação [Guelpeli et al. 2004], aplicações médicas [Ernst 

et al. 2006], [Fonteneau et al. 2008], Otimização em campos de petróleo [Oliveira, 

2010], Metaheurísticas [Lima Júnior 2009],  entre outras. A Aprendizagem por Reforço 

(AR) é um formalismo da inteligência artificial que permite a um indivíduo aprender a 

partir da sua interação com o ambiente no qual ele está inserido [Sutton & Barto 1998]. 

Esta abordagem é indicada para situações em que não há muita informação sobre o



2 
 

 
 

 comportamento que o agente deve tomar para alcançar o objetivo, ou seja, o agente sem 

conhecimentos prévios aprende através da interação com o ambiente, recebendo 

recompensas por suas ações e descobrindo assim, a política ótima.  

O sistema adaptativo (arranjo de antenas e processador de sinais) baseado na 

Aprendizagem por Reforço, mais especificamente com o algoritmo Q-Learning, é 

utilizado neste trabalho para determinar a melhor técnica de conformação de feixe, ou 

seja, a melhor estratégia de ajuste de pesos a fim de obter um melhor aproveitamento do 

sinal de interesse e reduzir interferências.  

1.1 Motivação 
 

1.1.1 Conformação de Feixe e Controle de Potência com AR 

 

O desenvolvimento de arranjos de sensores adaptativos utilizando conformação 

de feixe em conjunto com controle de potência pode ser utilizado para obter um melhor 

desempenho do sistema, com menor consumo de energia para transmissão [Rashid-

Farrokhi et al. 1998a], [Rashid-Farrokhi et al. 1998b], [Pitz et al. 2010], [Visotsky & 

Madhow 1999], [Yu & Lan 2005], [Huang et al. 2013], [Khandaker & Rong 2011], [ Lu 

et al. 2010], [Hu et al. 2010], [You et al. 2010], [Li et al. 2012], [Zeydan et al. 2010]. 

Técnicas de Inteligência Artificial (IA) tem sido bastante utilizadas em problemas que 

utilizam conformação de feixe e controle de potência [Gupta 2007], [Noori et al. 2010], 

[Yoshida & Hirose 2013], [Zaharis et al. 2013], [Terabayashi & Hirose 2014], [Liu et 

al. 2014] entre outros. 

Em diversos trabalhos a atualização da potência de transmissão ocorre apenas 

após a convergência do processo de conformação de feixe, ocasionando testes 

sucessivos de convergência e perda de desempenho em ambientes não-estacionários. 

Diante disso, a proposta desta tese é desenvolver um agente (algoritmo) inteligente, 

utilizando aprendizagem por reforço (AR), para estabelecer uma política ótima de 

acionamento entre duas técnicas: conformação de feixe (CF) e controle de potência (CP) 

em arranjo de antenas, buscando aproveitar características individuais de cada uma das 

técnicas de acordo com um limiar de Relação Sinal-Interferência mais Ruído (SINR). O 

grande desafio da AR, neste caso, é escolher a melhor ação (CF ou CP) que, baseado no 

estado do aprendiz (SINR), possa fornecer a técnica mais adequada ao sistema. O 
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algoritmo de AR a ser utilizado é o Q-learning, com uma política ε-gulosa, treinado 

através do método off-line.  Neste caso, a aprendizagem das técnicas mais adequadas, 

que indicam a ação a escolher para cada estado do aprendiz, dar-se-á por reforço, 

através de uma estrutura de parâmetros adaptativos sobre os quais o algoritmo opera. 

A aprendizagem por Reforço baseia-se na capacidade do agente aprendiz obter 

conhecimento interagindo com o ambiente desconhecido no qual está inserido. Uma das 

grandes vantagens da aprendizagem por reforço é justamente a capacidade de, ao 

interagir com um ambiente desconhecido, o agente aprendiz evoluir através da 

identificação das características deste ambiente, dispensando a atuação de um professor 

como acontece na aprendizagem supervisionada [Sutton & Barto 1998]. 

É importante ressaltar que a técnica proposta neste trabalho não se limita a 

utilização do algoritmo LMS (Least Mean Square) para ajuste dos parâmetros da 

conformação de feixe. Outras técnicas de inteligência artificial, tais como lógica fuzzy, 

redes neurais artificiais, entre outros, podem ser utilizados para melhorar o desempenho 

do parâmetro de ajuste [Hung 2014], [Anita & Kurahatti 2013], [Song et al. 2008]. 

 

 

1.1.2 Conformação Cega de Feixe com AR 

 

 Os fenômenos de multipercurso são um dos principais responsáveis pelo 

aparecimento da Interferência Intersimbólica (ISI – Intersymbol Interference), efeito 

caracterizado pela sobreposição de símbolos de uma mesma fonte no domínio do tempo. 

A ISI limita a capacidade de transmissão do canal e é um dos principais problemas dos 

sistemas de comunicações digitais sem fio. Objetivando minimizar os efeitos da ISI, 

vários dispositivos podem ser empregados no processo de recepção e entre eles estão os 

esquemas de arranjo de antenas adaptativas com conformação de feixe. Os arranjos de 

antenas são filtros espaciais que visam à compensação da ISI, de forma a recuperar o 

sinal transmitido [Proakis 2000], [Haykin 2001]. 

 O arranjo possui coeficientes que podem ser adaptados por uma série de 

algoritmos. Entre os vários tipos de algoritmos adaptativos existe uma classe chamada 

de cegos (blind) [Godard 1980], [Shalvi & Weinstein, 1990] que não precisam 

transmitir um sinal de referência ao receptor para o cálculo dos coeficientes associados 

ao arranjo. Os algoritmos cegos minimizam o problema da ISI a partir da observação do 
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sinal de saída do canal de comunicação. Existem várias técnicas para otimização cega 

dos coeficientes do arranjo de antenas [Godard 1980], [Shalvi & Weinstein, 1990] e 

entre elas a mais utilizada é o Algoritmo de Módulo Constante (CMA – Constant 

Modulus Algorithm) [Godard 1980]. 

 Todavia, a função de otimização do CMA não converge globalmente, 

apresentando pontos indesejáveis de mínimos locais que podem levar a uma redução no 

cancelamento da ISI [Godard 1980]. Para minimizar este problema, normalmente o 

CMA é utilizado em conjunto com o algoritmo DD (Decisão Direta) [Rao et al. 2009], 

[Fan 2009], [Fatadin et al. 2009], [Chen et al. 2008]. Nesta estratégia, chamada de 

CMA–DD, o algoritmo CMA é utilizado até a ISI atingir a melhor condição de “olho 

aberto” possível e em seguida é comutado para o algoritmo DD [Fatadin et al 2009], 

[Chen et al 2008], [Blom et al. 2011], [Chang & Pao 2013]. No entanto, conforme os 

trabalhos apresentados em [Blom et al. 2011], [Chang & Pao 2013], [Ortolan et al. 

2007], quanto mais densa a constelação, maior será o número de iterações necessárias 

ao algoritmo CMA, tal que seja alcançado um nível de ISI suficientemente baixo para 

comutar para o algoritmo DD. Existem várias técnicas de comutação entre o CMA e o 

DD propostas na literatura [Rao et al 2009], [Fan 2009], no entanto, a maioria dessas 

técnicas são baseadas em métricas heurísticas calculadas em tempo real com base no 

erro instantâneo gerado pelo algoritmo e não tentam encontrar uma política ótima de 

comutação entre o CMA e o DD através de uma técnica de busca analisando todos os 

estados possíveis.  

 Assim, este trabalho também tem como objetivo apresentar uma proposta de 

utilização da técnica de Aprendizagem por Reforço (AR) através de algoritmo Q-

Learning para encontrar a política ótima de comutação entre os algoritmos CMA e DD 

na conformação cega de feixes de um arranjo linear de antenas. Enfatiza-se que a 

política de comutação é aprendida por meio de um agente aprendiz que busca 

maximizar uma medida de desempenho baseada nos reforços que recebe ao interagir 

com um ambiente desconhecido.  
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1.2 Objetivos 
 

 Esta tese tem como objetivo desenvolver um método inteligente para seleção de 

estratégias ótimas de conformação de feixe em arranjo de antenas adaptativas. A 

modelagem do método se dá pela técnica de aprendizado de máquina denominada 

Aprendizagem por Reforço, mais especificamente através do algoritmo Q-Learning.  

No caso 1.1.1, o método AR tem por objetivo encontrar a política ótima de 

escolha entre a conformação de feixe e controle de potência de acordo com uma 

determinada SINR. Já no caso 1.1.2, o método AR tem por finalidade encontrar a 

política ótima entre os algoritmos de conformação cega de feixe: CMA (Algoritmo do 

Módulo Constante) ou DD (Decisão Direta) em ambientes com multipercurso. 

  

1.3 Principais Contribuições 
 

As principais contribuições desta tese são: 

 

 Os algoritmos propostos de comutação inteligente entre CF e CP e entre os 

algoritmos de adaptação CMA e DD; 

 Solução sistêmica para a conformação de feixe baseada na Aprendizagem por 

Reforço. 

 

Os benefícios dos métodos propostos nesta tese são: 

 

 A Aprendizagem por Reforço garante que a política ótima é encontrada, com 

a técnica mais adequada a ser executada em detrimento de outras. 

 Independência na execução entre conformação de feixe e controle de 

potência. Estas técnicas não são realizadas sequencialmente como nos 

trabalhos citados na Seção 1.1.1, mas alternadamente. 

 Independência na execução entre CMA e DD. Com o AR, não é necessário 

“abrir o olho” com o CMA e só depois comutar para o algoritmo DD 

conforme trabalhos citados na Seção 1.1.2.  
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 Método com complexidade reduzida, com menor número de operações 

necessárias, visto que uma técnica não é seguida da outra. 

 A metodologia AR proposta neste trabalho é independente da técnica de 

ajuste de parâmetros da conformação de feixe e do algoritmo do controle de 

potência. 

 

 

1.4 Artigos Publicados 
 

1. Náthalee C. Almeida, Marcelo A. C. Fernandes e Adrião D. D. Neto.  

“Beamforming and Power Control in Sensors Arrays Using Reinforcement 

Learning”. Sensors 2015, no. 3, pages 6668-6687. 

 

2. Helton M. Peixoto, Anthony A. A. R. Diniz, Náthalee C. Almeida, Jorge D. de 

Melo, Adrião D. D. Neto. “Modeling a System for Monitoring an Object using 

Artificial Neural Networks and Reinforcement Learning”. In: 2011 International  

Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2011 San Jose), p. 2327 – 2332, 

2011. 

 

1.5 Organização da Tese 
 

 Esta tese foi organizada conforme explicitado nos parágrafos a seguir. 

 O Capítulo 2 apresenta uma fundamentação teórica sobre arranjo de antenas, 

desenvolvendo o equacionamento de um arranjo linear e uniforme e antenas adaptativas. 

Este capítulo apresenta também a teoria sobre antenas adaptativas, a técnica de 

conformação de feixe em arranjo de antenas, além de algoritmos adaptativos 

supervisionados e autodidatas (cegos).  

 O Capítulo 3 aborda os princípios básicos de Processos de Decisão de Markov – 

PDM e Aprendizagem por Reforço. Além disso, este capítulo apresenta os Métodos de 

Resolução de Aprendizagem por Reforço, com enfoque especial no algoritmo Q-

Learning. 
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 Nos Capítulos 4 e 5 são descritos os métodos propostos, a metodologia utilizada, 

a modelagem dos problemas por Aprendizagem por Reforço, bem como seus resultados 

simulados e conclusões. 

 No Capítulo 6 são apresentadas as considerações finais e perspectivas de 

trabalho futuros.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Capítulo 2 

 

Antenas Inteligentes  

                                                                                                                                                                                  

 

22..11  IInnttrroodduuççããoo  
 

A utilização de arranjos de antenas tem se mostrado eficiente no contexto da filtragem 

espacial de sinais, com aplicações nos sistemas de telecomunicações de terceira e quarta 

geração e sistemas de múltiplo acesso ao meio [Garcia, 2006], [Yuen & Friedlander 1997], 

[Kshigami et al. 2000],  [Zelenovsky 2001]. Cada vez mais os sistemas de comunicação sem 

fio, no intuito de atender às necessidades de aumento de largura de banda e de números de 

usuários, precisam maximizar a utilização do meio definido pela interface aérea. Dada a 

limitação de banda disponível para cada serviço, um sistema de filtragem espacial, aliado a um 

sistema de rastreamento (tracking), pode aumentar a capacidade do sistema. Arranjos de 

antenas podem estimar a direção da fonte do sinal, entre outras coisas, o que viabiliza um 

sistema que direcione o diagrama de radiação a fim de permitir uma maior eficiência para 

estações e terminais, diminuindo inclusive o consumo de energia. 

As técnicas de filtragem espacial tem se apresentado como promissoras, principalmente 

devido às melhorias nas capacidades das comunicações móveis. Isso porque as implementações 

de Acesso Múltiplo por Divisão Espacial (SDMA) buscam direcionar lóbulos de alto ganho do 

diagrama de radiação da antena para cada usuário dentro de uma mesma área de cobertura. Em 

sistemas sem fio, o projeto de filtros espaciais usualmente emprega arranjos de antenas, aliados 

a alguma forma de processamento na estação base. Quando combinados com algoritmos de
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adaptação, tais arranjos originam as chamadas antenas adaptativas ou inteligentes. Entende-se 

por “adaptação”, a possibilidade do sistema se ajustar dinamicamente, de acordo com as 

características dos sinais incidentes. 

O emprego de antenas inteligentes tem muitas vantagens e uma de suas maiores é a 

capacidade de separar espacialmente os sinais recebidos, permitindo que diferentes usuários de 

um sistema compartilhem os mesmos recursos espectrais, uma vez que seus sinais de interesse 

serão espacialmente separados na estação receptora. Desta forma, o SDMA permite que um 

sistema opere com diferentes usuários, na mesma frequência ou no mesmo time slot disponível, 

usando a capacidade de adaptação e seleção da estação base para separá-los [Puttini 2006]. 

 O compartilhamento de recursos no domínio espacial tem sido vastamente empregada 

em comunicações sem fio. Por exemplo, em uma rede de telefonia celular, onde se busca 

estender a área de cobertura das estações receptoras e suportar o aumento contínuo da demanda 

de assinantes, as regiões costumam ser divididas em uma grande quantidade de células. Isso 

permite que se reuse a mesma frequência de portadora em células diferentes, aumentando assim 

a quantidade de usuários que o sistema pode empregar. Para que os sinais sejam transmitidos 

em uma mesma frequência em diferentes células é necessário que eles estejam separados por 

uma distância espacial tal que ocorra uma redução dos níveis de interferência co-canal. Outras 

técnicas mais avançadas de se explorar o domínio espacial empregam arranjos de sensores, na 

busca de se direcionar eletronicamente lóbulos de alto ganho do diagrama de radiação da 

antena para cada usuário dentro de uma mesma região de cobertura. Dessa forma, os 

conformadores de feixe digitais desempenham um papel de extrema importância, permitindo a 

otimização do uso dos recursos disponíveis no canal de comunicações, bem como viabilizando 

a combinação de diferentes formas de acesso múltiplo dentro de uma mesma área de cobertura. 

 

22..22  AArrrraannjjoo  ddee  aanntteennaass  
 

Arranjo de antenas é um conjunto de antenas (sensores) espacialmente distribuídas em 

uma determinada geometria e que oferece como saída do sistema uma combinação dos sinais 

induzidos em seus diversos elementos. O processo de combinar sinais provenientes de 

diferentes elementos para privilegiar uma determinada direção de propagação é conhecido 

como conformação de feixe (do inglês beamforming) [Puttini 2006], [Li & Stoica 2006]. 

 Um arranjo de antenas pode ser utilizado com diferentes propósitos para melhorar o 

desempenho de um sistema de comunicação. Talvez o mais importante deles seja a capacidade 
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de cancelar interferências co-canal. Assumindo-se que o sinal desejado chegue ao arranjo em 

uma direção diferente das direções por onde chegam interferências indesejadas, pode-se ajustar 

o diagrama de radiação para que atenda a requisitos pré-estabelecidos simplesmente aplicando 

pesos diferenciados aos sinais recebidos por cada antena elementar do arranjo.  

 O espaçamento entre os elementos de um arranjo é um parâmetro de extrema 

importância no projeto de um arranjo de antenas. Com o propósito de evitar a aparição de 

lóbulos indesejáveis e para que se garanta a completa recuperação dos sinais incidentes, deve-

se assegurar que os elementos estejam separados de pelo menos λ/2, onde λ corresponde ao 

comprimento de onda. Seu valor é de aproximadamente          e    representa a frequência 

da portadora para os casos de ondas eletromagnéticas propagando-se no vácuo [Li & Stoica 

2006].  

Para a modelagem dos arranjos de antenas é importante supor algumas simplificações 

que ajudarão na solução dos problemas: 

 O espaçamento entre os elementos do arranjo é pequeno o suficiente para que 

sejam desconsideradas quaisquer variações de amplitude dos sinais recebidos 

por diferentes sensores, ou seja, considera-se que todos os sensores recebam 

sinais de mesma amplitude, mas com fases diferentes. Supõe-se também que não 

há diferenças no ângulo de incidência das ondas em diferentes elementos do 

arranjo; 

 Existe um número finito de sinais incidentes, isto é, todos os sinais recebidos 

pelo arranjo são compostos por um número finito de ondas planas; 

 As fontes de sinal encontram-se na região de campo distante, relativamente ao 

comprimento de onda, de forma que as ondas incidentes no arranjo são 

consideradas planas; 

 Não há acoplamento mútuo entre os elementos do arranjo; 

 A largura de banda do sinal incidente é pequena se comparada com a frequência 

da portadora; 

 Os sensores são isotrópicos e possuem o mesmo padrão de irradiação (ganho). 

Dessa forma, o diagrama de radiação do arranjo depende apenas da geometria e 

do processamento aplicado ao mesmo. 
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22..33  AArrrraannjjoo  LLiinneeaarr  ee  UUnniiffoorrmmee  
 

 Considere um conjunto com M elementos equidistantes, espaçados mutuamente de uma 

distância d e linearmente dispostos em um arranjo. O conjunto de sensores (antenas) deste 

arranjo uniforme recebe sinais emitidos por K diferentes fontes, dispostas cada uma segundo 

uma direção de chegada θ (DOA). A Figura 2.1 ilustra um arranjo linear uniforme sob a 

incidência de duas frentes de onda planas geradas por uma única componente de multipercurso 

do usuário, posicionada em um ângulo θ em relação ao eixo do arranjo. 

 

θθ



d

w1 w2 wm wM

Y(n)

Sensor 1 Sensor 2 Sensor m Sensor M

eixo x

eixo y

Direção de 
propagação da 

onda plana

Z 1 Z 2 Z m Z M

Frente de onda plana 
incidente no sensor 1

Frente de onda plana 
incidente no sensor m(m-1).d.sen(θ)

 

 

Figura 2.1. ULA com distância entre os elementos d e DOA igual a θ [Puttini 2006]. 

 

 A distância que separa duas frentes de onda incidentes em dois elementos consecutivos 

do arranjo é igual a      ( ). Assim, sendo         m/s a velocidade de propagação da 

frente de onda, lembrando que      , as equações 2.1 e 2.2 representam, respectivamente, o 

atraso entre os sinais recebidos por dois elementos consecutivos e a consequente defasagem 

percebida entre esses sinais [Li & Stoica 2006]. 
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 (2.1) 

     
       

 
 (2.2) 

 A Figura 2.1 apresenta também o vetor   ,          -
  , denominado vetor de 

pesos no qual o peso    corresponde a um fator de ponderação associado ao M-ésimo sensor. 

O vetor de pesos será responsável pelo ajuste da intensidade na direção de interesse. 

 Tomando-se como referência um dos sensores do arranjo que, por simplicidade, passa a 

ser designado pelo índice 1 (  ), é possível descrever os sinais induzidos nos demais sensores 

do arranjo em função do sinal incidente na antena 1. Sendo φ a defasagem imposta a dois 

elementos consecutivos quaisquer e x(n) o sinal incidente no elemento 1 do arranjo, então o 

sinal percebido pelo sensor 2 será uma versão defasada de x(n), com envoltória complexa de 

valor      ( ) [Li & Stoica 2006], [Puttini, 2006]. 

 Considera-se que o sistema está sob a influência de ruído branco Gaussiano aditivo, 

inerente ao meio e inserido em cada elemento do arranjo. Sendo    ( ) o valor do ruído 

referente ao m-ésimo elemento e, em se tratando de um arranjo uniforme, sob efeitos de sinal 

originado por uma única fonte, as envoltórias complexas poderão ser modeladas conforme a 

equação 2.3:  
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 (2.3) 

  

 Para o caso geral de K sinais incidentes no arranjo, provenientes de diferentes fontes 

(usuários), a expressão 2.3 expande-se para a seguinte equação matricial:  
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 (2.4) 
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onde   ( ) é o sinal recebido pelo sensor 1 e originado pela i-ésima fonte. De maneira 

simplificada, a expressão 2.4 pode ser colocada na forma matricial, como indicada abaixo: 

  ( )     ( )   ( )    ( )  (2.5) 

  

Cada coluna da matriz de defasagens A (θ) representa a forma como o arranjo responde 

para uma dada direção θ e, em virtude disso, tais colunas são usualmente chamadas de vetores 

diretores (do inglês, steering vector). Dessa forma, designando o vetor diretor referente ao sinal 

proveniente da i-ésima fonte do sistema por   (  ), então a matriz de defasagens pode ser 

descrita conforme as equações 2.6, 2.7 e 2.8: 

 ( )  , (  )  (  ) ...  (  )-  (2.6) 

  ,          -
  (2.7) 

 (  )  ,    
       …       (   )  -  (2.8) 

  

 

O vetor de dados resultante da amostragem ocorrida em cada elemento do arranjo, num 

dado instante de tempo, recebe o nome de matriz de snapshots. A equação matricial do arranjo 

linear uniforme com N snapshots consecutivos origina, então, a versão discreta da equação 2.5: 

[
  ( )    ( )
   

  ( )    ( )
]   ( ) [

  ( )    ( )
   

  ( )    ( )
]  [

  ( )    ( )
   

  ( )    ( )
] (2.9) 

        ( )    ( )     ( ) (2.10) 

 

As equações 2.9 e 2.10 representam a modelagem usual empregada para um arranjo de 

M sensores, onde cada sensor responde a um sinal de amplitude máxima unitária proveniente 

de uma dada direção θ com um ganho a (θ).  

Tendo como referência a Figura 2.1, é possível determinar a saída do arranjo através da 

combinação linear, ponderada por um vetor de pesos    ,          - 
 , dos sinais 

induzidos em cada sensor. Dessa forma, a saída do arranjo pode ser modelada em função da 

defasagem φ medida entre dois elementos consecutivos e do conjunto de pesos W.  Designando 
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o operador complexo conjugado pelo símbolo “*” e o operador Hermitiano por “H”, tem-se a 

equação de saída do arranjo linear uniforme:  

    
      (2.11) 

   ∑  
    ( )    ( ) 

 

   

∑  
     (   ) 

 

   

 (2.12) 

 

 Através da manipulação do vetor de pesos W, é possível controlar o diagrama de 

radiação da antena. Este controle dos pesos de cada sensor faz com que o arranjo opere como 

um verdadeiro filtro espacial, apontando a antena virtualmente para determinadas direções de 

interesse, privilegiando características de um sinal incidente desejado e minimizando a 

influência de seus interferentes. 

 

22..44  CCoonnffoorrmmaaççããoo  ddee  FFeeiixxee  ee  AAnntteennaass  AAddaappttaattiivvaass    
 

 O termo “conformação de feixe” deriva-se do fato de que, antigamente, os filtros 

espaciais eram projetados para formar diagramas de radiação com alta diretividade, de modo a 

receber ou transmitir um sinal de certa localidade e anular os sinais provenientes de outras.  

Para que o conformador de feixe seja capaz de acompanhar as variações do canal é 

necessário algum tipo de controle sobre os coeficientes, e para esta função são utilizados 

algoritmos adaptativos. O uso de adaptação em arranjos dá origem às antenas adaptativas. 

Dessa forma, arranjos de antenas que empregam algoritmos adaptativos constituem uma 

importante classe de receptores destinados a otimizar a filtragem espacial em sistemas sem fio. 

A ideia central por trás dos algoritmos de adaptação é minimizar o erro médio quadrático 

(MSE) de sua saída, através da comparação entre o sinal incidente pelo arranjo e um sinal de 

referência, ou pela busca de características conhecidas do sinal recebido. 

 A Figura 2.2 ilustra um modelo genérico de um arranjo adaptativo linear no qual um 

bloco de controle adaptativo realiza a correção dinâmica do vetor de pesos do arranjo. A saída 

y(n) do sistema é comparada com um sinal de referência d(n), dando origem a um sinal de erro 

e(n), usado para recalcular o vetor de pesos W do processador. Os pesos    são, então, 

ajustados pelo algoritmo adaptativo de modo a minimizar o MSE entre os sinais de saída e 

referência. 
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Figura 2.2. Modelo Genérico de uma ULA Adaptativa 

 

22..55  AAllggoorriittmmooss  AAddaappttaattiivvooss  
 

A utilização de abordagens adaptativas requer o conhecimento prévio de alguma 

informação a respeito do sinal recebido, quer seja alguma característica típica deste quer seja 

um sinal de referência. Nos arranjos ótimos, os algoritmos adaptativos buscam ajustar o vetor 

de pesos do arranjo de modo a fazer com que o filtro espacial seja capaz de buscar aquela 

informação dentro das diversas direções de cobertura da antena. Para o desenvolvimento deste 

trabalho foram implementados os algoritmos de mínimo médio quadrático (LMS), algoritmo do 

módulo constante (CMA) e o algoritmo de Decisão Direta (DD). 

Nas aplicações voltadas a antenas adaptativas, os algoritmos dividem-se em duas 

grandes classes: cegos e não-cegos (ou treinados). Os algoritmos treinados fazem uso de um 

sinal de referência previamente recebido ou estimado pelo filtro. Dentro desta classe 

encontram-se os filtros de Wiener-Hopf (Wiener), bem como o algoritmo de mínimo médio 

quadrático (LMS) e o algoritmo recursivo de mínimos quadrados (RLS). Já a classe de filtros 

que busca analisar o erro médio quadrático do sistema, conhecidos como cegos, não utiliza 
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qualquer sinal de referência para realizar o processamento digital do sinal incidente. Ao invés 

de uma sequência de treinamento, tais algoritmos adaptam sua saída tentando restaurar alguma 

caraterística conhecida do sinal recebido. Dentre os modelos cegos, enquadram-se o algoritmo 

de módulo constante (CMA) e o algoritmo de mínimos quadrados com módulo constante (LS-

CMA). 

 

2.5.1 Algoritmos Adaptativos Supervisionados 
 

 Nos algoritmos adaptativos supervisionados é utilizada uma sequência de treinamento 

(d(n)), também chamada de informação piloto que tem como função encontrar o vetor de 

coeficientes desejado. 

 A função custo do erro médio quadrático pode ser modelada como: 

   ,   ( )    ( ) 
 - (2.13) 

  

Ao minimizar esta função custo, a energia do erro entre o sinal de saída e o sinal de 

referência é minimizada. Uma vez que o sinal de referência do usuário desejado seja 

descorrelacionado em relação ao sinal dos outros usuários, o conformador de feixe buscará 

eliminar as fontes de sinal interferentes. 

 O algoritmo LMS é um método baseado em técnicas de procura do gradiente aplicado a 

funções de erro quadrático médio, utilizando para a aproximação da solução ótima da equação 

de Wiener-Hopf. O algoritmo é baseado no método da descida mais íngreme [Widrow et al. 

1967], em que mudanças no vetor de pesos são feitas ao longo da direção contrária do vetor 

gradiente estimado. Desta forma:  

    (   )      ( )    ( )  ( ) (2.14) 

 

onde   é uma constante escalar que controla a taxa de convergência e estabilidade do algoritmo 

(passo de adaptação). O erro é tomado entre a saída do filtro (  ( )      
 ( ) ( )) e o sinal 

de referência   ( ), ou seja, 

  ( )    ( )       
 ( ) ( )  (2.15) 

O algoritmo RLS utiliza uma versão modificada do erro quadrático definida por: 



17 
 

  ∑    
 

   

,  ( )    ( )-
  (2.16) 

 

O fator λ é denominado fator de esquecimento e determina o peso que amostras 

passadas têm sobre o cálculo do vetor de coeficientes. Seu valor deve está compreendido no 

intervalo       . 

 

2.5.2 Algoritmos Adaptativos Cegos  
 

 Os algoritmos supervisionados têm como ponto fraco a necessidade de um sinal de 

treinamento para o cálculo da função erro e(n). Esse sinal de referência diminui a capacidade de 

transmissão do sistema, dado que é uma informação já conhecida no receptor. No entanto, 

existem outras técnicas de calcular a função erro sem esta sequência e os algoritmos que fazem 

uso destas técnicas são chamados de Algoritmos Cegos ou Autodidatas. A única informação 

conhecida em algoritmo cegos é o comportamento estatístico esperado do sinal desejado.  

Entre os algoritmos cegos mais conhecidos, estão o algoritmo DD (Decision-Direct), o 

Sato e o CMA (Constant Modulus Algorithm) [Chi et al. 2006], [Godard 1980], [Sato 1975], 

[Ghosh 1998], [Treichler 1998], [Lucky 1966], o algoritmo concorrente [Castro 2001] entre 

outros. 

O princípio de funcionamento do algoritmo DD é baseado em um quantizador (decisor) 

Q representando um dispositivo de decisão que recebe a saída y do sistema e decide o símbolo 

do alfabeto A mais próxima dessa. O algoritmo DD é normalmente utilizado em conjunto com 

o algoritmo LMS. Após o LMS atingir um nível de MSE suficientemente baixo, o sistema passa 

a utilizar a estimativa da sequência originalmente transmitida  ( )   * ( )+, ao invés da 

sequência de treino d(n). A função de custo JLMS mede o erro quadrático instantâneo entre a 

sequência de saída y(n) do equalizador e â(n), ou entre y(n) e a sequência de treino d(n) quando 

a chave está na posição “LMS”. Quando â(n) = a(n) o algoritmo DD torna-se idêntico ao LMS. 

A Figura 2.3 mostra o diagrama dos algoritmos LMS e DD operando em conjunto. 
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Figura 2.3. Diagrama do Conformador de Feixe LMS-DD 

 

 

 No algoritmo DD a saída do processador espacial é aplicada diretamente ao decisor e o 

sinal de erro é dado por  

 

 ( )   ( )   ( )    (2.17) 

 

No algoritmo Sato, o sinal estimado para cálculo do erro é dado por: 

 

 ( )   ( )         * ( )+    (2.18) 

onde β é dado por  

  
 *    

 +

 *    +
 

 

  (2.19) 

O algoritmo CMA foi desenvolvido independentemente por Godard (1980) e Treichler 

(1998). O algoritmo CMA tem como base a otimização de uma função custo      que tenta 
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ajustar uma potência p inteira da informação de saída do filtro adaptativo a uma constante real 

positiva   . Esta constante é escolhida de forma a projetar sobre um círculo todos os pontos da 

constelação de saída do filtro adaptativo [Godard 1980], [Treichler 1998]. O sinal de erro do 

CMA é dado por  

 ( )   ( )(    ( )  )  

 

onde R é a constante de dispersão dada por  

 

   (2.20) 

  
 *    

 +

 *     +
 

 

  (2.21) 

e a variável    corresponde ao alfabeto de símbolos possíveis da modulação utilizada. 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Aprendizagem por Reforço  

                                                                                                                                                                                  

  

33..11  IInnttrroodduuççããoo  
 

A Aprendizagem por Reforço – AR (do inglês Reinforcement Learning- RL) é uma 

técnica de Aprendizagem de Máquina que consiste basicamente em fazer um agente escolher 

suas ações baseando-se apenas na interação com o ambiente. Diferentemente da Aprendizagem 

Supervisionada, na qual existe a figura de um professor que diz ao agente qual deveria ter sido 

a ação correta para cada estado, na AR, existe apenas um crítico, que indica o caminho correto, 

mas não diz exatamente a resposta correta.  

Esse tipo de aprendizagem é inspirado na aprendizagem infantil. Uma criança costuma 

realizar ações aleatórias e, de acordo com as respostas de seus pais (elogio ou reclamação), ela 

aprende quais destas ações são boas e quais são ruins [Ribeiro 1999]. Uma criança não tem um 

professor, mas possui habilidades cognitivas; através das interações, a criança descobre as 

relações de causa e efeito; Aprender por meio de interações é uma ideia fundamental de quase 

todas as teorias de aprendizagem e inteligência. Com o objetivo de facilitar o estudo de AR será 

apresentado na seção a seguir o formalismo matemático conhecido dos Processos de Decisões 

de Markov (PDM) que são utilizados para modelar situações onde é necessário executar ações 

em sequência em ambientes desconhecidos. 

   

33..22  PPrroocceessssoo  ddee  DDeecciissããoo  ddee  MMaarrkkoovv  
 

 Um PDM é uma forma de modelar processos onde as transições entre os estados são 

probabilísticas. Além disso, é possível observar em que estado o processo se encontra, bem
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como interferir no processo periodicamente (em “épocas de decisão”) executando ações 

[Bertsekas 2001], [Hauskrecht 1997], [Puterman 2005]. Os processos são ditos “de Markov” 

porque obedecem a propriedade de Markov que diz: o efeito de uma ação em um estado 

depende apenas da ação e do estado atual do sistema (e não de como o processo chegou a tal 

estado) e são chamados “de decisão” pois modelam a possibilidade de um agente (ou tomador 

de decisão) interferir periodicamente no sistema executando ações. 

 De acordo com Puterman (2005), um processo de decisão sequencial é definido por um 

conjunto {T, S, A, R, P} cujos elementos são descritos a seguir: 

 Conjunto de Instantes de Decisão (T): Em um processo de decisão sequencial as 

decisões são tomadas em instantes de tempo denominadas de instantes de decisão. O 

conjunto T = {1, 2,... N} com N ≤ ∞, representa o conjunto discreto de instantes de 

decisão, que pode ser finito ou infinito. 

 Conjunto de Estados do Ambiente (S): É o conjunto de estados em que o processo pode 

se encontrar. Em cada instante de decisão t, o processo sequencial assume um estado s ϵ 

S, que representa como o ambiente é percebido pelo agente (ou tomador de decisão) 

naquele instante. O conjunto S pode ser discreto, contínuo, finito ou infinito. 

 Conjunto de Ações Possíveis (A): É o conjunto de ações que podem ser executadas em 

diferentes épocas de decisão. Em cada estado s ϵ S, o agente decisor deve escolher uma 

ação a de um conjunto de ações disponíveis no estado s, A(s), sendo   

⋃            ( ) . É importante notar que S e A(s) não variam com t e que A(s) também 

pode ser discreto, contínuo, finito ou infinito. 

 Função de Recompensas ou Retornos (R): É uma função que fornece o custo (ou 

recompensa)    (   ), por tomar uma decisão a ϵ A(s) a partir do estado s no instante de 

decisão t. A escolha da ação a altera a percepção do agente em relação ao ambiente, 

levando-o a um novo estado st+1 que o conduzirá ao novo instante de decisão t+1. 

Quando    (   ) for positivo é visto como lucro ou prêmio, quando negativo é visto 

como custo ou punição. 

 Função de Probabilidades de Transição (P): O estado do ambiente no próximo instante 

de decisão t+1 é determinado pela distribuição de probabilidade   ( |   )        . A 

função   ( |   )  denominado de função de probabilidade de transição, representa a 

probabilidade do processo estar no estado j ϵ S no instante t+1, quando o agente decisor 

escolher a ação a ϵ A(s) estando no estado s no instante de tempo t.  
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33..33  AApprreennddiizzaaggeemm  ppoorr  RReeffoorrççoo  
 

De acordo com Sutton & Barto (1998), a Aprendizagem por Reforço (AR) consiste no 

mapeamento de estados em ações, de modo que um valor numérico de recompensa seja 

maximizado. O sistema de AR não precisa conhecer a priori as ações que devem ser tomadas, 

mas deve descobrir quais ações o levam a obter a maior soma de valores de retorno. 

Em um sistema de AR, o estado do ambiente é representado por um conjunto de 

variáveis, denominados de espaço de estados, que são percebidas pelo agente. Uma ação 

escolhida pelo agente muda o estado do ambiente e o valor desta transição de estados é passado 

ao ambiente através de um sinal escalar de reforço, denominado recompensa. O objetivo do 

método é levar o agente a escolher a sequência de ações que tendem a aumentar a soma dos 

valores de recompensa. 

O agente se move autonomamente no espaço de estados interagindo com o ambiente e 

aprendendo sobre ele através de ações por experimentação. Cada vez que o agente realiza uma 

ação, uma entidade externa treinadora (crítico) ou mesmo o ambiente pode lhe dar uma 

recompensa ou penalidade, indicando o quão desejável é alcançar o estado resultante [Sutton & 

Barto 1998]. Desta forma, o reforço nem sempre significa avanço, como pode também inibir o 

agente em relação à ação executada.  A Figura 3.1 representa um esquema genérico da ideia de 

AR. 

 

Ambiente 

Agente

Ação atEstado st Recompensa rt

st+1

rt+1

 

Figura 3.1: Esquema de interação entre o agente e o ambiente 
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Na AR utilizam-se estratégias com o intuito de tomar decisões rápidas, aprender de 

forma eficiente e aumentar a velocidade da aprendizagem. Essas estratégias são definidas na 

forma de quatro elementos fundamentais: Política, Função de reforço, Função Valor e 

idealmente o Modelo do Ambiente [Sutton & Barto 1998]. 

 

3.3.1 Política 

 

 Responsável pelo comportamento que o sistema de AR segue para alcançar um 

objetivo, ou seja, uma política π determina como o agente deve decidir por certas ações. O 

agente realiza essa escolha baseado no mapeamento de estados s em ações a em um valor π(s, 

a) que representa a probabilidade do agente escolher a ação a ϵ A (s) quando ele está no estado 

s ϵ S. 

 

3.3.2 Função de Reforço e Retorno Esperado 

 

O reforço é um sinal do tipo escalar representado por      que é percebido pelo agente 

no ambiente, assim que uma ação a tenha sido executada e uma transição de estado          

tenha ocorrido. O reforço é definido para cada estado no ambiente com base em uma função 

que expressa o objetivo que o sistema deve alcançar. O agente deve maximizar o somatório dos 

reforços recebidos ao longo do tempo, o que nem sempre significa maximizar o reforço 

imediato a receber, mas o reforço acumulado durante a execução total. 

O retorno está relacionado ao valor geral esperado em longo prazo, definido 

formalmente como um somatório dos reforços obtidos até um tempo t. De modo geral, o 

sistema busca maximizar o valor esperado de retorno, onde o retorno é definido como uma 

função da sequência de valores de reforço até um tempo final T. No caso mais simples, as 

tarefas apresentam um estado terminal e o valor acumulado a longo prazo converge para um 

valor finito. Estas tarefas são denominadas de horizonte finito ou tarefas episódicas (número 

fixo de decisões a tomar) e o retorno é caracterizado de acordo com a seguinte equação: 

 

                          (3.1) 
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Em alguns casos, a interação entre agente e ambiente não termina em um episódio, ou 

seja, a sequência de estados não termina em um estado final, mas continua sem limite. Para 

esse tipo de problema (horizonte infinito) foi criado um fator de desconto γ que determina o 

grau de influência que os valores futuros têm sobre o reforço total. Segundo Sutton & Barto 

(1998), os valores de γ são determinados de forma empírica, de acordo com cada aplicação. A 

expressão do retorno para casos de horizonte infinito é:  

 

                       ∑          

 

   

 (3.2) 

 

onde 0 ≤ γ ≤ 1. Se γ = 0, o agente tem uma visão míope dos reforços, maximizando apenas os 

reforços imediatos. Se γ =1, a visão do reforço abrange todos os estados futuros dando a 

mesma importância para ganhos neste momento e qualquer ganho futuro. 

Para uma determinada tarefa, dada uma política π, como não se conhece a priori o valor 

do retorno total esperado    
 , pode-se então obter uma estimativa do mesmo utilizando 

aprendizagem por reforço. 

 

3.3.3 Função Valor 

 

 Especifica se o agente está aprendendo a escolher boas ações, ou seja, significa ter uma 

maneira de medir a qualidade das ações que estão sendo tomadas. Função Valor é um número 

que representa uma estimativa de quão bom é para o agente estar em um dado estado ou tomar 

uma dada ação em um dado estado seguindo uma política π qualquer. 

Se uma função de valor considera só o estado s, ela é denominada função de valor de 

estado V(s), se considera o par estado-ação (s, a), então é denominada função de valor estado-

ação Q(s,a). Uma vez que os reforços futuros dependem das ações futuras, as funções de valor 

dependem também da política π que o agente segue. 

 - Função Valor Estado: Considerando uma política π específica, a função valor estado  

V (s) é denotado por: 
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  ( )     *  |    +    {∑   

 

   

      |    }  (3.3) 

 

onde a função de valor   ( ) é o valor esperado (  )  de retorno para o estado      (estado 

atual), isto é, o somatório dos reforços aplicando-se o fator de desconto γ. Uma 

política ótima de ações é aquela que maximiza o valor esperado, ou seja: 

  ( )     ( ) 
      (3.4) 

 

- Função Valor Estado-Ação: Ao considerar o par estado-ação (s, a) pode-se 

ter   (   ), denominada função valor estado-ação denotada pela equação: 

 

  (   )     *  |         +    {∑   

 

   

      |         } (3.5) 

 

De forma semelhante, a função valor estado-ação ótima é determinada por: 

  (   )    (   ) 
      (3.6) 

 

De posse da função de valor estado-ação ótima,   (   ) , é relativamente simples a 

determinação da política ótima   . Para cada estado s, existem uma ou mais ações que 

maximizam o valor de Q naquele estado. Se   
 é conhecida, as ações que maximizam (ações 

gulosas) o valor de Q naquele estado serão as ações ótimas. Uma política ótima irá determinar 

uma probabilidade não-nula para essas ações gulosas, e uma probabilidade nula para as demais. 
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3.3.4 Modelo do Ambiente 

 

 Na AR é feito um mapeamento de situações em ações por meio da interação com um 

ambiente dinâmico. O ambiente em que o aprendiz está inserido deve ser, ao menos 

parcialmente observável. A informação pode ser obtida por meio da leitura de sensores, 

descrições simbólicas, entre outras. As ações tomadas podem ser indicações de baixo nível, 

como valores de tensão, corrente, ou de alto nível, como o movimento de robôs. 

Caso toda informação relevante esteja disponível (conhecimento de    ( |   ) e 

   ( |   )) pode-se criar um modelo que se assemelhe ao comportamento do ambiente, de 

forma que, dado um estado    e uma ação   , tal modelo possibilita predizer o próximo estado 

     e a próxima recompensa     .  

 

33..44  MMééttooddooss  ddee  RReessoolluuççããoo  ddee  AARR  
 

 Para solucionar problemas utilizando-se a abordagem da aprendizagem por reforço, um 

método de obtenção dos valores de   
 ou   

 deve ser utilizado. Existem três métodos 

fundamentais de resolução, cada um deles com suas vantagens e desvantagens: Programação 

Dinâmica, Métodos de Monte Carlo e Métodos de Diferenças Temporais. 

 

3.4.1 Programação Dinâmica 

 

 A Programação Dinâmica (PD) foi originalmente desenvolvida por Richard Bellman em 

1957. Caracteriza-se por ser uma técnica de decisões sequenciais e que vem sendo aplicada em 

diversas áreas, tais como: a engenharia aeroespacial, elétrica, mecânica, química, economia, 

entre outras. Baseada no princípio de otimalidade de Bellman [Larson & Casti 1978] que diz: 

 

“Uma política ótima possui a propriedade de que, quaisquer que 

sejam o estado inicial e a decisão inicial, as decisões restantes 

devem constituir uma política ótima a partir do estado que 

resulta da primeira decisão.” 
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A PD corresponde a uma coleção de algoritmos que podem obter políticas ótimas 

sempre que existir uma modelagem perfeita do ambiente como um PDM. Este “modelo perfeito 

do ambiente” é conseguido a partir do conhecimento dos estados, ações, retornos e 

probabilidades de transição para todos os estados, o qual dificilmente está disponível. 

Embora apresentem grande importância teórica, os métodos de PD são bastante 

limitados em aplicações práticas, devido à necessidade de uma modelagem precisa do ambiente 

como também pelo alto custo computacional por eles exigido. 

A ideia principal do PD e da AR em geral, é utilizar a função valor para gerar boas 

políticas. Esta ideia parte do princípio de que pode-se obter políticas ótimas a partir da função 

valor ótima   , ou   , que satisfazem as equações de otimalidade de Bellman, denotadas por: 

 

  ( )      
 

 *        (    |         )+ 
(3.7) 

    
 

∑     
 [     

     (  ) ]

  

 
(3.8) 

ou considerando a função valor estado-ação: 

  (   )    {         
 

  (       )|         )}  (3.9) 

 ∑     
 [     

    (     ) ]

  

 
(3.10) 

 

Segundo Sutton & Barto (1998) são exemplos de algoritmos PD: 

 

 Algoritmo de Avaliação de Política; 

 Algoritmo de Melhoria de Política; 

 Algoritmo de Iteração de Política; 

 Algoritmo de Iteração de Valor. 
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3.4.2 Métodos de Monte Carlo 

 

 Ao contrário dos métodos de Programação Dinâmica (PD), os Métodos de Monte Carlo 

(MC) não necessitam do completo conhecimento do ambiente e sim, da experiência, ou seja, 

necessitam apenas de amostras de sequências de estados, ações e recompensas de interações 

reais ou simuladas com o ambiente. O aprendizado é feito a partir de simulações reais com o 

ambiente, não exigindo, consequentemente, o conhecimento a priori das dinâmicas do 

ambiente, podendo levar, ainda, a um comportamento ótimo. Embora seja necessária uma 

modelagem, este requer apenas que algumas transições de estados sejam geradas, sem precisar 

de todo o conjunto de distribuições de probabilidades para todas as possíveis transições, como é 

exigido para um modelo que aplica a programação dinâmica.  

 Aprender com a experiência real não requer nenhum conhecimento prévio da dinâmica 

do ambiente, mas ainda pode atingir o comportamento ideal. Aprender com a experiência 

simulada, embora necessite de um modelo do ambiente, ele precisa apenas gerar transições de 

amostra, não as probabilidades de transição para todos os estados que é exigido por métodos 

DP. 

 Os métodos de Monte Carlo resolvem problemas de aprendizagem por reforço usando o 

valor esperado dos retornos totais observados, assim são indicados para tarefas episódicas de 

forma que possam garantir que tais retornos estejam disponíveis e bem definidos (Sutton & 

Barto, 1998). 

 De acordo com Sutton & Barto (2009), os métodos de Monte Carlo trabalham de forma 

incremental de episódio em episódio, ou seja, a experiência amostral é dividida em episódios e 

não passo-a-passo. As mesmas ideias utilizadas nos algoritmos de PD são também aplicadas 

aos métodos de Monte Carlo, entretanto, considera-se disponível apenas a experiência amostral, 

e não necessariamente o completo conhecimento do ambiente.  

 Existem duas variações do Método de Monte Carlo: 

 Método de Monte Carlo “qualquer visita”: estima a função valor estado    ( ) para 

uma dada política π, como a média após todas as visitas ao estado s. 

 Método de Monte Carlo “primeira visita”: estima a função valor estado como média 

após a primeira visita ao estado s.  

 

No caso das duas variações, quando o número de visitas tender ao infinito a média 

convergirá para o valor de   ( )  
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3.4.3 Métodos de Diferença Temporal 

 

 O Método de Diferença Temporal (DT) é o resultado das ideias dos métodos de Monte 

Carlo com as ideias da Programação Dinâmica. Como os métodos MC, os métodos de 

diferença temporal podem aprender diretamente a partir da experiência, não exigindo um 

modelo completo da dinâmica do ambiente. Da mesma forma que os métodos da PD, os 

métodos de diferença temporal atualizam as estimativas em parte com base em outras 

estimativas já aprendidas em estados sucessivos, sem precisar aguardar o final do episódio. 

 Ao contrário dos métodos de Monte Carlo, os métodos de diferença temporal não 

aguardam o término de um episódio, atualizando imediatamente o valor de   (  ) após cada 

passo, ou seja: 

 

  (  )    (  )    ,        (    )     (  )-                     (3.11) 

 

 Uma das vantagens dos métodos de diferença temporal é que eles podem ser 

implementados de forma totalmente incremental, não precisando completar um episódio como 

os métodos de MC, além de não necessitar da descrição precisa do modelo do ambiente, de 

seus reforços e das distribuições de probabilidades entre os estados, como nos métodos PD. 

Isso é possível por que os métodos DT atualizam as estimativas da função valor a partir de 

outras estimativas já aprendidas em estados sucessivos. 

Os métodos de diferença temporal podem ser agrupados em duas categorias: 

 Métodos on-policy: que atua fazendo avaliação e melhoria de uma política, que 

em seguida é utilizada para tomar decisões. 

 Métodos off-policy: que utilizam uma política para gerar o comportamento, que 

por sua vez é utilizado para avaliar ou melhorar outra política. 

Nos métodos de aprendizagem on-policy existe uma única política que é usada para 

escolher as ações durante o período em que está sendo aprimorada. No aprendizado off-policy, 

a política utilizada para selecionar as ações é chamada política de comportamento (behavior 

policy) e a política que está sendo melhorada é chamada de política de estimação (estimation 
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policy). Os dois tipos de políticas usam métodos estocásticos para escolher ações, como por 

exemplo, a política ε-greedy. 

O algoritmo de aprendizagem por reforço utilizado neste trabalho – algoritmo Q-

Learning – é um dos métodos de diferença temporal off-policy, e será descrito em detalhes na 

seção a seguir. 

 

33..55  AAllggoorriittmmoo  QQ--LLeeaarrnniinngg  
 

O algoritmo Q-learning foi desenvolvido por Watkins (1989) que é considerada uma 

das mais importantes contribuições em aprendizado por reforço. Este algoritmo apresenta como 

vantagem poder ser empregado mesmo quando o agente não dispõe de uma tabela de 

probabilidades de transição de estados do sistema, isto é, não possui conhecimento de como 

suas ações afetam o ambiente. 

 O Q-learning é classificado como um método de diferença temporal off-policy uma vez 

que a sua convergência para valores ótimos de Q não depende da política que está sendo 

utilizada, ou seja, a função ação-valor Q se aproxima diretamente da função ação valor ótima 

  , através de atualizações dos pares estado-ação, que são feitas a medida que estes pares são 

visitados. A função  (   ) da recompensa futura esperada ao se tomar a ação a no estado s, é 

aprendida através de tentativa e erro segundo a equação : 

 

 (     )   (     )   [         
 

 (      )   (     )]             (3.12) 

 

em que    é o estado atual,    é a ação realizada no estado   , e    é a recompensa, ou sinal de 

reforço recebido após executar    em   ,      é o estado seguinte,  é o fator de desconto que 

reduz a influência das recompensas esperadas futuras, com valor entre 0 e 1 (0≤   1),   (0 

≤    1) é o coeficiente de aprendizagem e o termo    
 

  (      ) é a utilidade do estado s 

resultante da ação a, obtida utilizando a função Q que foi aprendida até o presente. A função 

 (   ) é o valor associado ao par estado-ação (s, a) e representa quão bom é a escolha dessa 

ação na maximização da função retorno. 
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 A função Q representa a recompensa descontada esperada ao se tomar uma ação a 

quando visitado o estado s, e seguindo-se uma política ótima desde então, conforme ilustra o 

diagrama e backup da Figura 3.2. Diagramas de backup foram sugeridos por Sutton & Barto 

(1998) para resumir graficamente os algoritmos de aprendizagem por reforço, de modo a 

representar por meio de um diagrama os relacionamentos básicos das operações de atualização, 

ou backup, presente nos métodos.  

 

s, a

r

s’

a’

max

 

Figura 3.2 – Diagrama de backup Q-learning 

 

Uma característica importante deste algoritmo é que a escolha das ações a serem 

executadas durante o processo de aproximação iterativa da função Q pode ser feita através de 

qualquer critério de exploração/explotação, inclusive de forma aleatória. Uma técnica bastante 

utilizada para tal escolha é a denominada exploração  -gulosa, que consiste na escolha da ação 

associada ao maior valor de Q com probabilidade     
 

 ( )
 e na escolha aleatória de 

qualquer outra ação com probabilidade 
 

 ( )
, onde |A(s)| corresponde ao número de ações 

possíveis de serem executadas a partir de s, e   é o parâmetro de controle entre gula e 

aleatoriedade. 

O Q-learning foi o primeiro método de aprendizagem por reforço a possuir fortes 

provas de convergência. Watkins (1989) mostrou que se cada par estado-ação (s, a) for visitado 

um número infinito de vezes, a função valor-ação Q(s, a) irá convergir com probabilidade 1 
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para    , usando    suficientemente pequeno. Sendo o valor ótimo de Q obtido, uma escolha 

ótima das ações pode ser feita de acordo com a expressão: 

  ( )         
 

 (   )   (3.13) 

De forma que o par estado-ação a ter seu valor atualizado será associado à ação 

escolhida de acordo com a política  -gulosa: 

 ( )  {
                                                         

                                            
                   (3.14) 

 

 O algoritmo 3.1 apresenta o procedimento do Q-learning. Uma vez que todos os pares 

estado-ação tenham sido visitados infinitamente e os parâmetros α e γ satisfaçam algumas 

condições [Watkins 1989], garante-se que o método gerará uma estimativa de Q que converge 

para o valor de   . 

 

Algoritmo 3.1 Algoritmo Q-learning 

   1:Requer: (α,ε, γ, r) 

   2: Inicialize Q (s,a) 

   3: Enquanto episódios máximos não atingidos Faça 

   4:      Inicialize s 

   5       Enquanto não encontrar um estado final Faça 

   6:           Selecione a de acordo com a regra ε-gulosa 

   7:           Observe os valores de r(s,a) e         

   8:            (     )   (     )   ,           (      )   (     )- 

   9:            s   

   10:       Fim Enquanto 

   11: Fim Enquanto 

   12: retorno Q (s,a) 

 

Apesar do critério de convergência do algoritmo Q-learning exigir a execução de um 

número finito de episódios, na prática executa-se um número suficientemente grande de 

episódios de acordo com o tamanho ou contexto da tarefa a ser aprendida.  



 
 

 

Capítulo 4 

 

Conformação de Feixe e Controle de 

Potência com Aprendizagem por Reforço  

                                                                                                                                                                                  

 

 

44..11  IInnttrroodduuççããoo    
 

 Arranjo de antenas tem sido amplamente usado em uma variedade de aplicações 

incluindo estimação da direção de chegada de sinais (DOA) [Rambach & Yang 2014], [Zhang 

et al. 2014], sistemas de rastreio, localização de fontes [Gu et al. 2013], supressão dos sinais 

interferentes [Schmidt & Lopez-Valcarce 2014], entre outros. Sistemas de arranjo adaptativo 

são capazes de localizar e monitorar sinais (de usuários e interferências), ajustando 

dinamicamente os pesos das antenas para maximizar a recepção e minimizar interferência 

utilizando algoritmos de processamento de sinal [Balanis 2005]. Em aplicações onde o objetivo 

é o de suprimir sinais de interferência associados com várias fontes diferentes, arranjos de 

sensores adaptativos podem ser utilizados em conjunto com técnicas de controle de potência.

 Os métodos usados para resolver o problema de combinação entre a conformação de 

feixe e controle de potência foram apresentados em Rashid-Farrokhi et al. (1998a), Rashid-

Farrokhi et al. (1998b), onde o algoritmo proposto é capaz de realizar conformação de feixe no 

canal de subida, seguido da atualização da potência neste mesmo canal e no canal de descida. 

Neste caso, os pesos para o canal de descida são considerados os mesmos do canal de subida. 
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Este algoritmo proporciona um melhor desempenho do sistema através da SINR (Relação 

Sinal-Interferência mais Ruído). 

 Em Pitz et al. (2010), foi proposto um algoritmo (DCLMS – Duality Constrained Least-

Mean-Square) que utiliza o LMS para encontrar os pesos ótimos de conformação de feixe ao 

mesmo tempo em que faz o controle de potência em ambos os canais de subida e descida. Um 

sinal de referência é utilizado para conformação de feixe, dispensando o uso de algoritmos 

adicionais para computação da direção de chegada dos sinais. Por basear-se no LMS, o 

algoritmo apresenta baixa complexidade computacional, e o passo de adaptação para controle 

de convergência foi escolhido empiricamente para melhor atender aos objetivos da aplicação do 

algoritmo. A atualização da potência de transmissão ocorre somente após a convergência do 

processo de conformação de feixe, acarretando testes sucessivos de convergência e perda de 

desempenho em ambientes não-estacionários. Por outro lado, em Visotsky & Madhow (1999) é 

apresentado um algoritmo semelhante, no entanto é encontrada uma relação de 

proporcionalidade entre os pesos de uplink e de downlink. Outro trabalho realizado nesta área é 

encontrado em Yu & Lan (2005), em que a minimização da potência de transmissão nos canais 

é feita em cada antena individualmente. Todos estes trabalhos partem do princípio de que o 

canal é conhecido a priori e, portanto, é possível que se calcule a SINR na recepção, de onde é 

derivado o cálculo para atualização das potências de transmissão nos canais de subida e 

descida. 

O trabalho descrito em Huang et al. (2013) apresenta uma otimização conjunta da 

conformação de feixe e controle de potência, em um sistema multicelular coordenado no canal 

de descida que atende múltiplos usuários por célula para maximizar o menor valor de SINR. O 

algoritmo de solução ótima e distribuído com rápida taxa de convergência são provenientes da 

teoria não-linear de Perron-Frobenius e da dualidade da rede multicelular. Apesar de operar de 

forma distribuída, o algoritmo iterativo requer atualização instantânea da potência em um 

cluster coordenado por meio do backhaul.  

Em Khandaker & Rong (2011) é proposto um algoritmo que explora técnicas de 

conformação de feixe na fonte e em nós destino em conjunto com controle de potência de 

transmissão. Tem como objetivo minimizar a potência de transmissão total da fonte tal que um 

limiar mínimo de SINR seja mantido em cada receptor. Um algoritmo iterativo que utiliza estas 

técnicas juntas é desenvolvido para alcançar este objetivo.  

Foi proposto em Lu et al. (2010) um algoritmo de controle de potência em conjunto 

com conformação de feixe no receptor, com múltiplas estações-base adaptativas, para 

comunicação no canal de subida. Um algoritmo de otimização iterativo é proposto e os 
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resultados mostram que a potência de transmissão pode ser significativamente reduzida mesmo 

com uma quantidade menor de múltiplas estações-base, o que é considerado de grande interesse 

para comunicações no canal de subida. 

No artigo apresentado em Hu et al. (2010) foi desenvolvido um algoritmo para otimizar 

a taxa de soma da rede por meio do projeto do conformador de feixe e controle de potência para 

cada usuário secundário de um sistema radio-cognitivo multiusuário. Foi utilizado o método do 

ponto interior para solucionar o problema após a aproximação do SOCP (Second-Order Cone 

Programming).  

Em You et al. (2010) foi proposto um algoritmo que utiliza a combinação da 

conformação de feixe e controle de potência para um sistema radio-cognitivo de uma estação-

base com múltiplas antenas. Este algoritmo utiliza um método iterativo chamado “water-

filling” que busca maximizar a taxa total dos usuários secundários, sem degradar a qualidade de 

servico (QoS) para o link primário, ou seja, com a restrição de proteger a rede primária de 

interferências no sistema radio-cognitivo. Os resultados numéricos mostram a efetividade do 

algoritmo em sistemas rádio-cognitivo com múltiplas estações-base. 

O artigo de Li et al. (2012) considera o benefício de unir o conformador de feixe através 

de múltiplas células em um sistema MIMO (Multiple Input Multiple Output), onde as estações-

base múltiplas podem, em conjunto, otimizar os conformadores de feixe respectivos para 

melhorar toda o desempenho do sistema. A dualidade entre canal de subida e descida é 

generalizada para o caso multi-celular utilizando a Teoria de Langrange para o criterio: 

minimizar a potência de transmissão total sujeito a SINR (Relação Sinal Interferência Mais 

Ruído) restrições em usuários remotos. 

O algoritmo apresentado em Zeydan et al. (2010) realiza controle de potência e 

conformação de feixe em conjunto, na transmissão em redes sem fio ad hoc, com múltiplas 

antenas sujeito a restrição de QoS constante. O algoritmo proposto reduz a interferência mútua 

em cada nó. A potência de transmissão total da rede é minimizada enquanto garante um SINR 

constante em cada receptor. Foi proposto e comparado os desempenhos de algoritmos iterativos 

cooperativos (COPMA, do inglês, Cooperative Power Minimization Algorithm) e não-

cooperativos (NPMG, do inglês Non-cooperative Power Minimization Game). No algoritmo 

COPMA, usuários atualizaram seus vetores de conformador de feixe para minimizar a potência 

total transmitida utilizada na rede. Em NPMG, todos os conformadores de feixe na transmissão 

são atualizados no início da iteração, seguidos pelo controle de potência. 
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O objetivo a ser alcançado pela modelagem da Aprendizagem por Reforço deste 

problema é encontrar a política ótima que indique quais são as técnicas mais adequadas que o 

agente deve escolher dentre as ações disponíveis: Conformação de Feixe e Controle de 

Potência. 

Do ponto de vista da Aprendizagem por Reforço, o problema pode ser modelado como 

segue: o estado do ambiente é representado por um conjunto discreto de valores de SINR, ou 

seja, S= [SINR1, SINR2,…,SINRm], onde SINRm representa o valor máximo definido para 

SINR. 

Em cada estado s    S, o agente decisor deve escolher uma ação a de um conjunto de 

ações disponíveis no estado s, denotada por A(s). As possíveis ações disponíveis para cada 

estado são: Conformação de Feixe (CF) e Controle de Potência (CP). O algoritmo Q-learning 

pode gerenciar a decisão de explorar ou tirar proveito, utilizando uma política denominada ε-

gulosa. Esta política é definida no algoritmo por escolher a ação que possui o maior valor de 

utilidade do estado (critério guloso), com probabilidade (1- ε) e de ação aleatória com 

probabilidade ε.  

Como consequência da escolha de uma ação a   A(s) a partir do estado s no instante de 

decisão t, o agente decisor recebe uma recompensa rt(s,a). A escolha da ação a altera a 

percepção do agente em relação ao ambiente, levando-o a um novo estado st+1 que o conduzirá 

ao novo instante de decisão t+1. Quando a recompensa é positiva é visto como lucro ou 

prêmio, quando negativa é vista como custo ou punição. Na definição da função de retorno 

(recompensa), deve-se indicar o objetivo a ser alcançado pelo algoritmo. Neste problema 

procura-se minimizar a potência total de transmissão, mantendo-se constante o ganho do sinal 

desejado e a razão sinal-interferência mais ruído acima de um limiar preestabelecido δ.  

Portanto, a recompensa foi definida como positiva quando o SINR se aproxima do limiar e 

negativo, caso contrário.  

Definido os estados, ações e a função de retorno, o próximo passo foi o processo de 

treinamento do agente conforme apresentado no Algoritmo 4.1: no início do processo de 

aprendizagem, o agente não tem qualquer conhecimento do resultado de escolher entre as 

diferentes ações, por isso ele realiza várias ações e observa seus resultados; por um tempo, o 

agente explora muitas ações que resultam em recompensas cada vez maiores e gradualmente 
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tende a repeti-las (exploração); após isto, ele adquire conhecimento a partir das ações e 

eventualmente aprende a repetir aquelas que resultam em maiores recompensas (explotação).  

O Algoritmo 4.1 necessita de informações para os parâmetros (linha 1): coeficiente de 

aprendizagem (α), parâmetro que regula o critério guloso (ε), taxa de desconto (γ), critério de 

parada do LMS ( ). A seguir, inicia-se a matriz Q com valores aleatórios (linha 2), o estado 

inicial é determinado de forma aleatória dentro dos valores definidos em S (linha 4). Escolhe-se 

uma ação disponível para o S (linha 6) e de acordo com a ação escolhida executa-se a técnica 

correspondente (CF ou CP). Caso a ação escolhida seja CF, o algoritmo ajustará os pesos 

enquanto a condição determinada (linha 8) for satisfeita, caso contrário, o algoritmo atualizará 

as potências de transmissão de acordo com a equação apresentada no Algoritmo 4.1 (linha 16).  

Supondo que a ação inicial CP é escolhida, um valor arbitrário igual a 2 foi definida 

para a variável min_mse ( que representa o valor mínimo do erro) e, em seguida, as potências 

foram atualizadas. Por outro lado, se a ação inicial é CF, o valor da variável min_mse utilizado 

para atualizar as potências é baseado na última iteração do vetor de erro   .  A potência é um 

vetor de posições, em que M é o número de sinais que estão incidindo no arranjo de antenas. 

Ao executar uma das ações disponíveis para S, observa-se a recompensa (r) (linha 19) e um 

novo estado       é alcançado de acordo com a equação da linha 20 e a matriz Q é atualizada 

(linha 21).  O processo (linha 6 até linha 22) se repete ate que seja encontrado o estado final 

que neste trabalho foi definido pelo limiar de SINR. Ao encontrar o fim do episódio, o 

algoritmo é executado (a partir da linha 4) até que finalize o número de episódios definidos. Os 

passos do algoritmo Q-learning aplicado ao arranjo de sensores na etapa de treinamento do 

agente são apresentados no Algoritmo 4.1. 
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Algoritmo 4.1. Algoritmo Q-learning em Arranjo de Antenas 

1: Requer: (α, ε, γ,    ) 

2: Inicialize Q (s, a)  

3: Enquanto episódios máximos não atingidos Faça 

4:  Inicialize s         % estado inicial 

5:  Enquanto não encontrar um estado final Faça  

6:       Selecione a de acordo com a regra ε-gulosa;                  % a =1(CF) ou a=2 (CP) 

7:       Se a==1                                  % Conformação de feixe 

8:   Enquanto |  
       

      |    Faça                                    

9:     Para i=1, 2, …, M 

10:                               

11:    Fim_Para 

12:  Fim- Enquanto 

13:       Fim - Se   

14:        Se a==2                            % Controle de Potência 

15:     Para i=1, 2,…, M 

16:                    
       

     

         
     

                                                                                                                     

17:     Fim-Para  

18:        Fim - Se   

19:              Observe r                                                                               % Recompensa 

20:                                                  % Novo Estado 

21:                                                            % Atualizando  Q 

22:        s  s’ 

23:       Fim-Enquanto        

24: Fim-Enquanto 

25: retorno Q(s,a)                                                                                    %Matriz dos Q-valores 

 

Ao final do treinamento é montada uma Matriz Q que é utilizada no funcionamento do 

agente. É importante observar que para cada ação de CF é armazenado uma matriz, W(s,1), que 

guarda todos os valores dos pesos ótimos e uma matriz P(s,2), para cada ação de CP, que 

representa todas as atualizações realizadas nas potências de transmissão. Sempre que o 

ambiente for alterado uma nova execução do Algoritmo 4.1 é necessário. 

O algoritmo 4.2 mostra o funcionamento do agente onde j é chamado de ciclo de 

processamento e corresponde a escolher um estado inicial, executar uma ação e alcançar um 

novo estado. 
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Algoritmo 4.2. Algoritmo de Funcionamento do agente 

1: Se (altera ambiente) 

2:           treinamento                                                                                     % Algoritmo 4.1 

3: Senão   

4: Selecione um estado inicial s       

5:  Para j de 1 até valor_max Faça                                                        

6:                     Escolha amax para o estado s e execute 

7:   s  s’ 

8:   Fim-Para    

 

 

44..33  RReessuullttaaddooss  ee  SSiimmuullaaççõõeess  
  

O funcionamento do algoritmo proposto foi demonstrado para duas fontes (M=2) com 

ângulos de chegada de 90° e 30° para sinais de interesse e interferentes, respectivamente. O 

SINR alvo é de 2 dB, e as potências iniciais foram fixados em 1W para ambas as fontes. Todas 

as fontes foram modeladas com sinais binários com distribuição uniforme e aleatória. O ruído 

em cada elemento da antena foi modelado como um ruído gaussiano aditivo branco (AWGN) 

com variância     . Os parâmetros utilizados na simulação são listados na Tabela 1. 

 

Tabela 4.1. Parâmetros de Simulação 

Paramêtros Valores 

Número de elementos do arranjo ( K ) 8 

Número de sinais envolvidos ( M ) 2 

Potência inicial de transmissão em W ( P0 ) 1 

Restrição da SINR em dB ( δ ) 2 

Passo de adaptação (     0.001 

Variância de ruído        0.1 

Distância entre cada elemento do arranjo ( d ) 0.5 

Coeficiente de Aprendizagem       0.1 

Taxa de Desconto (     0.9 

Parâmetro que regula o critério guloso     ) 0.2 

 

 Neste trabalho, um arranjo linear de antenas com 8 elementos e duas fontes de sinal foi 

utilizada: uma fonte de interesse e uma fonte interferente. Um arranjo linear de K elementos 

pode criar até K-1 nulos na direção da fonte interferente. Quando o número de fontes 
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indesejáveis (interferentes) está próximo de tal limite, a atenuação de sinais indesejáveis é 

reduzido e há ganhos em excesso (maiores que o ganho atribuído ao sinal desejado) na 

proximidade dos ângulos desejados e interferentes. Assim, a utilização de duas fontes está 

dentro dos limites estabelecidos para o desempenho do sistema. 

 A distância entre os elementos do arranjo (d) é limitado pelo valor    . Esta limitação 

evita a produção e sobreposição de lóbulos laterais. As potências de transmissão unitárias 

foram usadas para inicializar o algoritmo de controle de potência e facilitar os cálculos. A 

escolha do   no passo de adaptação foi determinada experimentalmente de modo a 

proporcionar estabilidade do algoritmo. Quanto maior o passo de adaptação, maior a velocidade 

de convergência. Entretanto, o excesso de erro também se torna maior, o que é indesejável. Os 

valores de  ,  , e   foram obtidas depois de várias simulações. 

Os estados do ambiente são representados pelos valores de SINR discretos entre -0.8 a 5 

referenciados por índices (1 a 18). Cada ação é referenciada por um índice (1 ou 2), em que a 

ação 1 representa Conformação de Feixe e a ação 2 representa o Controle de Potência. Foi 

adotada uma política ε-gulosa, com 80% de chance de escolha da ação com maior estimativa. 

Foram realizados duas simulações utilizando os parâmetros da Tabela 4.1, porém na 

segunda simulação a variâcia do ruído (σ
2
) foi alterada para 0.3. Em cada experimento, o 

treinamento foi configurado para ser executado em 10, 50 e 250 episódios.  

Os resultados da 1a simulação são apresentados na Tabela 4.2 e indicam as políticas 

obtidas ao final de cada um dos episódios destacados, onde cada linha corresponde a um valor 

de SINR e cada coluna corresponde ao processo de conformação de feixe (CF) ou controle de 

potência (CP). 
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 Tabela 4.2. Evolução da política do agente  

   Política 10 Política 50  Política 250  

ÍNDICE SINR 

(dB) 

CF CP CF CP CF CP 

1 -0.8 0.5 0.5 1 0 0 1 

2 -0.6 0.5 0.5 1 0 1 0 

3 -0.4 0.5 0.5 1 0 0 1 

4 -0.2 0 1 1 0 1 0 

5 0 0 1 0 1 0 1 

6 0.2 0 1 0 1 0 1 

7 0.4 0 1 0 1 0 1 

8 0.6 0 1 0 1 0 1 

9 0.8 1 0 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 1 0 1 

11 1.2 0 1 1 0 0 1 

12 1.4 0 1 0 1 0 1 

13 1.6 0 1 0 1 0 1 

14 1.8 0 1 0 1 0 1 

15 2 Destino  Destino  Destino  

16 3 1 0 0 1 1 0 

17 4 1 0 1 0 1 0 

18 5 1 0 1 0 1 0 
 

 

Os valores referenciados na Tabela 4.2 correspondem à probabilidade de escolha de 

cada técnica para as faixas de valor do SINR discretizado. A política obtida após o 250° foi 

destacada e diz respeito à política ótima que foi adotada para o teste do agente.  

As Figuras 4.1 apresentam no eixo das ordenadas os estados (SINR) e a curva indica a 

evolução do SINR até alcançar a SINR alvo (δ=2).  
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(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

Figura 4.1. (a) Resposta do sistema. Agente partindo do SINR=-0.8 dB; (b) Resposta do 

sistema. Agente partindo do SINR = 0 dB; (c) Resposta do sistema. Agente partindo do SINR = 

5 dB. 

 

 A sequência de chaveamento das ações para um SINR inicial de -0.8 dB está ilustrada 

na Figura 4.2, com o eixo das ordenadas representando as ações (Conformação de Feixe e 

Controle de Potência) executadas e a curva indica a ordem de execução em cada ciclo de 

processamento. O índice 1 e 2 representam a Conformação de Feixe e Controle de Potência, 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.2. Sequência de Chaveamento entre as duas técnicas (CF e CP) 
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 A Tabela 4.3 apresenta os resultados de simulação obtida utilizando os mesmos 

parâmetros, porém com variância do ruído igual a 0.3. 

 

Tabela 4.3. Evolução da política do agente  

   Política 10 Política 50  Política 250  

ÍNDICE SINR(dB) CF CP CF CP CF CP 

1 -0.8 0.5 0.5 0 1 0 1 

2 -0.6 0.5 0.5 0 1 0 1 

3 -0.4 0.5 0.5 1 0 0 1 

4 -0.2 0 1 1 0 0 1 

5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 

6 0.2 0 1 0 1 0 1 

7 0.4 0 1 0 1 0 1 

8 0.6 0 1 0 1 0 1 

9 0.8 1 0 0 1 0 1 

10 1 0 1 0 1 0 1 

11 1.2 0.5 0.5 0 1 0 1 

12 1.4 0 1 0 1 1 0 

13 1.6 0 1 0 1 0 1 

14 1.8 0 1 0 1 0 1 

15 2 Destino  Destino  Destino  

16 3 0 1 1 0 1 0 

17 4 0 1 1 0 1 0 

18 5 1 0 1 0 1 0 
 

 

Analisando as Tabelas 4.2 e 4.3, percebe-se que o Controle de Potência foi escolhido 

em muitos estados em detrimento da Conformação de Feixe, isso demonstra a independência 

do algoritmo em escolher a política ótima, ao contrário dos algoritmos apresentados em [Pitz et 

al. 2010], [Visotsky & Madhow 1999], [Yu & Lan 2005], [Zeydan et al. 2010] que somente 

utiliza a potência quando a convergência da conformação de feixe é alcançada.   

A Figura 4.3 ilustra a evolução do SINR até alcançar o SINR alvo (2ª simulação).  
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(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

Figura 4.3. (a) Resposta do sistema. Agente partindo do SINR=-0.8 dB; (b) Resposta do 

sistema. Agente partindo do SINR = 0 dB; (c) Resposta do sistema. Agente partindo do SINR = 

5 dB. 

 

A Figura 4.4 apresenta a sequência de chaveamento para um SINR inicial de 5 dB, que 

indica o eixo das ordenadas as ações (CF ou CP) executadas e cuja curva indica a ordem de 

execução em cada ciclo de processamento. Índices 1 e 2 indicam, respectivamente, CF e CP. 

 

 

Figura 4.4. Sequência de Chaveamento entre as duas técnicas (CF e CP) 

 

 Observa-se que mesmo com a mudança na variância do ruído de 0.1 para 0.3, o 

algoritmo proposto mostrou-se eficaz na escolha da política ótima, necessitando apenas um 
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novo treinamento (geração de nova tabela Q) visto que o ambiente foi modificado. Este ponto é 

importante e mostra a robustez do algoritmo frente a novas condições de ruído. 

 

 

44..44  CCoonncclluussããoo  
 

 A utilização da conformação de feixe e do controle de potência de forma individual tem 

suas vantagens, porém ao utilizá-los em conjunto ocasiona um melhor desempenho do sistema. 

O método apresentado neste capítulo, ao empregar uma combinação de conformação de feixe e 

controle de potência obtém, através da Aprendizagem por Reforço, uma política ótima de 

seleção entre essas técnicas. 

 Mediante as simulações realizadas observa-se que a Aprendizagem por Reforço 

encontra de maneira eficaz uma política ótima de alternância entre a conformação de feixe e 

controle de potência, fazendo com que seja escolhida a técnica mais adequada ao sistema de 

acordo com a situação de Relação Sinal Ruído Interferente (SINR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 5 

 

Conformação Cega de Feixe com 

Aprendizagem por Reforço  

                                                                                                                                                                                  

 

5.1 Introdução 
  

Os fenômenos de multipercurso são um dos principais responsáveis pelo 

aparecimento da Interferência Intersimbólica (ISI – Intersymbol Interference), efeito 

caracterizado pela sobreposição de símbolos de uma mesma fonte no domínio do tempo. 

Com o objetivo de reduzir os efeitos da ISI, vários dispositivos podem ser empregados 

no processo de recepção e entre eles estão os esquemas de arranjo de antenas 

adaptativas com conformação de feixe. Os arranjos de antenas são filtros espaciais que 

visam à compensação da ISI, de forma a recuperar o sinal transmitido [Proakis 2000], 

[Haykin 2001]. 

 O arranjo possui coeficientes que podem ser adaptados por uma série de 

algoritmos. Entre os vários tipos de algoritmos adaptativos, existe uma classe chamada 

de cegos (blind) [Godard 1980], [Shalvi & Weinstein, 1990] que não precisam 

transmitir um sinal de referência ao receptor para o cálculo dos coeficientes associados 

ao arranjo. Os algoritmos cegos minimizam o problema da ISI a partir da observação do 

sinal de saída do canal de comunicação. Existem várias técnicas para otimização cega 

dos coeficientes do arranjo de antenas [Godard 1980], [Shalvi & Weinstein, 1990] e 

entre elas uma das mais utilizadas é otimização no Gradiente Descendente que é 

conhecida como Algoritmo de Módulo Constante (CMA – Constant Modulus 

Algorithm) [Godard 1980]. 

 Entretanto, a função de otimização do CMA não converge globalmente, 

apresentando pontos indesejáveis de mínimos locais que podem levar a uma redução 
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ineficiente da ISI [Godard 1980]. Para minimizar este problema, normalmente o CMA é 

utilizado em conjunto com o algoritmo DD (Decisão Direta) [Rao et al 2009], [Fan 

2009], [Fatadin et al 2009], [Chen et al 2008].  

 Foi proposto em Rao et al (2009) e Fan (2009) um novo equalizador denominado 

DFE (DFE - Decision-Feedback Equalizer) para superar a interferência inter-simbólica 

de forma mais rápida em um sistema de comunicação sem a necessidade de uma 

sequência de treinamento. Ao contrário do DFE convencional, o componente de filtro 

feedforward e o componente de filtro de realimentação no DFE proposto operam com 

um algoritmo de módulo constante (CMA) e um algoritmo de decisão-direta (DD), 

respectivamente.  Esse novo equalizador faz pleno uso das vantagens da capacidade de 

“abrir o olho” do CMA e uma taxa de convergência mais rápida do DD. 

Consequentemente, o DFE proposto tem uma taxa de convergência mais rápida que o 

DFE convencional, melhorando o desempenho do sistema. Já em Ashmawy et al. 

(2009) o equalizador DFE foi implementado em FPGA (Field Programmable Gate 

Array) para sinais de 16-QAM e 64-QAM. O CMA e MMA (Multi-Modulus Algorithm) 

foram utilizados para atualizar os coeficientes no modo de operação cego a qual foram 

seguidos pelo modo DD. O DFE foi implementado usando o FPGA Xilinx Virtex-II 

XC2VP100.  

Em Fan (2009) um DFE baseado nos algoritmos adaptativos CMA e DD foi 

proposto. Foi provado que o DFE apresentado em Fan (2009) é mais eficaz que os DFEs 

convencionais tais como o DFE baseado em CMA e o DFE baseado em DD. Entretanto 

quando ocorre o deslocamento da frequência Doppler em um canal de comunicação, 

que pode resultar na rotação de fase da portadora, a precisão das decisões é tão baixa 

que degrada o desempenho desses DFEs.  Baseada na DFE em Fan (2009) um novo 

DFE denominado PLL (Phase-Looked Loop) é proposto em Rao et al (2011). O PLL 

funciona de acordo com o algoritmo CMA1-2 apresentado em Fan (2009) que significa 

que na fase de “olho aberto”, o método proposto pode compensar as rotações de fase de 

modo que a fase DD pode mostrar as suas vantagens como menor MSE, o que torna o 

método mais eficaz. 

No artigo de Fatadin et al (2009) as técnicas de equalização cega CMA 

(Constant Modulus Algorithm), RLS-CMA (Recursive Least- Squares), DD (Decision - 

Directed) e RDE (Radius Directed Equalization) foram investigadas em um sistema 

coerente 16-QAM. O RLS-CMA pode atingir MSE (Mean Square Error) inferior ao 
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CMA no estado estacionário à custa de uma maior complexidade computacional. O 

RDE pode ter um desempenho semelhante ao RLS-CMA com menor complexidade.  

É importante enfatizar que os trabalhos apresentados em Rao et al (2009), Fan 

(2009) e Fatadin et al (2009) utilizam técnicas de equalização cega, no entanto poderiam 

ter sido utilizados em filtro espacial (beamforming) como forma alternativa de 

minimizar a ISI.  

Em Nguyen & Ding (1998) foi proposta uma análise de convergência simples do 

algoritmo CMA sob sinais de multipercursos correlacionados. Duas técnicas de 

adaptação baseado no CMA para capturar diferentes sinais foi proposto. Uma 

abordagem utiliza uma restrição de projeção ortogonal nos parâmetros do conformador 

de feixe. A outra abordagem baseia-se na independência das fontes de sinal e explora a 

ortogonalização de Gram_Schmidt na saída do conformador de feixe.  

No trabalho apresentado em Fares (2004) foi proposto uma nova estrutura de 

arranjo de antenas inteligentes (SAA- Smart Antenna Array) que utiliza conformação 

cega de feixe sequencial para sinais de multipercurso correlacionados em ambientes 

subterrâneos. Essa estrutura foi proposta no intuito de reduzir o efeito de multipercurso 

que causa interferência intersimbólica (ISI) e degradação na qualidade da transmissão 

em sistemas de comunicação sem fio. Resultados simulados com modelos de canal 

Gaussiano e Rayleigh mostram que a abordagem proposta constitui um bom 

aprimoramento no desempenho da BER.  

Wu & Xu (2005) propuseram um novo algoritmo de conformação cega de feixe 

eficiente baseado na otimização de cumulantes. Ao invés do algoritmo de descida mais 

íngreme com convergência lenta, foi derivado um novo método iterativo para alcançar a 

solução ótima. Esse novo algoritmo requer apenas algumas iterações para alcançar um 

resultado satisfatório. 

O trabalho de Ortolan et al. (2007) propõe um novo beamformer cego baseado 

na operação concorrente entre os algoritmos MMC (Critério do Momento Máximo) e 

DD. Esses dois algoritmos trabalham concorrentemente de modo que duas funções de 

custo distintas são simultaneamente minimizadas. Os resultados mostram que o novo 

beamformer cego apresenta uma convergência mais rápida. 

Foi proposto em Chen et al. (2008) e em Chen et al. (2010) uma abordagem 

semi-cega de conformação de feixe adaptativo para sistemas sem fio de baixa 

complexidade que emprega elevada taxa de transferência em modulações QAM. Um 

número mínimo de símbolos de treinamento, igual ao número de elementos do arranjo 
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de antenas no receptor, são utilizados primeiramente para fornecer uma estimativa de 

mínimos quadrados do vetor de pesos do conformador de feixe. O algoritmo CMA 

auxiliado pelo SDD (Soft Decision-Directed) é adotado para adaptar o conformador de 

feixe. O esquema semi-cego adaptativo de conformação de feixe é capaz de convergir 

rapidamente para o mínimo erro quadrático médio. 

No artigo apresentado em Chang & Pao (2013) os autores propõem um filtro 

autodidata concorrente sujeito a restrição de simetria (SC-CBF - Symmetry-Constrained 

Concurrent Blind Filter) para sistemas de conformação de feixe adaptativo em 

múltiplas antenas. O conformador de feixe (SC-CBF) foi criado de acordo com a 

ativação concorrente dos algoritmos (SC_CMA - Symmetry-Constrained Constant 

Modulus Algorithm e SC-DD - Symmetry-Constrained Decision- Directed). Os 

resultados da simulação mostraram que os conformadores de feixe SC-CMA e o SC-

CBF obtiveram taxas de convergência mais rápidas que os conformadores de feixe 

cegos existentes. 

Em Blom et al. (2011) o artigo apresenta um CMA Angular, um método de 

conformação cega de feixe que calcula as atualizações dos ângulos de direção (ao invés 

das atualizações do vetor de pesos) para manter o rastreio (monitoramento) do sinal 

desejado. Simulações do CMA angular mostram um comportamento de convergência 

promissor e uma complexidade menor do que os métodos alternativos (MUSIC, por 

exemplo). 

De acordo com os trabalhos [Fatadin et al 2009], [Chen et al 2008], [Blom et al 

2011], [Chang & Pao 2013], observa-se a utilização dos algoritmos CMA e DD (e suas 

variações). Nesta estratégia denominada CMA-DD, o algoritmo CMA é utilizado até a 

ISI atingir a melhor condição de “olho aberto” possível e em seguida é comutado para o 

algoritmo DD. No entanto, conforme Blom et al (2011), Chang & Pao (2013), Castro 

(2001), quanto mais densa a constelação, maior será o número de iterações necessárias 

ao algoritmo CMA, tal que seja alcançado um nível de ISI suficientemente baixo para a 

transferência ao algoritmo DD. Assim, a convergência da sequência de algoritmo CMA-

DD, se atingida, será tanto mais lenta quanto mais densa for a constelação. 

Existem várias técnicas de comutação entre o CMA e o DD propostas na 

literatura [Rao et al 2009], [Fan 2009], no entanto, a maioria dessas técnicas são 

baseadas em métricas heurísticas calculadas em tempo real com base no erro 

instantâneo gerado pelo algoritmo e não tentam encontrar uma política ótima de 
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comutação entre o CMA e o DD através de uma técnica de busca analisando todos os 

estados possíveis. 

 

  

5.2 Modelagem do Problema 
 

 A Figura 5.1 apresenta uma estrutura simplificada de um sistema discreto de 

comunicação em banda base com ISI e uma fonte de informação transmitindo símbolos 

complexos  ( )    ( )     ( ), pertencentes a um conjunto,    *          +, 

de MC símbolos possíveis. Os símbolos v(n) são transmitidos por meio de um canal 

com ISI. 

 

Gerador de 

Símbolos

Canal com 

ISI

v(n)
Receptor

x(n)

Ts

y(n)

 

Figura 5.1. Sistema de Comunicação discreto em banda base com ISI. 

 

O sinal recebido,  ( ), pode ser expresso por  

 

 ( )  ∑  

   

   

   (    )  

 

(5.1) 

 

onde   é o número de percursos do canal,    é o ganho complexo do  -ésimo percurso e 

   é um valor inteiro que representa o atraso do  -ésimo percurso [Proakis 2000]. 

 O arranjo de antenas adaptativas é usualmente implementado como um vetor  

linear de elementos igualmente espaçados que podem direcionar o ganho da antena em 

uma dada direção e anular em outras. Prova-se que o número máximo de nulos é dado 

por    , onde   é o número de antenas no arranjo. A Figura 5.2 apresenta um 

arranjo linear, onde as antenas são orientadas no eixo-  e espaçados de  . Supõe-se que 

todos os multi-percursos chegam ao arranjo no plano horizontal com um ângulo de 

chegada (Angle of Arrival - AOA), igual a  . Cada  -ésima antena é ponderada pelo 
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conjugado de um ganho complexo   
  e o espaçamento   em geral dever ser igual a     

(  é o comprimento de onda do sinal transmitido) [Liberti & Rappaport 1990]. 

eixo-x

+

wM-1

wi

w0

..
.

..
.

M

n

0

d

q

q

Frente de onda

y(n)

x0(n)

xi(n)

xM-1(n)

*

*

*

 

Figure  5.2. Estrutura de um vetor linear de  -antenas igualmente espaçadas. 

Assim, pode-se dizer que o sinal recebido,  ( ), no  -ésimo elemento de antena é dado por  

 

  ( )   ( )   
  
 

       (  ) 

 

(5.2) 

 

 A saída combinada dos sinais dos  -elementos,  ( ), é representada por  

 

 ( )  ∑  

   

   

  
 ( )  ( )  

 

(5.3) 

 

Ajustando os pesos   ( ) do arranjo é possível escolher qualquer direção para o 

máximo ganho [Liberti & Rappaport 1990]. Substituindo  ( ) da Equação 5.1 na 

Equação 5.3, tem-se  

 ( )  ∑  

   

   

∑  

   

   

  
 ( )   (    ) 

  
  
 

     (  )    ( ) 

 

(5.4) 
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 onde   ( ) é o ruído AWGN (Additive White Gaussian Noise) associado a cada 

elemento de antena. 

 

5.3 Técnica Proposta 
 

A técnica proposta compreende em utilizar Aprendizagem por Reforço 

associado ao algoritmo Q-Learning para encontrar uma política ótima de comutação 

entre os algoritmos CMA e DD na conformação cega de feixes de um arranjo linear de 

antenas. O processo de busca pela política ótima de comutação é realizado “off- line” no 

qual é gerada uma sequência finita de C símbolos  ( )    ( )     ( ) que tentam 

representar uma situação crítica de constelação como está apresentado na Figura 5.3. O 

objetivo é tentar apresentar para o agente todos os possíveis estados que um ambiente 

com ISI possa conter. 

 

Figura 5.3. Constelação utilizada como entrada para geração da política de 

comutação implementada pelo AR. 

 

A modelagem por AR se dá da seguinte forma: Os estados são representados por 

um conjunto discreto de valores de erro normalizado entre 0 e 1,denotados pelo vetor 

S= [en1, en2,…, enc, …, enC], onde C representa o número de estados.  

Para cada estado, o agente deve escolher uma ação a disponível para o estado s 

dentre um conjunto de ações A(s). Cada ação é referenciada por um índice (1 ou 2), em 

que a ação 1 representa o algoritmo CMA e a ação 2 representa o algoritmo DD. Ao 

escolher uma ação a partir de um estado s num instante de decisão t, o agente decisor 

recebe uma recompensa rt(s,a). Neste caso, a recompensa foi definida como positiva 
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(+1) quando o erro estiver diminuindo e negativa, caso contrário (-1). Foi adotada uma 

política ε-gulosa, com 80% de chance de escolha da ação com maior estimativa. 

Para a ação 1 (algoritmo CMA) o cálculo do erro normalizado é expresso como 

 

  ( )      ( )   (5.5) 

 

E para a ação 2 (algoritmo DD) o cálculo do erro normalizado é expresso por  

 

  ( )    ̂( )    ( )  . (5.6) 

 

O cálculo do erro normalizado, para ambas as ações é então aproximado em um 

dos possíveis estados disponíveis, enc,, do vetor S e      assume o valor do índice c. 

O Algoritmo 5.1 detalha o algoritmo proposto para encontrar a política ótima de 

comutação entre o CMA e o DD.  

 

Algoritmo 5.1. Algoritmo Proposto para busca da política ótima de comutação 

entre o CMA e o DD 

1:  Gera sequência de   símbolos  ( ) (Figura 5.3)  

2:  Inicialize matriz    

3:  Para     Até    com       Faça  
4:       Inicialize   e  ( ) com valores aleatórios 

5:       Para     Até   com       Faça  
6:            Selecione   de acordo com a regra  -gulosa.  

7:            Calcula  ( ) utilizando o sinal  ( ) como entrada do arranjo.  

8:            Se      
9:                Calcula erro do CMA (Equação 2.20).  

10:                Calcula   ( ) (Equação 5.5).  

11:            Senão  
12:                Calcula erro do DD (Equação 2.18).  

13:                Calcula   ( ) (Equação 5.6).  

14:            Fim - Se  
15:            Encontra o novo estado   .  
16:            Atualizar  ( ).  

17:            Calcula a recompensa  .  

18:            Atualizar     . 

19:                 
20:        Fim – Para 
21:  Fim – Para 
22:  Retorne matriz   

 

 

O algoritmo apresentado gera como resultado uma matriz Q expressa como  
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(

 
    

   

 

    
   

    

    
   

 

    
   

    )

 . 

 

(5.7) 

 

onde Q(s,a) representa o par estado-ação. Com base na matriz Q o arranjo adaptativo 

escolhe a melhor ação a ser executada (a=1 – CMA ou a= 2 – DD) em cada n-ésimo 

instante.  A melhor ação associada ao s-ésimo estado pode ser expressa como  

 

a  =  {
                        (   )   (   )

                         (   )   (   )
. 

(5.8) 

 

 

5.4 Resultados e Simulações 
 

Tendo como objetivo validar a utilização da AR no controle da comutação entre 

o CMA e o DD e avaliar sua confiabilidade e desempenho frente a outras propostas, 

foram realizadas simulações para um sistema de comunicação digital 16-QAM, sem 

codificação de canal. O sistema foi modelado de acordo com o cenário exibido na 

Figura 5.1 e como os parâmetros apresentados na Tabela 5.1.  

 

                  Tabela 5.1. Parâmetros utilizados nas simulações 

Numero de antenas (K) 8 

Passo de adaptação (μ) 0.001 

Números de episódios (EP) 500 

Número de símbolos h(n) (C) 196 

Número de estados 32 

Coeficiente de aprendizagem (α) 0.1 

Taxa de desconto (γ) 0.9 

Parâmetro que regula o critério guloso (ε) 0.2 

 

A avaliação do desempenho do conformador de feixe (beamformer) proposto foi 

realizada mediante a comparação dos resultados simulados entre os algoritmos CMA-

DD com AR e o algoritmo CMA.  
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Os critérios de desempenho adotados basearam-se nas medidas de erro 

quadrático médio (MSE), taxa de erro de bit (BER) e análise das constelações de saída. 

Os resultados foram obtidos para um cenário na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2. Canal utilizado nas simulações 

Ganhos do canal (  ) 1 0.5 0.3 0.1 

Atraso do canal em amostras (  ) 0 6 12 14 

AOA em graus (  ) 0 60 100 150 

 

 

A Figura 5.4 apresenta a variação dos estados (erro) em função da quantidade de 

amostras partindo de um estado aleatório inicial compreendido entre 0 e 1. Percebe-se 

que há uma tendência dos estados convergirem para o erro zero ao utilizar 500 

episódios, ou seja, a quantidade de episódios foi suficiente para se obter um resultado 

satisfatório. 

 

 

Figura 5.4. Variação dos estados em função da quantidade de amostras. 

 

A Figura 5.5 apresenta as ações realizadas pelo AR nas 100 primeiras amostras. 

Esta curva mostra que a política de comutação ótima entre os dois algoritmos (CMA e 

DD) não segue o modelo tradicional no qual, espera-se que o CMA entre em uma 

condição de olho aberto para comutar para o o DD. Pode-se confirmar essa afirmação 

observando também a matriz Q ilustrada na Tabela 5.3 que indica a política ótima de 

execução das ações, ou seja a ação ótima executada é aquela que maximiza o valor de Q 

naquele estado. 
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Figura 5.5. Ações realizadas pelo algoritmo CMA-DD com AR (Eb/N0 = 16 dB). 

 

Tabela 5.3. Política ótima obtida através da Matriz Q. 

Índice (estados) CMA DD Algoritmo 

1 -0.1365 -0.3298 CMA 

2 0.9791 0.6438 CMA 

3 1.1240 1.6194 DD 

4 1.4437 1.4210 CMA 

5 2.2956 1.9652 CMA 

6 2.0837 2.0032 CMA 

7 0.7569 1.0125 DD 

8 1.4051 0.7979 CMA 

9 0.9032 1.8471 DD 

10 0.7569 0.9499 DD 

11 1.5712 1.1285 CMA 

12 0.6815 0.7883 DD 

13 1.2065 0.7913 CMA 

14 1.5996 0.8651 CMA 

15 1.4846 1.5283 DD 

16 0.9751 1.6184 DD 

17 1.3959 1.3018 CMA 

18 0.5458 1.3834 DD 

19 1.3759 0.5763 CMA 

20 0.6826 1.0593 DD 

21 0.7154 0.7508 DD 

22 0.6768 0.9338 DD 

23 0.7409 0.8269 DD 

24 0.8260 0.7931 CMA 

25 0.4704 1.1152 DD 

26 1.3827 1.4254 DD 

27 0.6883 0.9634 DD 

28 0.6980 0.8074 DD 

29 0.8526 0.5988 CMA 

30 1.2128 0.9038 CMA 

31 0.9422 0.9419 CMA 

32 0.6805 0.9225 DD 
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A Figura 5.6 apresenta a curva de BER em função de Eb/N0 para o CMA-DD 

com AR e para CMA. A curva do CMA foi gerada a partir de 10 execuções do 

algoritmo CMA, onde para cada realização o CMA foi treinado com 10 mil símbolos e 

obtido o valor médio dessas iterações. Observa-se que o CMA não conseguiu ter um 

resultado satisfatório porque praticamente a taxa de erro não diminuiu com o aumento 

do Eb/N0. Diferentemente da técnica de comutação por AR que conseguiu um resultado 

esperado, no qual a taxa de erro diminui com o aumento de Eb/N0.  

 

 

Figura 5.6.  Curva de desempenho (BER) do conformador de feixe  

 

 

A Figura 5.7 ilustra a curva do Erro Médio Quadrático (MSE) entre o algoritmo 

proposto e o algoritmo CMA. Os resultados mostraram que o CMA não converge 

porque o número de iterações está pequeno ou o passo de adaptação está muito 

pequeno, porém ao utilizar o mesmo passo de adaptação, o algoritmo CMA-DD 

convergiu. 
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Figura 5.7. Curva MSE x Número de Iterações 

 

 

As Figuras 5.8 e 5.9 apresentam as constelações obtidas para o CMA-DD com 

AR e CMA sem AR, respectivamente e estes gráficos confirmam os resultados obtidos 

pela curva de BER. Observa-se como esperado que o CMA converge com a constelação 

deslocada com desvio angular (Figura 5.9) isso não acontece com a técnica proposta na 

Figura 5.8. 

 

 

Figura 5.8. Constelação de saída do arranjo linear para o algoritmo CMA-DD 

com AR (Eb/N0 = 16 dB) 
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Figura 5.9. Constelação de saída do arranjo linear para o algoritmo CMA 

 (Eb/N0 = 16 dB) 

 

 O diagrama de radiação resultante da última iteração do algoritmo AR é 

ilustrada na Figura 5.10. Pode-se observar que houve um ganho na posição do sinal 

desejado e nulos da direção dos sinais interferentes conforme parâmetros da Tabela 5.3. 

Uma das formas de melhorar a diretividade do sinal desejado e reduzir o aparecimento 

de lóbulos laterais seria aumentar o número de antenas, que neste trabalho optou-se por 

utilizar 8 antenas. 

 

Figura 5.10. Diagrama de Radiação da última iteração utilizando AR. 
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5.5 Conclusão 
  

 A proposta desse método busca solucionar as dificuldades de convergência do 

algoritmo CMA-DD, nas situações onde se tem constelações mais densas. Nesses casos, 

há a necessidade de um maior número de iterações ao algoritmo CMA, a fim de 

alcançar um nível suficientemente baixo de ISI e assim, comutar para o DD. Pode ser 

observado que ao utilizar a Aprendizagem por Reforço, tem-se a garantia de encontrar a 

política ótima, ou seja, o melhor algoritmo (CMA ou DD) para cada situação de erro, e 

com isso reduzir a ISI.  

 



 
 

 

Capítulo 6 

 

Conclusão 

                                                                                                                                                                                  

  

 Neste Capítulo são apresentadas algumas observações, conclusões e perspectivas 

de trabalhos futuros. O texto a seguir será subdividido em seções de acordo com cada 

metodologia proposta. 

 

6.1 Sobre a Conformação de Feixe e Controle de Potência com 

Aprendizagem por Reforço 

O uso da conformação de feixe e controle de potência individualmente em 

arranjo de antenas tem seus benefícios, porém mediante os trabalhos citados nesta tese 

foi observado que ao empregá-los em conjunto houve um aumento no desempenho do 

sistema. Vários estudos têm utilizado conformação de feixe e controle de potência em 

conjunto, no entanto este trabalho apresenta um novo método de controle empregando 

uma combinação de conformação de feixe e controle de potência. O algoritmo 

apresentado utiliza a técnica de aprendizagem por reforço para obter a política ótima 

para a seleção entre a conformação de feixe e controle de potência em arranjo de 

antenas.  

Também pode ser visto que a técnica proposta reduz o custo computacional visto 

que as técnicas são selecionadas independentemente. Por exemplo, de acordo com a 

Tabela 4.2 utilizando a política ótima obtida após 250 episódios, verificou-se que, em 

muitos casos, não foi necessário executar o algoritmo LMS. Isto resultou em menor 

custo computacional e redução da complexidade do método proposto. 

A partir das simulações realizadas para a 1ª solução proposta (Capítulo 4), pode-

se concluir que a aprendizagem por reforço oferece uma maneira eficaz de implementar 

uma política ótima de alternância entre conformação de feixe (beamforming) e controle 

de potência em arranjo de antenas, aproveitando as vantagens de ambas as técnicas.
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6.2 Sobre a Conformação Cega de Feixe com Aprendizagem por 

Reforço 

 A proposta desse método busca solucionar as dificuldades de convergência do 

algoritmo CMA-DD, nas situações onde se tem constelações mais densas. Nesses casos, 

há a necessidade de um maior número de iterações ao algoritmo CMA, a fim de 

alcançar um nível suficientemente baixo de ISI e assim, ocorrer a transferência para o 

algoritmo DD.  

O método proposto se torna independente no que diz respeito à necessidade de 

se ter uma convergência do algoritmo CMA para, em seguida, executar o algoritmo DD. 

Pode ser observado que ao utilizar a Aprendizagem por Reforço tem-se a garantia de 

encontrar a política ótima, ou seja, o melhor algoritmo (CMA ou DD) para cada 

situação de erro, e com isso reduzir a ISI. 

Resultados das simulações mostram que a AR pode ser eficaz ao encontrar a 

política de comutação entre os diferentes algoritmos cegos utilizados, ou seja, a AR irá 

direcionar o agente de acordo com o ambiente (canal com ISI) qual a melhor estratégia 

a ser seguida. 

 

 

6.3 Trabalhos Futuros 

  

 As perspectivas de trabalhos futuros são listadas abaixo: 

 

 Utilizar a abordagem de Aprendizagem por Reforço em equalização adaptativa; 

 Executar testes com outros algoritmos de controle de potência; 

 Testar o comportamento do algoritmo AR com outras modulações; 

 Testar o algoritmo CMA-DD com AR e CMA em outros canais. 

 Utilizar ε-adaptativa para a política de escolha das ações; 

 Realizar o treinamento on-line aperfeiçoado com a política ε-adaptativa. 
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