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Abril de 2017 à Agosto de 2018

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) - CAPES

Bolsista: Ricardo Kehrle Miranda, Dr.-Ing.

Supervisor: João Paulo Carvalo Lustosa da Costa, Prof. Dr.-Ing.



Sumário

1 Introdução 1

2 Resultados alcançados 2
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1 Introdução

Neste relatório, são detalhados os resultados obtidos do peŕıodo de abril de 2017 à
agosto de 2018 durante o estágio pós-doutoral do Dr.-Ing. Ricardo Kehrle Miranda
no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da Universidade de
Braśılia (UnB). Conforme sumarizado neste relatório, ao longo do estágio pós-doutoral,
as principais linhas de pesquisa foram técnicas tensoriais para processamento de sinais,
mitigação de multipercurso em sinais GNSS, formadores de feixe em arranjos de antenas,
processamento de sinais em rádios definidos por software (SDRs) e tecnologias vest́ıveis
para o monitoramento de pacientes.
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Esta relatório está dividido em quatro seções incluindo esta introdução. Na Seção 2
são exibidas as produções cient́ıficas e trabalhos de fim de curso e mestrado sob coo-
rientação do bolsista. Na Seção 3 é feita a listagem de alunos coorientados pelo pós-
doutorando neste projeto. Por fim, a Seção 4 contém a descrição de outras atividades
importantes desenvolvidas ao longo do peŕıodo da bolsa.

2 Resultados alcançados

Nesta seção, é apresentada a produção cient́ıfica obtida ao longo de 16 meses do estágio
pós-doutoral. Na Seção 2.1 são listados os artigos publicados e submetidos a revistas e
conferências. Nas Seções 2.2 e 2.3 são exibidas as coorientações em trabalhos conclusão
de curso de graduação e de mestrado.

2.1 Artigos cient́ıficos

O trabalho realizado pelo pesquisador e em conjunto com os alunos resultou nas seguintes
artigos cient́ıficos, que estão dispońıveis na base de dados IEEE Xplore R©:

[C1] M. T. Oliveira, R. K. Miranda, J. P. C. L. da Costa, R. T. de Sousa Jr., “Low
cost antenna array based drone tracking device for outdoor environments”, 2018
12th International Conference on Signal Processing and Communication Systems
(ICSPCS) (submitted).

[C2] J. Milanezi Jr., J. P. C. L. da Costa, R. K. Miranda, R. S. Ferreira Jr., G.
Del Galdo, E. P. de Freitas, and W. Felber, “Radiofrequency Energy Harvesting
System Based on a Rectenna Array in Urban Environments,” 1st International
Conference on Signals and Systems 2017 (ICSigSys 2017), Bali.

[C3] J. B. Prettz, J. P. C. L. da Costa, M. R. Zanatta, J. R. Alvim and R. K. Mi-
randa, “Efficient and low cost MIMO communication architecture for smartbands
applied to postoperative patient care,” 2nd Russian-Pacific Conference on Com-
puter Technology and Applications (RPC-2017).

[C4] R. K. Miranda, J. P. C. L. da Costa, F. Roemer and G. Del Galdo, “Broadband
Beamforming via Frequency Invariance Transformation and PARAFAC Decompo-
sition,” IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor
Adaptive Processing, Curaçao, 2017.

[C5] D. V. Lima, J. P. C. L. da Costa, F. Antreich, G. Del Galdo and R. K. Miranda,
“Time-Delay Estimation via CPD-GEVD Applied to Tensor-based GNSS Arrays
with Errors,” IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-
Sensor Adaptive Processing, Curaçao, 2017.

[C6] M. R. Zanatta, R. K. Miranda, J. P. C. L. da Costa, F. Antreich and D. V. Lima,
“Antenna array based receivers for third generation global positioning system,”
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Workshop on Communication Networks and Power Systems (WCNPS), Braśılia,
2017.

Além dos artigos publicados em conferências cient́ıficas, os seguintes artigos foram
ou serão publicados em revista:

[J1] R. K. Miranda, J. P. C. L. da Costa, B. Guo, A. L. F. de Almeida and G. Del
Galdo, “Low Complexity and High Accuracy Semi-blind Joint Channel and Symbol
Estimation for Massive MIMO-OFDM,“ Circuits, Systems and Signal Processing,
Springer Publisher, July 2018.

[J2] J. Milanezi Jr., J. P. C. L. da Costa, F. Roemer, G. Del Galdo, M. A. M. Marinhoa,
R. K. Miranda, “M-Estimator Based Chinese Remainder Theorem with Few
Remainders Using a Kroenecker Product Based Mapping Vector”, Digital Signal
Processing (Submitted).

[J3] M. R. Zanatta, F. Antreich, J. P. C. L. da Costa, R. K. Miranda and D. V. Lima,
“Tensor-Based Time-Delay Estimation for Second and Third Generation Global
Positioning System” (to be submitted to Elsevier Digital Signal Processing)

O artigo [J2] foi submetido para publicação na revista Elsevier Digital Signal Pro-
cessing com Qualis A2. O artigo [J3] já foi finalizado e será submetido para mesma
revista.

2.2 Dissertação de mestrado

Além dos artigos [C6] e [J3], o trabalho conjunto sob coorientação do aluno Mateus da
Rosa Zanatta resultou na dissertação de mestrado.

[DM1] Mateus da Rosa Zanatta, “Tensor-Based Time-Delay Estimation Techniques for
Third Generation Global Positioning System,” Master Thesis submitted to the
University of Braśılia, Fev. 2018.

Em suma, este trabalho foca na mitigação dos efeitos de multipercurso quando a
estimação de atraso em sinais de GPS utilizando técnicas tensoriais [1, 2]. Por exem-
plo, um sinal recebido pode formar um tensor de dados tridimensional X , em que sua
dimensões se referem ao espaço (ou ı́ndice das antenas), tempo e blocos no tempo (ou
código espalhador de espectro). Uma vez que o sinal de um satélite é correlatado com
seu respectivo código espalhador, obtém-se o tensor após correlação

Y = X ×2 QT
ω (1)

= I ×1 ΓT ×2 (CQω)T ×3 A + N , (2)

em que Γ é uma matriz contendo amplitudes complexas, C contém os códigos espalha-
dores atrasados relativos a cada percurso do sinal de satélite, A é a matriz de direção
dependente da geometria de um arranjo de antenas e N é um tensor contendo rúıdo
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branco. Calculado o tensor Y , técnicas tensoriais podem ser aplicadas para se obterem
as matrizes de fatores. Dadas as matrizes de fatores, a estimação do atraso pode ser ob-
tida de maneira independente para cada percurso, sendo posśıvel utilizar apenas o menor
percurso relativo ao sinal de visada, mitigando o efeito degradante do multipercurso.

Também, além da produção do artigo [C1], a coorientação do aluno Marcos Tei-
xeira de Oliveira resultará em sua dissertação de mestrado que deverá ser finalizada em
novembro de 2018. Em seu trabalho, foi constrúıdo um arranjo de antenas uniforme
composto por quatro antenas omnidirecional no plano azimutal. O arranjo de antenas
pode ser visto na Figura 1a. Com esta arranjo são capturados sinais utilizando rádios
definidos por software (SDR) [3, 4, 5] e são estimadas as direções de chegada por meio
da diferença relativa de fase. Na Figura 1b é visto que a estimação resulta em uma
precisão de aproximadamente 5◦ entre -70◦ e 60◦.

(a) Arranjo de antenas omnidirecionais
para estimação da direção de chegada
por meio da diferença de fases (b) Resultados obtidos para a estimação da direção

de chegada. Ângulo real em verde e nas demais cores
os ângulos estimados

2.3 Trabalhos de conclusão de curso

Os trabalhos em rádios definidos por software e desenvolvimento de tecnologias vest́ıveis
resultaram nas seguintes monografias de trabalho de conclusão de curso.

[TCC1] “Development of Algorithms using Software Defined Radios and Antenna Arrays
for UAV Communications, Localization and Attitude Estimation,” Author: Arthur
Carvalho dos Santos, Advisors: Prof. Dr.-Ing. João Paulo C. L. da Costa and Dr.-
Ing. Ricardo Kehrle Miranda, Monograph submitted to the University of Braśılia,
Nov. 2017.

[TCC2] Direction of Arrival Estimation Using Off-the-shelf Directional Antennas Array,
Daniel Akira Ando, Advisors: Prof. Dr.-Ing. João Paulo C. L. da Costa and
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Dr.-Ing. Ricardo Kehrle Miranda, Jun. 2018.

[TCC3] Development of a Healthcare Wearable Platform Using a Photoplethysmography
Sensor, Author: Gabriel Passos Moreira Pinheiro, Advisors: Prof. Dr.-Ing. João
Paulo C. L. da Costa and Dr.-Ing. Ricardo Kehrle Miranda, Jun. 2018.

Em [TCC1] foram estudadas técnicas baseadas em antenas inteligentes e que reque-
rem o processamento simultâneo dos sinais obtidos na sáıda de cada antena do arranjo
de antenas do receptor. Uma das formas de se processarem os sinais simultaneamente é
por meio de SDRs [3, 4, 5]. A arquitetura simplificada de um arranjo de antenas utili-
zando um SDR é mostrada na Figura 2. Um sinal incidente em um arranjo de antenas
primeiro passa por um circuito de rádio frequência (RF) para conversão do sinal para
uma frequência intermediária. Em seguida, esse sinal é digitalizado por um conversor
analógico para digital (AD) de alta velocidade. A partir deste ponto, o sinal pode ser
processado por um processador de sinais programado em um FPGA, por um processador
digital de sinais (DSP) ou por microprocessador convencional.

Arranjo
de

Antenas

Conversão
de

frequência

Circuito
RF

Conversão
DA/AD

Processamento 
de sinais

FPGA / DSP /
Micropocessador

Figura 2: Arquitetura de antenas inteligentes utilizando SDR

O foco deste trabalho foram o estudo de SDRs e a detecção de sinais de v́ıdeo em
formato NTSC enviados por véıculos aéreos não tripulados (VANTs ou popularmente
drones). A continuação deste trabalho foi apresentada em [TCC2] onde foram desenvol-
vidas técnicas de estimação da direção de chegada de sinais NTSC utilizando arranjos
de antenas direcionais. O arranjo e os resultados são exibidos nas Figuras 3a e 3b são
exibidos arranjos de antenas utilizados nesta pesquisa para a estimação da posição e
estimação da atitude de VANTs. Na Figura 3b é visto que o resultado é satisfatório com
um erro menor que 10◦ para sinais posicionados entre -50◦ e +50◦ no plano azimutal.

2.4 Produção Técnica

Nesta seção é exibida a produção técnica produzida neste peŕıodo tanto a produção de
hadware e software.
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(a) Experimento utilizando arranjo de
antenas direcionais para estimação da
direção de chegada por meio da potência
estimada

(b) Resultado da estimação da direção de chegada
em tempo real

2.4.1 Software Demonstrativo de Detecção de Drones

Recentemente vários casos de invasão de véıculos aéreos não tripulados (VANTs), po-
pularmente conhecidos como drones, têm sido reportados. Em alguns casos os drones
provocaram prejúızos de milhões de dólares e colocaram em risco a vida de centenas de
pessoas [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Com o intuito de aplicação da pesquisa desenvolvida
neste trabalho, foi desenvolvimento um software demostrativo para a detecção de sinais
de drones e estimação da sua direção. O diagrama de blocos do software pode ser visto
no Anexo A.

O sistema faz a busca por sinais de v́ıdeo analógicos t́ıpicos de drones. Quando uma
imagem é detectada ela é decodificada de acordo com o seu padrão NTSC ou PAL-M
de forma automática. Uma imagem simplificada utilizando uma baixa taxa de dados
exibida assim como um gráfico mostrando a potência dos canais e em que canais um
sinal de drone foi detectado. Por fim, uma vez detectado o sinal, a sua direção é exibida
com base em [TCC2]. O gráfico da potência dos canais e a imagem de v́ıdeo analógica
são exibidos nas Figuras 4a e 4b, respectivamente.

2.4.2 Arranjos de Antenas Patch

Os trabalhos [C1] e [TCC2] geraram resultados suficientes para a elaboração do demons-
trativo da Seção 2.4.1. Porém, em [C1] são utilizadas antenas omnidirecionais espaçadas
em meio comprimento de onda enquanto que em [TCC2] antenas direcionais e fisica-
mente maiores que meio comprimento de onda são utilizadas, ou seja, os trabalhos são
fisicamente incompat́ıveis pelas antenas utilizadas. A fim de criar uma solução de arranjo
de antenas única foram buscadas na literatura antenas que satisfizessem os requisitos de
banda, direcionalidade e dimensões f́ısicas de ambos os trabalhos. Com isso, foi escolhido
o projeto de antena patch em [6].

Apesar das antenas em [6] serem adequadas em banda e direcionalidade, elas não
eram adequadas devido ao seu comprimento horizontal maio que meio comprimento de
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(a) Gráfico da potência dos canais em dBm na banda
de v́ıdeo analógico E na faixa de 5 GHz. Em verme-
lho é vista a potência do sinal e em verde é indicado
o canal onde há detecção de quadros de v́ıdeo.

(b) Imagem de sinal NTSC capturada
usando SDR e Simulink.

(a) Projeto de antenas banda dupla,
2.4 GHz e 5.6 GHz, direcionais e com-
pactas

(b) Antenas fabricadas. Na parte traseiras são vistas
duas antenas confeccionadas conforme especificado
por [6]. Na parte dianteira são vistas quatro antenas
confeccionadas com as modificações propostas.

onda. Com isso em vista, por meio de simulações computacionais foi feita a análise
da distribuição de corrente nas antenas e removidas áreas de baixa corrente no eixo
horizontal. O projeto de antena compacta é mostrado na Figura 5a.

O gráfico da Figura 6a mostra o parâmetro S11 das antenas simuladas e antenas
confeccionadas medidos por meio de um analisador de espectro e antenas. No gráfico
pode ser visto em tracejado o desempenho simulado da antena proposta por [6] e é
confirmado seu bom desempenho com baixa taxa de retorno em torno de 2.4 GHz e 5.5
GHz. Em azul é exibido o desempenho da antena com as modificações propostas com
cortes. É visto que o desempenho é semelhante com uma pequena perda de desempenho
acima de 5.5 GHz, porém, ainda satisfatório.

Com as antenas propostas, é posśıvel criar um arranjo de antenas com uma razoável
direcionalidade e ainda manter espaçamento de meio comprimento de onda na faixa
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(a) Parâmetro S11 de antenas banda dupla, 2.4 GHz e 5.6 GHz,
direcionais e compactas. Em tracejado é visto o desempenho simu-
lado da antena original sem cortes. Em azul é visto o desempenho
simulado da antena com cortes. As demais curvas são traçadas para
as antenas fabricadas indicadas de 1 a 4.

(b) Antena proposta
configurada para testes.
Nesta vista obĺıqua
é exibido o medidor
analógico de ângulos
para a medição da dire-
cionalidade da antena.

de 2.4 GHz. Com isso é posśıvel que a estimação da direção dos sinais de drones seja
feita utilizando informações da fase do sinal em 2.4 GHz e utilizando a direcionalidade
em 5.5 GHz. Desta forma um arranjo de antenas compacto e multi-propósito pode
ser constrúıdo. O arranjo uniforme e direcional proposto a ser constrúıdo é exibido na
Figura 7.

Figura 7: Desenho do arranjo de antenas proposto com d = 59.9 mm, α = 15◦ e β = 30◦

2.5 Comutador de Radiofrequência

A fim de promover o avanço nos estudos em arranjos de antenas, é proposta a fabricação
de placa de circuito impresso (PCB) de um comutador RF. O projeto do comutador RF

8



é exibido nas Figuras 8a e 8b. O projeto foi feito com base em materiais cerâmicos com
boas caracteŕısticas para microondas acima de 1 GHz. O chip comutador utilizado é
conectado por linhas de 50 Ohms e capacitores de acoplamento.

(a) Projeto de comutador RF; vista obĺıqua (b) Projeto de comutador RF; vista traseira

Por meio de comutadores como os exibidos nas Figuras 8a e 8b é posśıvel uma
significante redução do custo e aumento da resolução de um sistema de localização de
drones usando arranjos de antenas. Por exemplo, é posśıvel a utilização de 3 arranjos
de antenas, cada um com cobertura de 120◦, ou seja, cada arranjo é responsável pela
detecção em um setor. A comutação é feita quando um arranjo de antenas detecta um
sinal em seu setor e o sinal é capturado para a estimação precisa da direção de chegada.
Como uma comutação ocorre na ordem de nanosegundos, uma outra abordagem seria
a comutação constante caso uma varredura total de 360◦ na ordem de segundos seja
aceitável para o sistema.

3 Colaborações de pesquisa longo do estágio pós-

doutoral

Além dos trabalhos citados na Seção 2, os seguintes alunos do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica (PPGEE) e do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Me-
catronicos (PPMEC) foram assistidos durante o estágio pós-doutoral.

• M.Sc. Daniel Valle de Lima

Nı́vel: Doutorado

Conclusão prevista 12.2020

Tema: Processamento tensorial de sinais GNSS

Resumo: Receptores GNSS estão sujeitos a recepção de sinais multipercurso
e interferência. O sinais de multipercursos afetam diretamente a precisão da es-
timação da posição desses aparelhos e as interferências podem torná-lo inoperante.
A fim de minimizar os efeitos degradantes de multipercurso e interferência, técnicas
de processamento tensorial são aplicadas à sinais de arranjos de antenas receptores
de sinais GNSS.
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• M.Sc. Maria de Fátima Kallynna Bezerra Couras

Nı́vel: Doutorado

Conclusão prevista 12.2020

Tema: Identificação de locutores por meio de processamento de sinais de áudio

Resumo: A identificação de locutores tem finalidade principalmente forense
na identificação de suspeitos e na medicina na identificação de problemas da fala.
Neste trabalho, a frequência fundamental F0 é estimada para aumentar a taxa de
acerto na identificação de locutor. Outros parâmetros além de F0 são comparados
além das combinações entre vários deles. Por fim vários estimadores de F0 são
comparados a fim de se identificar qual possui o melhor resultado.

• M.Sc. Pablo Henrique Ursulino Pinho

Nı́vel: Doutorado

Conclusão prevista 12.2020

Tema: Separação cega de sinais de áudio utilizando técnicas tensoriais

Resumo: Técnicas de separação de sinais são ditas cegas quando não se tem
informações sobre o ambiente ou sobre as fontes de sinais. Estas técnicas vem sendo
usadas na separação sonora em que se deseja separar vozes de pessoas falando ao
mesmo tempo em um mesmo ambiente. A fim de se explorar a não estacionaridade
do sinal sonoro, um tensor de correlação é montado. Em seguida, técnicas de
decomposição tensorial são aplicadas para se obterem estimativas do canal de
cada fonte sonora. Aplicando-se a operação inversa à filtragem do canal, é posśıvel
recuperar uma estimativa do sinal original.

• M.Sc. Juliano Barbosa Prettz

Nı́vel: Doutorado

Conclusão prevista em 07.2021

Tema :Arquitetura MIMO para pulseiras inteligentes com aplicação móvel para
monitoramento de baixo custo de pacientes no pós-cirúrgico

Resumo: Pulseiras inteligentes estão há alguns anos no mercado como produ-
tos destinados ao mercado fitness. Com isso, cada pulseira inteligente é conectada
à um smartphone para que o usuário tenha acesso à estas informações estabele-
cendo uma comunicação 1 para 1 (1:1). Apesar deste tipo de produto ser voltado
ao mercado fitness, estas pulseiras por vezes adquirem dados de saúde úteis em
caso de tratamento médico, como é o caso da frequência card́ıaca. Porém, caso
uma pulseira inteligente seja utilizada com esta finalidade é necessária a criação de
software que seja capaz de compartilhar os dados do usuário com a equipe médica.
Além disso, para remover a necessidade de um aparelho smartphone para cada
pulseira, seria necessária a criação ou adaptação de um hardware e um conjunto
de software para estabelecer a comunicação deste dispositivo com N pulseiras pre-
sentes em um hospital e os M smartphones da equipe médica, criando assim uma
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comunicação M : N . Neste trabalho, foi criado um aplicativo para smartphone
capaz de compartilhar dados médicos adquiridos de pulseiras inteligentes entre
uma equipe médica. Além disso foi gerado um software pra Raspberry Pi R©para
concentrar os dados de várias pulseiras inteligentes e distribúı-los para a equipe
médica.

• Mateus da Rosa Zanatta

Nı́vel: Doutorado

Conclusão prevista em 12.2021

Tema: Processamento tensorial de sinais GPS da terceira geração.

Resumo: Receptores GNSS, por exemplo receptores GPS, estão sujeitos a re-
cepção de sinais multipercurso e interferência. O sinais de multipercursos afe-
tam diretamente na precisão da estimação da posição desses aparelhos e as inter-
ferências podem torná-lo inoperante. A fim de minimizar os efeitos degradantes
de multipercurso e interferência, a nova geração de satélites GPS conterá novos
sinais mais robustos a estas degradações. Neste trabalho, sinais de GPS da terceira
geração são simulados e em seguida decodificados juntamente com técnicas de pro-
cessamento tensorial a fim de mitigar os efeitos degradantes do multipercurso. Os
resultados são extensivamente comparados com os resultados obtidos quando se
utilizam sinais da segunda geração, ou geração atual, de sinais de GPS.

• Marcos Teixeira de Oliveira

Nı́vel: Mestrado

Conclusão prevista em 12.2018

Tema: Navegação e localização de VANTs utilizando arranjos de antenas em
rádios definidos por software

Resumo: Véıculos aéreos não tripulados (VANTs), ou popularmente drones,
estabelecem uma comunicação com seu piloto ou estação terrena para a recepção
de comandos, envio de telemetria e dados de sua carga útil, normalmente v́ıdeo.
Utilizando-se o canal de recepção de dados e um receptor com arranjo de antenas,
é posśıvel estimar a direção de chegada de um sinal. Dado que a localização da
base é conhecida, é posśıvel a estimação da atitude do VANT a partir da direção
de chegada estimada. Em uma determinada estação de solo ou base, também é
posśıvel detectar a direção aproximada de voo de um VANTs a partir da direção de
chegada. Este trabalho tem por objetivo a utilização de SDRs dotados de arranjos
de antenas para estimação de direções de chegadas para a detecção de VANTs e
aux́ılio a sua navegação.

• Caio Garcez

Nı́vel: Graduação

Conclúıdo

11



Tema: Implementação de bioimpedômetro de baixo e aplicação de técnicas
tensoriais para o processamento de sinais

Resumo: A bioimpedância é uma medida que fornece uma estimativa do per-
centual de gordura e massa óssea do corpo humano. Bioimpedômetros são equipa-
mentos de alto custo e fabricados por poucas empresas no mundo. Este trabalho
tem por objetivo a construção de um bioimpedômetro e aplicações de técnicas de
processamentos de sinais para a estimação do percentual de gordura e massa óssea.

• Matheus Bafutto

Nı́vel: Graduação

Conclúıdo

Tema: Implementação de técnicas de aprendizado de máquina para o proces-
samento de dados de pulseiras inteligentes para monitoramentos de pacientes

Resumo: Pulseiras inteligentes foram recentemente popularizadas por consu-
midores do meio fitness. No entanto, este tipo de pulseira é capaz de realizar
medições úteis à uma equipe médica. Estes dados podem ser monitoras pelos
médicos à distância, sendo o maior resultado esperado a liberação de leitos de
hospital. Este trabalho tem por objetivo a construção de um software que utilize
técnicas de aprendizado de máquina para a extração de dados úteis à uma equipe
médica a partir de medições realizadas por pulseiras inteligentes.

• João Alvim, Vitor Bordini e Bruno Justino

Nı́vel: Graduação

Conclusão prevista em 12.2018

Tema: Implementação de software para pulseiras inteligentes para monitora-
mentos de pacientes

Resumo: Pulseiras inteligentes foram recentemente popularizadas por consu-
midores do meio fitness. No entanto, este tipo de pulseira é capaz de realizar
medições úteis à uma equipe médica. Estes dados podem ser monitoras pelos
médicos à distância, sendo o maior resultado esperado a liberação de leitos de
hospital. Este trabalho tem por objetivo a criação de um aplicativo para compar-
tilhamento de informações extráıdas de pacientes por meio de pulseiras inteligentes.

• Johanna Rizo e Nisrine Badry

Nı́vel: Graduação

Estágio Internacional

Tema: Implementação de software e hardware para pulseiras inteligentes para
monitoramentos de pacientes

Resumo: Por meio do programa BRAFITEC foram orientadas as alunas Johanna
Rizo e Nisrine Badry da Escola de Engenharia em Eletrônica e Aplicações (ENSEA)
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de Paris, França. As alunas prototiparam e desenvolveram hardware e software de
fotopletismografia para medição da frequência card́ıaca.

4 Outras atividades relevantes

Além do trabalho descrito na Seção 2 e Seção 3, outras atividades de organização de
eventos, participação em conferência, trabalhos de disciplinas de graduação e projetos
de pesquisa foram conduzidos e são descritos nas Seções 4.1 à 4.6.

4.1 Workshop on Communication Networks and Power Sys-
tems (WCNPS 2017)

O segundo Workshop on Communication Networks and Power Systems (WCNPS) ocor-
reu conforme previsto nos dias 16 e 17 de novembro de 2017 na FINATEC dentro do
Campus Darcy Ribeiro da UnB. No dia 16 de novembro de 2017, foram realizadas pa-
lestras de palestrantes renomados. No dia 17 de novembro de 2017 durante parte da
manhã, foram conclúıdas as palestras dos palestrantes renomados. Em seguida, ainda
na parte da manhã, foram iniciadas as apresentações dos artigos aceitos no processo
revisão paritária (peer review) composto por pelo menos três revisores para cada artigo.
O evento contou com 94 participantes. Foram selecionados 13 artigos para publicação
nas três sessões do evento: uma sessão de redes de comunicações e duas sessões de sis-
temas de potência. Os artigos aceitos foram publicados tanto nos anais impressos como
nos anais eletrônicos. Os anais eletrônicos com 13 artigos publicados e apresentados no
evento serão disponibilizados no IEEE xplore. Além disso, os 4 artigos na área de redes
de comunicações foram convidados para terem as suas versões estendidas publicadas no
periódico Journal of Communication and Information Systems (JCIS), cujo qualis é B1.

As atividades do bolsista foram: revisão de 2 artigos (peer-review) para apresentação
e publicação no evento. Distribuição de atividades para preenchimento do formulário de
credenciamento IEEE. Pagamento da Taxa para publicação no IEEE xplore. Compra
de equipamento para filmagem e aux́ılio à filmagem do evento. Recolhimento de recibos,
notas fiscais e cartões de embarque e impressão de anais do evento para fins de prestação
de contas. Aux́ılio na verificação de documentação e prestação de contas para a FAPDF,
patrocinadora do evento.

4.2 Workshop on Communication Networks and Power Sys-
tems (WCNPS 2018)

Atualmente o pesquisador é Technical Program Chair (TPC) Workshop on Communi-
cation Networks and Power Systems (WCNPS 2018) a ser realizado em novembro de
2018. Suas principal tarefa é cadastramento junto ao IEEE para publicação dos artigos
aceitos na plataforma IEEE Xplore. Para isso é preciso a coleta de informações de vários
membros e contato com os caṕıtulos das sociedades do IEEE relacionados ao workshop
a fim de se obter o aval para publicação.
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4.3 Demanda espontânea FAPDF 3/2015: Plataforma
MIMO Flex́ıvel para Desenvolvimento de Algoritmos em
Sistemas de Comunicações

Neste projeto, foram propostas inúmeras soluções na área de tecnologia da informação
e comunicações. Os trabalhos inovadores envolvem tanto técnicas tensoriais que per-
mitem uma maior transmissão de dados como também soluções na área de segurança
da informação. No total, desde o ińıcio de sua vigência em 01.2016, dezoito trabalhos
cient́ıficos foram produzindo com apoio deste projeto incluem publicações em periódicos
e em conferências de ponta como também patentes. O projeto envolveu a participação
de pesquisadores de instituições renomadas nacionais e internacionais em parceria com a
Universidade de Braśılia. O objetivo geral do projeto foi o desenvolvimento de técnicas
de MIMO e rádio cognitivo para sistemas 5G e de técnicas de detecção de emissões ele-
tromagnéticas com aplicações em guerra eletrônica. Os equipamentos adquiridos neste
projeto continuam a ser utilizados principalmente na pesquisa exibida na Seção ??. An-
teriormente ao estágio pós-doutoral, o bolsista já havia colaborado na escrita da proposta
para o projeto e na elaboração de processo FUB de compra e importação de materiais.
A seguir são descritas as atividades realizadas neste estágio pós-doutoral a partir de
01.04.2017.

As atividade desenvolvidas pelo bolsista foram istalação de equipamentos, softwares,
testes e entrega (handover) aos alunos em projeto de mestrado e graduação. Verificação
das necessidades dos alunos membros do LASP e elaboração de orçamento de 3 com-
pras e importação. Recolhimento de notas fiscais, cópias de cheques, organização de
documentos financeiros e sua adequação para prestação de contas.

4.4 Tutoria à trabalhos da disciplina de graduação Circuitos
Elétricos II

A disciplina Circuitos Elétricos II é uma disciplina que marca a passagem dos alunos para
a segunda metade dos cursos de engenharia elétrica, engenharia de redes de comunicação,
engenharia da computação e engenharia mecatrônica. Este momento é oportuno para
o recrutamento de alunos para projetos de iniciação cient́ıfica e trabalho de graduação.
A fim de incentivar e fornecer ponto de partida, são oferecidos diversos tópicos para
trabalhos na disciplina. Visando uma maior qualidade nos trabalhos e fonercer melhor
acompanhamento, foram oferecidos tutorias em vários temas. Os resultados de alguns
trabalhos foram selecionados e são sumarizados abaixo:

• Controle automático do volume de aparelhos de TV via captura de sinais ADS-B
para a detecção da proximidade de aeronaves

Resumo: Casas em regiões próximas a aeroportos estão sujeitas ao enorme
rúıdo provocado pela passagem de aeronaves. Quando aparelhos de TV estão li-
gados, é natural que os moradores destas regiões aumentem os volumes de seus
aparelhos quando há a passagem de uma aeronave, especialmente em dias nubla-
dos em que o rúıdo é amplificado. O volume elevado dos aparelhos pode causar
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problemas auditivos e portanto é aconselhável a diminuição do volume do aparelho
de TV imediatamente após a passagem da aeronave. Para que isto seja feito de ma-
neira automática, sinais ADS-B emitidos por aeronaves e que contem sua posição
e altitude, podem ser capturados e sinais infra-vermelho de controles remotos en-
viados para o aparelho de TV para o controle do volume. Dada a complexidade do
trabalho, foi criado um simulador de recepção de sinais ADS-B mostrado Figura 9
mostra tela do simulador de recepção de sinais ADS-B. Uma vez que uma aero-
nave entra na zona laranja, uma sinal é enviado via porta serial para uma placa
Arduino R© que envia comandos via infravermelho para o aparelho de televisão. No
próximo semestre, será oferecido o tópico para continuação do trabalho para sua
integração com os sinais ADS-B adquiridos via SDR.

Figura 9: Simulador de recepção de sinais ADS-B

Integrante: Caio Rondom

• Desenvolvimento de soluções para medição da temperatura corporal de forma não
invasiva

Resumo: A miniaturização de componentes eletrônicos vêm permitido o de-
senvolvimento de tecnologias vest́ıveis. Estas tecnologias tem potencial para obter
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um impacto positivo na medicina, especialmente com técnicas de monitoramento
de parâmetros vitais de maneira nâo invasiva. Este trabalho propões a utilização
de um ultrassom de baixo custo para a medição da temperatura do corpo de ma-
neira não invasiva tirando proveito das variações da velocidade do som em um meio
conforme a temperatura. O ultrassom de baixo custo foi ligado a um Arduino R©

conforme mostrado na Figura 10a.

(a) Montagem de de ultrassom para medição
de temperatura

(b) Tempo medido versus temperatura e sua
regressão linear

Para a validação deste prinćıpio foi feito um teste com um balão contendo água
aquecido até determinada temperatura e então foi medido tempo em que o som
leva para atravessar o balão conforme a temperatura retornava para a temperatura
ambiente. O gráfico do tempo medido versus a temperatura e sua regressão linear
são mostrados na Figura 10b.

Integrantes do grupo: Johan Matos Coelho da Silva, João Araujo, Mateus
Paulino e Danilo José

• Design of photoplethysmogram circuit: measure heart rate with light

Resumo: Fotopletismógrafos são aparelhos há algum tempo utilizados na medi-
cina para oximetria sangúınea. Recentemente vem sendo utilizados para a medição
da frequência card́ıaca em pulseiras inteligentes. Este trabalho teve como obje-
tivo a montagem de um circuito fotopletismógrafo para a medição da frequência
card́ıaca. Com o circuito montado em protoboard, os sinais de fluxo sangúıneo
foram adquiridos e são mostrados na Figura 11. Com estes sinais foram feiras
medições da frequência card́ıaca medindo-se o tempo entre as cristas dos sinais.

Integrantes do grupo: Allan Gabriel de Souza, Diego Neves de Lemos, Hiandra
Fonseca Tomasi e Rodrigo Andres Rodrigues Fischer

• Design de circuito para medição da pressão sangúınea por reflexão de luz

Resumo: A partir da medição do fluxo sangúıneo em duas partes diferente
do corpo humano, é posśıvel medir alterações da pressão sangúınea a partir do
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Figura 11: Sinais medidos usando osciloscópio e protótipo de fotopletismógrafo para a
medição da frequência card́ıaca

fato que a velocidade do som se altera conforme a pressão de um flúıdo. Este
trabalho teve como objetivo a construção de dois fotopletismógrafos para a medição
do fluxo sangúıneo em dois pontos do corpo e estudos da medição da pressão
sangúınea relativa. Devido a complexidade da montagem e teste de dois circuitos,
neste trabalho foi montado um fotopletismógrafo em protoboard, e simulações
computacionais foram conduzidas para verificar o funcionamento deste tipo de
sistema. A Figura 12 mostra o fluxo sangúıneo medido pelo circuito do grupo.

Figura 12: Sinais medidos usando osciloscópio e protótipo de fotopletismógrafo para a
medição da fluxo sangúıneo.

Integrantes do grupo: Filipe Teixeira, Marcos Tonin e Pedro Aurelio

17



4.5 Atualização e migração do website do Laboratory of Array
Signal Processing (LASP)

O website do LASP (http://lasp.unb.br/) reuni informações sobre a equipe, pesquisa
desenvolvida e lista toda a produção cient́ıfica desenvolvida por sua equipe. O trabalho
de manutenção deste sistema é essencial para dar visibilidade à pesquisa, bem como
aumenta as citações ao laboratório em trabalhos correlatos de outros autores. O sis-
tema é mantido em cortesia pelo Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão
(LATITUDE). Mudanças visando a segurança do sistema exigiram reformulação total
do página do LASP para a plataforma Wordpress R©. Após a reformulação com aux́ılio
do M.Sc. Juliano Prettz, a migração e atualizações foram conclúıdas em maio de 2017.
Em junho do mesmo ano foi feito o treinamento dos alunos M.Sc. Pablo Pinho e M.Sc.
Maria Couras na plataforma Wordpress R© que vem prestando aux́ılio à atualização de
conteúdo desde então.

As atividades inclúıram migração de conteúdo entre plataformas, instalação de plu-
gins e treinamento de alunos na plataforma para aux́ılio à atualização de conteúdo.

4.6 Demais atividades

• Credenciamento como Pesquisador Colaborador Júnior do PPGEE/UnB com vigência
de 11/08/2017 à 10/08/2019;

• Participação e apresentação dos artigos [C4] e [C5] na conferência internacio-
nal Computational Advances on Multi-Sensor Adaptive Processing 2017 (CAM-
SAP2017) em Curaçao com financiamento via edital FAPDF 01/2017;

• Tutoria em projetos de iniciação cient́ıfica.
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A Demonstrativo de Dectector de Drones

Figura 13: Diagrama de blocos do software demonstrativo para a detecção de drones
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