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RESUMO 

O trabalho proposto avalia a estimação e o desempenho quanto à estimação e 

recuperação de parâmetros necessários à determinação da geolocalização de um receptor de 

sistemas globais de navegação por satélite (GNSS). O diferencial da análise está relacionado a 

estimação do atraso usando técnicas matriciais de processamento de sinais em receptores GNSS 

com arranjos de antenas visando aumentar a acurácia. 

  A análise aqui disposta demonstra uma comparação direta com uma solução que 

emprega arranjos uniformes lineares de antenas diferentes, sendo eles diferenciados em dois 

casos. O primeiro caso avalia o desempenho da estimação dos atrasos de pulso e das direções 

de chegada dos sinais recebidos quando um arranjo que dispõe de quatro antenas é empregado. 

O segundo caso detém a mesma análise, todavia o arranjo agora possui quatro vezes mais 

antenas; dezesseis antenas no total. Para explorar o ganho obtido pelo arranjo de antenas foram 

aplicadas técnicas de processamento de sinais como ESPRIT, suavização espacial, média 

anterior-posterior e concatenação de símbolos. Todas as técnicas foram exploradas em ambos 

os casos. Ao final do trabalho uma comparação média entre os dois esquemáticos propostos 

será exibido, averiguando assim qual dos esquemáticos é mais sugestivo ao uso dadas as 

aplicações que detém caráter crítico quanto a estimação de sua posição na superfície terrestre. 

A análise dispõe de fontes emissoras, satélites de transmissão, bem dispostos 

espacialmente, de modo que os sinais transmitidos por cada um não são colimados e nem 

coerentes para a recepção. O trabalho analisa diretamente a confecção de um modelo GPS que 

utiliza códigos pseudo aleatórios, Gold Codes, e demonstra como a recuperação dos parâmetros 

necessários a estimação da geoposição, como o atraso de pulso e a direção de chegada dos sinais 

recebidos, são aferidos em ambientes onde a relação sinal ruído encontra-se abaixo de zero 

decibel. 

Palavras-chave: Navegação, Satélites, GNSS, GPS, Gold Code, C/A Code, Direção de 

Chegada, Arranjo Uniforme Linear de Antenas, desempenho, Atraso de Pulso. 
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ABSTRACT 

The given project evaluates performance upon estimating and retrieving the necessary 

parameters that determines a GNSS receptor geolocation. The key difference derived in this 

analysis is straight related to the accuracy increase when signal processing matrix techniques 

as well as antenna arrays are applied for the delay estimation. 

The designs displayed within this analysis relies in antenna arrays for reception and 

afterwards they will be compared, exhibited in two cases. The first one evaluates 

straightforward an array with four antennas when it pulse delay and direction of arrival 

estimation are the key parameters for estimation. The second case relies on the same methods 

for comparison, but instead of using an array with four antennas its size increases, reaching 

sixteen antennas for comparison. In order to exploit the gain, due to the antenna array, signal 

processing techniques were deployed, like ESPRIT, Spatial Smoothing, Forward Backward 

Averaging and symbol concatenation. The set of techniques, described, were implemented for 

both antenna array schemes. At last, a comparison between the averages of each design will be 

detailed. The final analysis will suggest which of the schemes is more suitable to use in 

applications that hold a more critical necessity upon retrieving its information about geolocation 

among Earth’s surface. 

The analysis stated in this work uses as transmission sources satellites. They are well 

spatially separated, in order to not provide coherent or collimated signals upon the receptors. 

This project analyses the designing of a GPS model, by providing a Gold Code scheme of access 

within the transmission medium, it also demonstrates how to retrieve the necessary information 

to estimate a receptor position, pulse delay and received signals direction of arrival, in 

environments where the signal to noise ratio is below zero decibel. 

Key-words: Navigation, Satellites, GNSS, GPS, Gold Code, C/A Code, Direction of 

Arrival, Uniform Linear Array, Performance, Pulse Delay 
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Capítulo 1 
 

Introdução 
 

Sistemas de Navegação Global por Satélite, do inglês Global Navigation Satellite 

Systems (GNSS), são responsáveis por emitir informações de geoposição, tal que é possível a 

partir de um sistema de coordenadas delimitar as posições de latitude e longitude do receptor. 

Tradicionalmente sistemas GNSS eram utilizados para aplicações militares bem como para a 

aviação civil. Recentemente várias outras aplicações têm sido utilizadas como: rastreio de 

automóveis e embarcações de cunho comercial [1], operação de equipamentos pesados 

remotamente e agricultar [2], navegação espacial e até mesmo para pessoas que desejam se 

localizar em determinada área. 

O uso de sistemas de navegação via satélite data da época da corrida espacial, em 

meados dos anos 1960, onde cientistas americanos conseguiam obter informações de distância 

baseados no efeito Doppler [3]. Os satélites dispunham de uma rota bem conhecida em sua 

trajetória orbital e emitiam informações em uma frequência conhecida para os receptores. A 

frequência recebida teria uma certa fase quando relacionada com a frequência transmitida 

devido a movimentação dos satélites no espaço. Através do monitoramento desse deslocamento 

em frequências e a partir de estimativas de outros parâmetros conhecidos, seria possível estimar 

a posição do receptor em um dado sistema de coordenadas [4]. Os sistemas GNSS atuais 

compreendem sistemas de posicionamento global, como o sistema americano, do inglês Global 

Positioning System (GPS) e o sistema russo, do inglês GLObal NAvigation Satellite System 

(GLONASS) e, além desses sistemas, existem outros modelos em desenvolvimento, já de cunho 

regional quanto às suas operações, como o europeu Galileo e o chinês Compass. 

Em aplicações GNSS, independente do sistema adotado, existem requisitos para sua 

correta operação. Todos sistemas detêm ao mínimo quatro satélites em operação [5], pois ao 

menos quatro satélites devem estar na linha de visão do receptor quando ele deseja obter a 

informação quanto à sua localização. Portanto, as órbitas de cada satélite são escolhidas de 

modo que para qualquer lugar do globo terrestre ao menos quatro deles estejam sempre visíveis. 

Apesar dos sistemas GPS, GLONASS, Galileo e outros, operarem em faixas de frequências 

diferentes, suas aplicações são muito semelhantes, o que torna a confecção de um modelo para 
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uma aplicação GNSS específica base para a confecção de outro modelo no âmbito GNSS. Os 

demais componentes do sistema incluem estações posicionadas em superfície terrestre, que são 

responsáveis pela calibragem do sistema. As estações computam as informações de precisão 

dos satélites e as propagam através do globo de modo a sincronizar todas estações presentes 

com todos os satélites do sistema. 

Este capítulo está dividido em cinco seções distintas, sendo a Seção 1.1 uma breve 

introdução sobre receptores GNSS, a Seção 1.2 abordará o sistema GLONASS de navegação 

russa, a Seção 1.3 o sistema americano de navegação GPS, a Seção 1.4 descreve quais são os 

objetivos desse trabalho e por último, a Seção 1.5 detalha como o trabalho está disposto em sua 

formatação dos capítulos. 

1.1 Receptores GNSS 

Em uma aplicação GNSS, o receptor deseja determinar sua posição, velocidade ou até 

mesmo sua sincronização temporal (comparada a alguma referência), a partir do processamento 

de sinais emitidos por satélites. Diferentes esquemáticos existem atualmente para estimar a 

posição do receptor dentro do sistema de coordenadas, esteja ele disposto com uma antena ou 

com mais antenas. Um exemplo de cenário de recepção está disposto na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Exemplo de cenário de recepção GNSS.  

Além da informação de geolocalização desejada, há no canal sinais de multipercursos 

oriundos da natureza dispersiva de ondas eletromagnéticas. A Figura 1.1 contém um exemplo 

de cenário simples para o modo como a transmissão ocorre. O cenário é composto por sinais 

linha de visão, do inglês Line of Sight Signal (LOS) e por sinais não linha de visão, do inglês 

Non Line of Sight Singal (NLOS). Os sinais LOS permitem estimar o atraso correto entre a 

fonte e o receptor, enquanto que os sinais NLOS estão temporalmente atrasados. Note que o 

receptor que deseja saber sua posição além de receber a informação desejada também recebe 



15 
 

informações duplicadas, e defasadas, devido aos sinais de multipercursos [6] oriundos do sinal 

transmitido LOS. Os sinais de multipercurso também carregam informações corretas quanto a 

aferição da geolocalização, todavia os sinais de multipercurso são temporalmente atrasados e 

assim podem acarretar numa imprecisão quanto a estimação desejada. O modelo aqui proposto 

não abordará as técnicas necessárias a eliminação de sinais de multipercurso e os sinais de 

multipercurso não serão modelados neste trabalho.  

Esquemáticos como [7], exemplificam modelos, dadas limitações, e técnicas que 

possibilitam a estimação dos sinais GNSS mesmo na presença de sinais de multipercurso na 

recepção. Existem diversas técnicas que permitem a aferição de sinais GNSS e o modelo 

proposto neste trabalho possui técnicas de processamento baseadas em estimadores como em 

[8] que demonstra com mais detalhes como um receptor pode ser projetado, até mesmo com 

um baixo orçamento. 

A Figura 1.2 ilustra um esquemático padrão para receptores GNSS com uma única 

antena na recepção. Um esquemático mais detalhado quanto a estimação dos parâmetros GNSS 

pode ser encontrado em [9]; neste trabalho, as técnicas de processamento de sinais GPS para 

modelos com uma antena receptora são detalhadas minuciosamente, avaliando a precisão e o 

desempenho na estimação.  

 

Figura 1.2: Modelo de recepção para uma antena. Mais de uma fonte de transmissão emite 

informações simultâneas e o receptor deve recuperar as informações necessárias a estimação de 

sua posição. 

O modelo convencional de recepção, que utiliza tão somente uma antena, destacado na 

Figura 1.2, é empregado como modelo base para o segundo esquemático proposto; o 

esquemático com um arranjo de antenas – múltiplas antenas na recepção. Permitir a recepção 
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do sinal por múltiplas antenas permite o uso de técnicas específicas de processamento de sinais 

(abordadas no Capítulo 3), para arranjos. A Figura 1.3 ilustra o receptor com múltiplas antenas. 

 

Figura 1.3: Recepção com múltiplas fontes transmissoras e um arranjo de antenas. O modelo 

permite o emprego de técnicas de processamento de sinais que utilizam a disposição espacial 

das antenas para estimar parâmetros requisitados. 

O esquemático descrito para o receptor em arranjos de antenas está mais detalhado em 

[10], de tal modo que o artigo também exemplifica os ganhos obtidos com o uso de arranjos de 

antenas na estimação dos parâmetros necessários a recuperação de sinais GNSS. Um 

esquemático mais completo pode ser visto em [11], tal que as técnicas utilizadas no trabalho 

aqui proposto se assemelham as utilizadas no modelo citado. O modelo proposto em [12] 

também emprega técnicas de interpolação de antenas, de modo a melhorar a estimação de 

parâmetros quando fontes altamente correlacionadas são empregadas no modelo (mais detalhes 

são abordados no Capítulo 3). A interpolação do arranjo de antenas não será abordada neste 

trabalho.  

 

1.2 GLONASS 

O GLONASS é um sistema de navegação via satélite de cobertura global operado pelo 

sistema de defesa russo. Foi iniciado nos anos 80 e tinha cunho militar, de modo a aumentar a 

precisão no lançamento de mísseis provenientes de submarinos.  



17 
 

O Sistema é composto de vinte e sete satélites operacionais [13] e de alguns satélites 

reservas. O sistema utiliza três bandas distintas de transmissão dentro da faixa de frequência L 

(entre 1 e 2 GHz), definida pelo ITU-T. O acesso ao meio é controlado através do uso do 

protocolo de acesso Frequency Division Multiple Acces (FDMA), que especifica uma faixa de 

frequência distinta para cada transmissor, no espectro viável. As transmissões dos satélites são 

simultâneas e a operação em diferentes bandas de transmissão visa reduzir a interferência entre 

os sinais propagados. 

 

1.3 GPS 

O sistema americano GPS, assim como o GLONASS, também possui cunho operacional 

com cobertura global. O desenvolvimento do modelo de navegação, antes de sua aplicação 

civil, era embasado no aumento da precisão para lançamentos de mísseis e bombas, 

provenientes de navios, aviões e submarinos. 

A quantidade de satélites operantes na navegação através do GPS é determinada em 

trinta e um, com um acréscimo de três a cinco satélites reservas para eventuais problemas [14]. 

A faixa do espectro de transmissão para aplicações em GPS também é definida na banda L, 

todavia em porções distintas da porção alocada para o GLONASS. Para transmitir seus sinais, 

ou acessar o meio, as aplicações GPS utilizam um protocolo de acesso conhecido como, do 

inglês Code Division Multiple Acces (CDMA), que são baseados em códigos pseudo aleatórios 

(detalhados no Capítulo 2) [15]. 

Todos os sinais GPS, de cada satélite, são transmitidos na mesma banda durante um 

evento de requisição de geoposição. A demodulação do sinal é realizada a partir da inserção de 

palavras código únicas em cada satélite, sendo assim o receptor mantém informações acerca de 

todas as palavras existentes em operação, um conjunto de trinta e duas sequências binárias 

distintas, que posteriormente poderão ser utilizadas para demarcação de quais satélites 

estiveram presentes em uma transmissão. 

Todos os satélites empregados nos sistemas de navegação estão dispostos em órbitas 

diferentes e transmitindo na mesma faixa de frequência, padronizada para o sistema. Tais 

especificações devem ser respeitadas quando se deseja inserir um novo satélite em seu conjunto 

já existente, seja nos Estados Unidos ou na Rússia. Uma visão mais completa da arquitetura 

empregada no sistema de navegação GPS pode ser vista em [16], esta referência detém 
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informações como a história do sistema GPS, o modelo de sincronização para aferir a 

geolocalização e até mesmo análises de desempenho para recepções com múltiplos percursos. 

 

1.4 Objetivos 

O trabalho tem como um dos objetivos estimar o atraso entre sinais GNSS, mais 

precisamente a estimação do parâmetro que permite a sincronização do receptor em superfície 

terrestre com os satélites em órbita em aplicações GPS a partir das técnicas de acesso via Gold 

Codes. Tradicionalmente a estimação é feita por um modelo que constitui uma antena em sua 

recepção, por outro lado neste trabalho empregaremos dois modelos que utilizam um arranjo 

de antenas para realizar a mesma aferição, visando comparar as técnicas de processamento de 

sinais para múltiplas antenas de modo a aferir a estimação do atraso de pulso e da direção de 

chegada dado um modelo verossímil. Diferentes modelos com múltiplas antenas são 

comparados e sugerem qual dos dois demonstra-se mais interessante conforme as condições 

impostas.  

As simulações executadas para este trabalho irão comparar o desempenho dos cenários 

de múltiplas antenas quanto a estimação dos atrasos de pulso e quanto as direções de chegada, 

verificando assim qual modelo é mais sugestivo em aplicações que requisitem uma aferição 

mais robusta dos parâmetros desejados. 

A escolha da confecção de um modelo que emprega o sistema GPS para a navegação é 

fundamentada na maior difusão desse tipo de navegação em território nacional, indicando assim 

uma maior curiosidade por parte do autor em modelá-lo. 

 

1.5 Organização do texto 

O presente documento apresenta sete capítulos, cada um com suas especificações acerca 

de como foi realizada a confecção da análise aqui disposta. 

O Capítulo 1 apresenta uma breve introdução de modelos GNSS e além de exaltá-lo, 

relata os objetivos esperados com esse trabalho. 

Quanto ao Capítulo 2, o modelo de dados proposto para a análise está descrito passo-a-

passo. Desde a primeira modelagem até as expressões que definem certas condições do projeto. 
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O Capítulo 3 apresenta as técnicas de processamento de sinais empregadas em cada 

modelo, tanto no receptor de uma antena quanto no receptor que dispõe de um arranjo de 

antenas para recepção dos sinais GNSS. 

Já no Capítulo 4 estão propostas as soluções para a conclusão dos objetivos explicitados 

no capítulo introdutório. As soluções detalham como foram confeccionadas as técnicas 

utilizadas para recuperação dos parâmetros que definem os sinais GNSS. 

Para o Capítulo 5, estão denotados as condições de contorno e os resultados impostos 

na simulação do modelo. O capítulo apresenta um passo-a-passo no avanço do desempenho do 

algoritmo que estima os parâmetros requisitados. 

O Capítulo 6 conclui este trabalho, explicitando o que foi extraído e indicando o que 

pode ser melhorado no modelo de modo a torná-lo mais eficiente ou verossímil.  
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Capítulo 2 
 

Modelo de Dados 
 

Transmissões de satélites GNSS contém dois parâmetros imprescindíveis a localização 

do dispositivo receptor. A primeira é a assinatura do satélite que consiste em um código binário 

específico que determina qual satélite transmitiu a informação. A segunda é um atraso temporal 

em seus pulsos, seus bits, que permitem aferir a real posição do receptor. 

As informações dispostas neste capítulo também irão compreender o modelo de sinais 

específicos para aplicações GNSS e como eles são modelados para o caso de uma única antena 

ou para o caso em que há um arranjo de antenas na recepção. O trabalho descrito neste capítulo 

visa utilizar sinais oriundos de fontes de satélites transmissores distintos e que ocupam o canal 

simultaneamente, cada uma com a sua informação. A estimação das características individuais 

desses sinais é a base para a estimação correta da informação de geoposição do receptor. 

 

2.1  O atraso de pulso 

Em aplicações GNSS, a transmissão é de banda larga e é feita através de protocolos de 

acesso ao meio coordenados, como, acesso múltiplo por divisão no tempo, do inglês Time 

Division Multiple Access (TDMA), acesso múltiplo por divisão na frequência, do inglês 

Frequency Division Multiple Acess (FDMA) e acesso múltiplo por divisão no código, do ingês 

Code Division Multiple Acess (CDMA). A banda base B de transmissão implica na faixa de 

frequência pelo qual os pulsos são gerados. Ela é fixada em 1.023 MHz. Toda aplicação que 

utiliza CDMA para trocar informações utiliza como convenção o nome “chip” para representar 

sua mensagem binária a ser transmitida. O chip pode ser compreendido por um pulso de nível 

lógico positivou, ou negativo, multiplicado por uma sequência de dados e por uma onda 

portadora que formam o sinal transmitido. O formato do pulso de um chip pode ser observado 

na Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Formato do pulso que modela um chip para a transmissão de dados. O pulso tem a 

forma de um pulso de Nyquist devido a suas propriedades intrínsecas quanto a estimação de 

bits. 

O pulso utilizado para a transmissão é o pulso de Nyquist, mais precisamente o pulso 

sinc. Diferente dos pulsos convencionais onde se tem uma função porta, ou pulsos gaussianos, 

esse tipo de pulso possui a característica de reduzir a interferência interssimbólica, ou seja, em 

caso de uma transmissão sequencial de chips esse pulso reduz a interferência de um pulso 

adjacente a outro e evita a superposição de pulsos [17]. O pulso sinc é definido discretamente 

na da Equação (2.1). 

PNyquist[n] =
Ts sin(

πn

Ts
)

πn
 (2.1) 

Além de sua propriedade de reduzir a interferência no domínio do tempo, o pulso sinc 

quando transformado para o domínio da frequência apresenta o formato de um pulso retangular. 

O pulso retangular no domínio da frequência possui uma banda controlada e desse modo a 

interferência entre os símbolos em um canal é reduzida e a banda de transmissão não é 

desperdiçada. 
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Cada bit no modelo possui uma duração de um microssegundo, Ts =
1

2B
, e a total 

duração de uma transmissão é de aproximadamente um milissegundo, consistindo assim de 

1023 bits, ou um chip. O atraso aplicado no pulso e utilizado para sincronização, desloca o 

pulso, conforme visto na Figura 2.1, dentro de um período de no máximo duas vezes Ts. O pico 

visto em zero na Figura 2.1 pode ser deslocado entre menos um e um no modelo proposto.  

 

2.2  A assinatura dos satélites 

Como mencionado na Seção 1.1, aplicações GNSS utilizam um conjunto mínimo de 

quatro satélites para transmissão (GPS, GLONASS, Galileo, etc.), e um aspecto importante de 

cada satélite no esquemático GPS é que eles possuem informações de identificação diferentes 

entre si, assim um receptor pode identificar qual satélite transmitiu cada informação de 

geoposicionamento, aferindo desse modo sua real localização. Cada transmissor contém um 

código binário que o identifica e esse código representa sua identidade, sua assinatura. A 

constituição das palavras códigos referentes a cada satélite é formada a partir de uma técnica 

que utiliza, do inglês Gold Codes (GC), para acesso em CDMA. Esses códigos fazem parte do 

conjunto de códigos pseudo aleatórios onde sua principal característica é ter a correlação 

próxima de zero entre distintas palavras código. Para o modelo de navegação GPS esse código 

recebe um nome especial, do inglês Coarse/Acquisition Code (código C/A) [16], que permite o 

acesso ao meio através do CDMA. As palavras códigos de cada codificador de código C/A 

presente em cada satélite em órbita, para aplicações GPS, possuem comprimento constante de 

1023 bits, possuindo um total de trinta e duas palavras código de 1023 bits. A equação que 

define uma palavra código é definida na Equação (2.2), 

𝐜 = [c1 c2 …ci …c1023], (2.2) 

onde c representa a palavra código e i indica o i-ésimo bit disposto na sequência completa. 

Uma transmissão consiste de 1023 bits sequencialmente dispostos. Se a palavra código 

de um satélite for correlatada com a de outro o resultado será zero ou próximo de zero, conforme 

observado nas Equações 2.3 e 2.4.  

E[ci[n] ci[n − τ]] = 0, se τ ≠ 0, (2.3) 

E[ci[n] ck[n − τ]] = 0, se i ≠ k.  (2.4)  
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Nas Equações 2.3 e 2.4, c[n] representa a assinatura do satélite composta pelo código 

C/A, composto por 1023 bits, 𝜏 indica o atraso de pulso referente a cada transmissão, i 

representa o i-ésimo satélite presente em uma transmissão e k o k-ésimo satélite presente na 

transmissão de múltiplas fontes simultaneamente. 

Todo satélite para esse tipo de aplicação possui um parâmetro específico que auxilia na 

confecção de seus códigos C/A. Derivamos matematicamente o método de codificação 

empregado por cada satélite na formação de um código C/A. O modelo está disposto em 

formato de codificação polinomial em adição de módulo 2. Registradores de deslocamento 

linear de retroalimentação, do inglês Linear Feedback Shift Registers (LFSR), de dez estágios 

funcionam como a base de inserção de dados na palavra código. Duas sequências de bits são 

adicionadas a cada iteração de modo a formar cada bit disposto no código C/A de cada satélite 

[16]. 

A sequência G1 e a sequência G2 têm seus estados iniciais iguais, conforme descrito na 

Equação (2.5). em que índice subscrito 2 indica a operação em módulo 2. 

G1 = G2 = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}2, (2.5) 

As equações que definem as sequências presentes no modelo estão dispostas nas 

Equações (2.6) e (2.7). O índice sobrescrito no polinômio representa a posição dentro do LFSR 

de cada sequência que terá seu bit somado para inserção no código C/A. 

G1 = x10 + x3 + 1 (Equação 2.6) 

G2 = X10 + x9 + x8 + x6 + x3 + x2 + 1 (2.7) 

A variável Qi, presente na formação do código C/A determina os atrasos, ou 

deslocamento de bits, específicos a cada satélite presente no modelo GPS, onde o i-ésimo índice 

indica qual satélite dentre os trinta e dois presentes está sendo codificado. O mesmo atraso pode 

ser graficamente visualizado na Figura 2.5. A Equação (2.8) determina a formação do código 

C/A. É importante ressaltar que a cada iteração o primeiro bit de cada sequência retorna ao seu 

valor inicial, 1.  

CAcode(n)  =   G1(n) ⊕ G2(n − Qi)  (2.8) 

Na equação (2.8) o operador ⊕ representa a operação de ou exclusivo (exclusive or), 

em álgebra Booleana, e n a posição onde o bit será inserido na palavra código de 1023 bits. A 

Figura 2.2 demonstra graficamente a operação de um codificar C/A. 
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Figura 2.2: Esquemático de codificação para um código GPS. O relógio de referência descrito 

na figura indica na taxa a qual os bits são amostrados na geração do código de cada satélite. 

Na Figura 2.2 vemos representado o esquemático de formação de um código C/A. A 

cada 1 microssegundo um novo bit é inserido no código C/A, até que após 1023 períodos, ou 1 

milissegundo, sua palavra código começa a se repetir. Análise do período é realizada a partir 

do relógio de referência para amostragem, disposto na imagem. O deslocamento Q visto na 

Figura 2.2 é o mesmo que aquele apresentado na Equação (2.8), e é específico de cada satélite. 

Na Figura 2.2 o deslocamento Qi está representado por uma linha pontilhada. Cada satélite tem 

um esquemático diferente onde as posições da sequência GC2 determinadas por Q são diferentes 

[18]. A caixa na Figura 2.2 que contém o texto “Um”, indica que a cada batida de relógio o 

primeiro bit da sequência recebe o valor inicial um. O bit calculado para a primeira posição da 

sequência é deslocado para o segundo bit antes da batida de relógio. A Figura 2.3 exibe uma 

porção de um chip transmitido. A sequência de bits apresentada na Figura 2.3, foi modulada 

conforme o pulso sinc apresentado na Equação (2.1), para formar o chip transmitido. 
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Figura 2.3: Sequência transmitida de bitss. A linha pontilhada azul demonstra o envelope da 

sequência digital. 

 O trem de pulsos observado na Figura 2.3 está modelado conforme o pulso sinc 

observado na Equação (2.1). 

  

2.3  O modelo de sinais para uma única antena 

Os sinais das fontes emissoras dispostas nesse projeto seguirão o mesmo padrão 

denotado pelas equações aqui definidas. O sinal transmitido s[n] é expressado conforme a 

Equação (2.9), onde n indica a n-ésima amostra do sinal. 

𝐬[n] =  ejθc[n − τ] ϵ ℂ1xN,  (2.9) 

Na Equação (2.9), 𝜃 representa o ângulo ao qual um sinal complexo de uma fonte é 

emitid. Os outros parâmetros estão definidos nas Equações (2.3) e (2.4). O sinal recebido, x[n], 

consiste no sinal transmitido adicionado de um ruído branco gaussiano, do inglês Additive White 

Gaussian Noise (AWGN), 𝓃[𝑛], de média zero e sua expressão está disposta na  Equação 

(2.10). 

x[n] = s[n] + 𝓃[n] ϵ ℂ1xN, (2.10) 
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O canal de transmissão utilizado nesse modelo é representado por um canal aditivo e 

como fora mencionado anteriormente, sinais distintos de cada satélite são transmitidos 

simultaneamente. Logo, a equação que expressa a recepção de múltiplos sinais está descrita na 

Equação (2.11). O sinal recebido é expresso por X[n]. 

X[n] =  ∑ ∑ xi[n]

N

n=1

d

i=1

 ϵ ℂ1xN,                    (2.11) 

𝑥𝑖[n] representa o sinal da i-ésima fonte, para um total de d fontes. É importante ressaltar 

que cada sinal transmitido possui uma fase exclusiva, ou seja, apesar dos sinais serem recebidos 

no mesmo período de tempo eles são oriundos de diferentes regiões do espaço. A Equação 

(2.12) mostra a Equação (2.11) expandida explicitando as informações de fases. 

X[n] =  ∑(ejθ1c[n − τ1] + ejθ2c[n − τ2] + ⋯ ejθdc[n − τd]) +

N

n=1

+ 𝓃[n] ϵ ℂ1xN        (2.12) 

 

 

 

2.4  O arranjo de antenas 

Assim como o modelo descrito na Seção 2.3, a transmissão de múltiplas fontes para um 

arranjo de antenas também segue um modelo de canal aditivo, todavia antes de 

compreendermos como é realizada a formação do sinal recebido precisamos definir 

matematicamente o arranjo com múltiplas antenas. O arranjo de antenas é uma estrutura 

comumente utilizada [19], e possui aplicação direta com os parâmetros desejados a estimação 

previstos neste trabalho. Existem distintos tipos de arranjos, no entanto o arranjo escolhido para 

este trabalho foi Arranjo Linear Uniforme, do inglês Uniform Linear Array (ULA), que contém 

um número distinto de antenas equidistantes entre si dispostas em uma única dimensão. A 

Figura 2.3 ilustra um ULA.  



27 
 

  

Figura 2.4: Arranjo Linear Uniforme (ULA) com M antenas, a) As antenas estão separadas 

igualmente por uma distância r; b) Os sinais incidem no arranjo simultaneamente a partir de 

diferentes direções. 

No ULA representado pela Figura 2.4 a), existem M antenas distintas separadas por uma 

distância r respeitada entre todas as antenas, onde r deve ser maior ou igual a metade do 

comprimento de onda do sinal incidente na antena. Em alguns casos a distância entre as antenas 

pode ser estruturada não linearmente, tal fato reduz o aliasing [20] na recepção. A Figura 2.4 

b), apresenta o modo pelo qual os sinais simultâneos, constituídos de ondas planares, incidem 

no arranjo de antenas, tendo cada um uma direção própria de chegada. O ULA contém 

propriedades estruturais que auxiliam em sua modelagem analítica. A escolha para sua 

implementação está correlacionada com as técnicas que serão apresentadas no Capítulo 3.  

A expressão que define o comportamento espacial das antenas do arranjo está disposta 

na Equação (2.13). O vetor a(θ) recebe o nome de vetor diretor e é dependente do ângulo ao 

qual um sinal plano atinge o arranjo, como explicitado na Figura 2.4 b). 

𝐚(θ) = [1 𝑒j(
2πrsin(θ)

λ
)  𝑒j2(

2πrsin(θ)

λ
) … 𝑒j(M−1)(

2πrsin(θ)

λ
) ]

T

ϵ ℂMx1  (2.13) 

Para definir todas as fontes transmissoras analiticamente, concatenamos cada vetor 

diretor referente a cada ângulo azimutal de incidência do sinal de cada satélite e formamos uma 

matriz diretora dos d satélites. O parâmetro d indica a quantidade de ângulos distintos que 

incidem no arranjo e implica na quantidade de fontes emissoras. A matriz diretora, A, está 

definida na Equação (2.14). 

𝐀 = [𝐚(θ1) 𝐚(θ2)…𝐚(θd)] ϵ ℂ
Mxd   (2.14)  

2.5  O modelo de sinais para o arranjo de antenas 

Uma vez definida a matriz diretora, A, podemos agora definir uma expressão para o 

sinal recebido no caso de múltiplos sinais transmitidos. Sabemos da Equação (2.9) como uma 

𝜃1 

𝜃2 𝜃3 
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fonte tem seu sinal modelado e também sabemos que o canal de transmissão é um canal aditivo, 

sendo assim podemos definir os múltiplos sinais de transmissão a partir da concatenação dos 

símbolos de cada fonte na matriz de símbolos S, a matriz de símbolos. 

𝐒 = [ 𝐬1[n] 𝐬2[n] 𝐬3[n]… 𝐬d[n]]
T
ϵ ℂdxN (2.15) 

Conforme apresentado na Equação (2.15), a matriz de símbolos S contém em cada 

coluna informações referentes aos sinais de cada satélite da aplicação.  

De modo a definir uma expressão para o sinal recebido, equacionamos a matriz A com 

a matriz S, formando a matriz dos sinais recebidos X. 

𝐗 = 𝐀𝐒 +  𝓝 ϵ ℂMxN.  (2.16) 

Para a Equação (2.16) definida acima, 𝓝ϵ ℂMxN representa o ruído gaussiano aditivo 

branco de média zero. Note que a multiplicação das matrizes A por S gera um sinal misturado 

aditivamente, respeitando assim a característica do canal de transmissão. 

 

2.6 Matriz de covariância 

A matriz de covariância R é uma matriz que possui em seus elementos i e j a covariância 

entre os elementos de dois vetores aleatórios (vetores que constituídos por variáveis aleatórias) 

e pode ser interpretada, em processamento de sinais, como uma operação linear que transforma 

os dados aleatórios recebidos, por um ou mais sinais, em dados orientados segundo a direção 

de maior correlação do sinal.  

𝐑 = E[(𝐗 − E[𝐗])(X − E[𝐗])H], (2.17) 

Sua definição pode ser vista na Equação (2.12), onde X é o sinal definido na Equação 

(2.17) e E[.] indica o operador de esperança da variável. 

Em modelos de sinais, a matriz de covariância pode ser estimada a partir da Equação 

(2.18). É importante notar que R define ao mesmo tempo o modo como os dados estão dispersos 

e orientados espacialmente. Aplicações diretas dessa matriz auxiliam na descoberta de 

quantidades de fontes emissoras em cenários onde tal informação não é controlada. 

�̂� =
1

N
 𝐗 𝐗H (2.18) 
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Capítulo 3 
 

Técnicas de Processamento de Sinais 
 

O Capítulo 2 deste trabalho descreveu o modelo de sinais na recepção feita por uma 

antena ou por um ULA de antenas. Este capítulo detalha as diferentes técnicas de estimação 

dos sinais transmitidos, buscando construir um modelo verossímil em uma aplicação GNSS 

simulada. Todas as técnicas importantes para a recuperação dos parâmetros GNSS descritos no 

Capítulo 2 estão detalhadas neste capítulo. O emprego delas em cenários distintos, dependendo 

da quantidade de antenas receptoras, é abordado no capítulo 4. 

 

3.1 Estimação da direção de chegada 

Em aplicações de múltiplas fontes emissoras de informação, uma das principais técnicas 

necessárias à estimação dos sinais transmitidos é a aferição da direção de chegada, do inglês 

Direction Of Arrival (DOA). Esse tipo de processamento permite eliminar a fase referente ao 

sinal recebido e desse modo a informação nele contida pode ser extraída. Dentre as diversas 

técnicas para a estimação de fase, este contexto irá explicitar o algoritmo abordado na simulação 

presente no Capítulo 5. A técnica demonstrada aqui é específica à estimação da DOA quando 

um arranjo de antenas está presente na recepção do sinal. 

A estimação de parâmetros de sinais através de técnicas invariantes de rotação, do inglês 

Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques (ESPRIT) é uma técnica 

de processamento de sinais que permite estimar a DOA com simplicidade e alta precisão [21]. 

A ESPRIT é restrita para o uso em arranjos de antenas que atendem a propriedade de invariância 

ao deslocamento. A aplicação do algoritmo consiste em três passos distintos: estimação do 

subespaço de sinais, solução para a equação de invariância e a estimação das frequências 

espaciais. 

Para estimar o subespaço de sinais a quantidade de fontes emissoras precisa ser 

conhecida, sendo assim a partir da Equação (2.18) podemos aplicar a decomposição em 

autovalores, do inglês Eigenvalue Decomposition (EVD) na matriz de covariância para 

posteriormente modelar o sinal recebido, baseado nos autovetores e nos autovalores, como visto 

na Equação (3.1). De acordo com a EVD 
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�̂�xx = 𝐔𝚺𝐔H, (3.1) 

em que �̂�xx é a matriz de covariância R estimada, exibida na Equação (2.17), 𝐔 ϵ ℂMxM denota 

os autovetores e 𝚺 ϵ ℂMxMos autovalores. O operador hermitiano H sobrescrito representa a 

transposição conjugada. Para construir o subespaço de sinais retiramos de U as primeiras d 

colunas, denominadas US relacionadas a quantidade de fontes transmissoras, tal que 

𝐔 = [𝐔𝐬 |𝐔𝐧],  (3.2) 

em que 𝐔𝐬 ϵ ℂ
Mxd indica o subespaço de sinais e 𝐔𝐧 ϵ ℂ

MxM−d o subespaço de ruído. Note que 

uma restrição do algoritmo é que o número de antenas no arranjo tem de ser maior que o número 

de fontes emissoras, caso contrário a Equação de invariância não poderá ser solucionada. A 

Equação de invariância é expressa como: 

𝐉𝟏 𝐚(μ) 𝑒jμ = 𝐉𝟐 𝐚(μ)   (3.3) 

J1 = [ IM | z ]  (3.4) 

em que 𝐉𝟏e 𝐉𝟐ϵ ℂ
M−1xM são matrizes de seleção, IM é uma matriz identidade de tamanho M e z 

representa um vetor de zeros de dimensão Mx1. As matrizes de seleção, fisicamente, 

representam a escolha das antenas para formar um subespaço de antenas escolhidas para 

resolver a Equação de invariância. 𝐚(μ) representa o vetor diretor expresso na Equação (2.13), 

e corresponde à uma fonte em várias antenas. O vetor diretor está denotado em função de sua 

frequência espacial μ. A relação entre a frequência espacial e o ângulo azimutal (a DOA a ser 

estimada) está expressa na Equação (3.6), onde r é a distância entre as antenas e 𝜈 o 

comprimento de onda do sinal transmitido.  

μ =
2π r sen(θ)

𝜈
.  (3.6) 

Definida a equação de invariância para uma fonte, podemos agora expressar a mesma 

equação para o ULA de antenas, vista na Equação (3.7) 

𝐉𝟏 𝐀 𝚽 = 𝐉𝟐 𝐀  (3.7) 

A solução da Equação de invariância visa encontrar a matriz 𝚽 referente a todos os 

ângulos espaciais das fontes de transmissão. Antes de isolarmos 𝚽, definimos uma matriz de 

transformação T, tal que A = UST, ou seja, sabemos que a matriz diretora consiste na matriz do 

subespaço de sinais multiplicada de uma matriz de transformação. Sendo assim solucionamos 
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a Equação conforme a expressões abaixo. O índice sobrescrito de + indica a pseudo inversa de 

Moore-Penrose. 

𝐉𝟏 𝐔𝐬 𝐓 𝚽 = 𝐉𝟐 𝐔𝐬 𝐓,  (3.8) 

𝚿 = 𝐓 𝚽 𝐓+ = (𝐉𝟏 𝐔𝐬)
+ 𝐉𝟐 𝐔𝐬. (3.9) 

A matriz 𝚿 possui em seus maiores valores informações relativas as DOAs dos sinais 

transmitidos, sendo assim aplicamos a EVD e a partir da matriz de autovalores, λ, obtemos os 

ângulos azimutais a partir da diagonal principal usando a Equação (3.6), obtendo assim as 

DOAs estimadas de incidência do sinal no arranjo de antenas. 

𝚿 = 𝚺𝚲𝚺−1,  (3.10) 

diag(𝚿) = [λ1 λ2 …λd] = [𝑒jμ1  𝑒jμ2 … 𝑒jμd], (3.11) 

μ̂i = arg (𝑒jμi)  (3.12) 

 

3.2 Reconstrução da matriz diretora e da matriz de símbolos 

É intuitivo perceber que após a estimação dos ângulos azimutais correspondentes aos 

sinais de cada fonte devemos estimar o arranjo de antenas analiticamente para então reconstruir 

os símbolos recebidos. De acordo com as Equações (2.8) e (2.9), reconstruímos a matriz 

diretora, a partir da DOA estimada. 

�̂� = [ 𝐚(μ̂1) 𝐚(μ̂2)…𝐚(μ̂d)] ϵ ℂ
Mxd (3.12) 

A partir da Equação (3.12) temos informação suficiente para estimar a matriz de 

símbolos. Com o sinal recebido podemos calcular a pseudo inversa de Â e obter a expressão 

em 3.16. 

�̂� = �̂� �̂�   (3.13) 

�̂�𝐇 𝐗 = �̂�𝐇 �̂� �̂� (3.14) 

(�̂�𝐇  �̂� )
−1

�̂�𝐇  �̂�  �̂� = (�̂�𝐇  �̂� )
−1

�̂�  𝐗  (3.15) 

�̂� = (�̂�𝐇  �̂� )
−1

�̂�  𝐗 = �̂�+ 𝐗  (3.16) 

�̂� = [ 𝐬𝟏[n] 𝐬𝟐[n]… 𝐬𝒅[n] ]T ϵ ℂdxN  (3.17) 
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3.3 Correlator de palavras código 

De acordo com as Equações (2.6), (2.7) e (2.11) o sinal recebido é constituído da mistura 

de informações de cada fonte transmissora do modelo. Todavia, conforme fora especificado na 

Seção 2.2, os sinais transmitidos por cada satélite consistem de palavras código que possuem 

correlação próxima ou igual a zero. Com essa informação disponível é possível montar um 

correlator que contém todas as possíveis palavras código geradas pelo codificador C/A. As 

palavras códigos estarão dispostas na matriz W especificada conforme a Equação (3.18). 

𝐖 = [𝐜𝟏[n] 𝐜𝟐[n]… 𝐜𝓵[n]]
T
 ϵ ℝNxℓ  (3.18) 

A intenção do correlator de palavras código é recuperar a informação acerca de quais 

foram os satélites emissores de sinais, todavia antes de correlacionarmos cada sinal recebido 

com W devemos buscar qual DOA estimada corresponde a uma rotação para zero em cada um 

dos sinais da matriz �̂�. A rotação para zero indica a eliminação da fase do sinal recebido. 

Multiplica-se de cada linha de �̂�, bconforme a Equação (3.16), uma fase referente ao ângulo 

azimutal obtido na Equação (3.12). O resultado implica em palavras código como a utilizada 

na Equação (2.1). O processo é iterativo até que se ajuste a melhor combinação de DOAs para 

cada um dos sinais estimados. 

�̂�[n] = 𝐬[n] 𝑒jμest  ϵ  ℝ1xN  (3.19) 

𝐂𝐫𝐨𝐭 = �̂�k𝑒
jμestj = [�̂�𝟏[n] �̂�𝟐[n]… �̂�𝐝[n]]

T
ϵ  ℝdxN  (3.20) 

A matriz de símbolos rotacionada corretamente para as diferentes DOAs será expressa 

por Crot, o k-ésimo índice representa cada linha de �̂�,  multiplicada corretamente pela j-ésima 

DOA que elimina sua fase. Para encontrar as palavras código referentes a cada satélite basta 

multiplicar Crot por W, o maior elemento de cada linha da nova matriz computada, Y, e 

diferente de zero implica em qual a palavra código está representada naquele sinal, ou na auto-

correlação da palavra código, pois indica o resultado de maior correlação entre as palavras 

código e, por conseguinte, qual o satélite foi utilizado. O vetor p contém as identidades que 

geram os parâmetros necessários a construção de cada palavra código explicitado na Seção 2.2, 

em cada linha. O i-ésimo índice de p representa a escolha da i-ésima coluna de Y para 

determinar os parâmetros de construção do código C/A, o defasador de código explicitado na 

Seção 2.2. 
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𝐘 = 𝐂𝐫𝐨𝐭 𝐖  ϵ ℂdxℓ (3.21) 

pi = min(𝐘𝐢)   e   𝐏 = [p1 p2 …pd]
T ϵ ℝdx3     (3.22) 

𝐩i = [d1a
 d2a

 d3a
]ϵ ℝdx3 (3.23) 

 

3.4 Suavização espacial 

As técnicas de suavização espacial, do inglês Spatial Smoothing (SPS) são empregadas 

de modo a contornar problemas na estimação da DOA para o caso de sinais fortemente 

correlacionados [22]. A técnica de SPS pode ser utilizada no pré-processamento do sinal que 

incide em um arranjo de antenas e elas permitem o aumento na confiabilidade da estimação da 

DOA para sinais que possuem poucas amostras recebidas. O SPS consiste na concatenação de 

amostras recebidas a partir da escolha de subconjuntos de antenas dispostas no arranjo. A Figura 

3.1 exemplifica como é feita a escolha de um subconjunto. 

 

Figura 3.1: Escolha do subconjunto de antenas para realizar o algoritmo de suavização espacial. 

A escolha dos subconjuntos implica na formação de duas matrizes diretoras reduzidas 

de uma dimensão, como explicitado nas equações (3.24) a (3.27). 

𝐚(μk)1 = [ 1 𝑒jμk …𝑒jμk(M−2)]
T
 ϵ ℂM−1x1, k = {1, 2, … , d } (3.24) 

𝐀𝟏 = [𝐚(μ1)1 𝐚(μ2)1 …𝐚(μd)1 ] ϵ ℂ
M−1xd (3.25) 

𝐚(μk)2 = [ 𝑒jμk …𝑒jμk(M−2) 𝑒jμk(M−1)]
T
 ϵ ℂM−1x1, k = {1, 2, … , d } (3.26) 

𝐀𝟐 = [𝐚(μ1)2 𝐚(μ2)2 …𝐚(μd)2 ] ϵ ℂ
M−1xd (3.27) 

Apesar da formação de matrizes reduzidas, vistas nas Equações (3.25) e (3.27), podemos 

a partir de A1 e A2 formar duas novas matrizes para expressar o sinal recebido, vistas nas 

equações (3.28) e (3.29). 

𝐗𝟏 = 𝐀𝟏𝐒 + 𝓝𝟏 ϵ ℂ
M−1xN (3.28) 
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𝐗𝟐 = 𝐀𝟐𝐒 + 𝓝𝟐 ϵ ℂ
M−1xN (3.29) 

As matrizes X1 e X2 são então concatenadas de modo que a estrutura do sinal não se 

altera, como pode ser observado nas Equações (3.30) a (3.32). O operador 𝑜 denota o produto 

Hadamard entre matrizes e o operador | indica a concatenação de matrizes. A Equação (3.31) é 

utilizada para demonstrar qual a relação entre as Equações (3.25) e (3.27) e como elas são 

aplicadas no SPS sem alterar a estrutura do sinal. 

𝛀 = [

𝑒𝑗𝜇1 𝑒𝑗𝜇2

𝑒𝑗𝜇1 𝑒𝑗𝜇2

⋯ 𝑒𝑗𝜇𝑑

⋯ 𝑒𝑗𝜇𝑑

⋮ ⋮
𝑒𝑗𝜇1 𝑒𝑗𝜇2

⋱ ⋮
… 𝑒𝑗𝜇𝑑

] (3.30) 

𝐀𝟐 = 𝐀𝟏 𝑜 𝛀 (3.31) 

𝐗𝐬𝐬 = [𝐗𝟏 | 𝐗𝟐] = [𝐀𝟏 𝐒 | 𝐀𝟏 𝑜 𝛀 𝐒] + [𝓝𝟏 | 𝓝𝟐] ϵ ℂ
M−1x2N  (3.32) 

A técnica de suavização espacial pode ser reutilizada quantas vezes forem desejadas 

durante o pré-processamento do sinal.  

 

3.5 Média Anterior-Posterior  

Além do modelo proposto na seção anterior, há uma técnica de suavização espacial que 

aproveita as propriedades centro simétricas do ULA de modo a melhorar a estimação da DOA 

sem a redução dimensional imposta pelo SPS. Um arranjo pode ser categorizado como centro-

simétrico caso a Equação (3.33) seja satisfeita para o arranjo. 

𝚷𝐌 𝐚(μ) =

[
 
 
 
 
0 0 … 0
0 0 … 1
⋮
0
1

⋮
1
0

⋰
…
…

⋮
0
0

 

1
0
⋮
0
0]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 

 

1
𝑒jμ

𝑒j2μ

⋮
𝑒j(M−1)μ

 

]
 
 
 
 

 =

[
 
 
 
 

 

𝑒j(M−1)μ

𝑒j(M−2)μ

⋮
𝑒jμ

1

 

]
 
 
 
 

 (3.33) 

𝚷𝐌 =

[
 
 
 
 
0 0 … 0
0 0 … 1
⋮
0
1

⋮
1
0

⋰
…
…

⋮
0
0

 

 1
 0
 ⋮
 0
 0

 

]
 
 
 
 

 ϵ ℝMxM  (3.34) 

A média anterior-posterior, do inglês Forward Backward Averaging (FBA) [23], 

permite a descorrelação de fontes coerentes forçando propriedades centro-Hermitianas na 

matriz de covariância do sinal recebido. Um arranjo é considerado centro-Hermitiano caso a 
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Equação (3.33) seja respeitada. R na Equação (3.35) indica a matriz de covariância apresentada 

na seção 2.6. 

𝐑 = 𝚷 𝐑∗ 𝚷 (3.35) 

Caso a propriedade descrita na Equação (3.35) seja respeitada para o sinal recebido, a 

técnica aqui proposta permite dobrar a quantidade de amostras, dada a mesma configuração de 

escolha de subconjunto de antenas no arranjo, sem reduzir uma dimensão da nova matriz de 

dados. A técnica é empregada conforme a Equação (3.37). 

𝐗𝐅𝐁𝐀 = [ 𝐗 | 𝚷𝐌 𝐗∗ 𝚷𝐍 ] ϵ ℂMx2N  (3.37) 
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Capítulo 4 
 

Solução Proposta 
 

Os capítulos anteriores propuseram o modelo de dados utilizado nesse trabalho 

juntamente com algumas técnicas clássicas de estimação de sinais para arranjo de antenas. Este 

capítulo irá detalhar a solução proposta na estimação do sinal para o modelo de uma antena e 

para o modelo de um ULA de antenas. As informações contidas aqui foram utilizadas passo a 

passo na regulagem e confecção da simulação disposta no próximo capítulo. 

 

4.1. Etapas de processamento do sinal recebido 

Para estimar a DOA e o atraso de pulso em arranjos de antenas, técnicas fechadas podem 

ser utilizadas. Dado o sinal recebido, como na Equação (2.16), utilizamos as técnicas dispostas 

no Capítulo 3 para estimar os atrasos de pulso e as direções de incidência de cada sinal recebido. 

A Figura 4.1 exemplifica o esquemático de processamento dos sinais recebidos e as técnicas 

utilizadas no processamento do sinal recebido. 

 

Figura 4.1: Esquemático de processamento para o sinal GNSS. As setas para direita indicam as 

etapas pelas quais o sinal deve passar de modo a aferir todos os parâmetros necessários a sua 

reconstrução.  

O conjunto de técnicas demonstradas na Figura 4.1 denota as etapas de processamento 

utilizadas na simulação prevista no capítulo subsequente. O passo-a-passo para estimação dos 

sinais é enumerado a seguir, os algoritmos são aplicados após a recepção do sinal pelo arranjo 

de antenas, conforme a Equação (2.16). 
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1. Emprego das técnicas de Pré-processamento, como definidas nas Seções 3.4 e 3.5, 

aplicando assim as técnicas de SPS e FBA. 

2. Aplicação do ESPRIT para recuperar as DOAs de cada sinal transmitido por seu 

respectivo satélite; 

3. Estimar a matriz diretora a partir das DOAs estimadas no primeiro passo do algoritmo; 

4. Estimar a matriz de símbolos, recuperando assim as informações transmitidas por cada 

satélite; 

5. Estimar quais foram os satélites utilizados de modo a separar cada informação 

proveniente de um único satélite da matriz de símbolos; 

6. Estimar o atraso de pulso que gera a sincronização entre os satélites e o receptor. 

A primeira possibilidade na tentativa de melhorar a estimação dos parâmetros desejados 

à reconstrução de sinais GNSS, seria a aplicação das técnicas de pré-processamento detalhadas 

nas Seções 3.4 e 3.5, as etapas de processamento consistem na aplicação das técnicas de FBA 

e/ou SPS antes de estimar a DOA de cada fonte transmissora. Ambas as técnicas permitem 

aumentar virtualmente a quantidade de amostras do sinal recebido. O emprego das técnicas é 

opcional e pode ser evitado para reduzir o excesso de processamento na chegada, caso as 

técnicas não demonstrem melhorias efetivas. 

O segundo processamento consiste na estimação da DOA do sinal recebido, realizado 

na Seção 3.1. Como resultado desse processamento temos a estimação das direções de chegada 

de cada sinal, recuperadas sem uma ordem exata, como pode ser visto nas Equações (3.14) e 

(3.15).  

O terceiro passo consiste na estimação da matriz diretora, realizado na Seção 3.2. A 

estimação das direções de chegada permite a reestruturação da matriz diretora e assim o 

próximo passo pode ser realizado. 

A quarta etapa de processamento reconstrói a matriz de símbolos a partir da aplicação 

da pseudo-inversa, como visto na Seção 3.2. Além da reconstrução da matriz de símbolos, em 

conjunto com as DOAs já estimadas, é possível eliminar a fase de cada sinal recebido a partir 

da multiplicação das DOAs estimadas a cada sinal recebido. Este processo é iterativo e ele não 

garante a eliminação completa da fase do sinal. 

O quinto processamento, conforme a Figura 4.1, consiste no emprego da técnica 

detalhada na Seção 3.3. A técnica proposta evita processos iterativos de busca de todos os 
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satélites presentes. Para um arranjo de antenas, as Equações (3.20) e (3.21) permitem localizar 

quais as palavras código foram recebidas, através da autocorrelação, reconhecendo quais foram 

os satélites utilizados na transmissão. 

O último processamento consiste na aplicação de um banco de correlatores casados, que 

será especificado na próxima seção. O banco de correlatores é responsável por retornar a 

estimação do atraso de pulso utilizado na transmissão de cada satélite. 

A principal vantagem do esquemático abordado é a redução na quantidade de iterações 

necessárias à convergência do algoritmo. Não há necessidade de busca em cada ângulo dentro 

da faixa angular permitida pelo arranjo e assim o emprego de técnicas fechadas para a 

recuperação dos parâmetros reduz o processamento necessário a aferição dos parâmetros DOA 

e o atraso de pulso. 

4.2. Banco de correlatores casados de palavras código 

Para realizar as técnicas de descorrelação explicitadas no capítulo anterior, criou-se um 

banco de correlatores casados de palavras código. Visto que todas as informações de construção 

dos sinais são conhecidas, o banco auxiliará na realização de um estimador de máxima 

verossimilhança e desse modo as informações desejadas podem ser extraídas. 

O correlator de palavras código consiste em um conjunto de todas as palavras códigos 

existentes, deslocadas algumas vezes dentro do intervalo permitido do atraso de pulsos. A 

Equação que define as palavras código deslocadas, Cshift, está descrita na Equação (4.1). 

𝐂shifti
= [𝐜𝐢[n − τ1] 𝐜𝐢[n − τ2] … 𝐜𝐢[n − τD]]

T
 ϵ ℝNxD (4.1) 

Na Equação (4.1), D indica a quantidade de atrasos utilizados para Cshift. Gera-se 

posteriormente um conjunto de sinais, 𝐒shifti
, constituído da mesma palavra código i do banco, 

livre de fase, dentro de um conjunto maior de atrasos de pulso, L. Respeitando-se, também, o 

intervalo de atrasos permitido. 

𝐒shifti
= [ 

ci[1 − τ1] ci[2 − τ1] ⋯ ci[N − τ1]

ci[1 − τ2] ci[2 − τ2] ⋯ ci[N − τ2]
⋮

ci[1 − τL]
⋮

ci[2 − τL]
⋮

⋯ ci[N − τL]

 ] ϵ ℝLxN  (4.2) 

Para criar o correlator casado de palavras código, Bmatch, correlacionamos Sshift com 

Cshift. A matriz que representa o banco de correlatores contém em cada um de seus elementos a 

correlação da palavra código presente na linha de 𝐒shift com a palavra código presente na coluna 
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de 𝐂shift. A correlação entre sinais discretos é dada pelo somatório da multiplicação entre as 

amostras de cada sinal, realizada de amostra em amostra.  

𝐛matchl,d
= ∑ cl[n − τl] cd[n − τd]

N

n=1

               (4.3) 

A Equação (4.3) demonstra a correlação de sinais discretos. Essa informação será 

utilizada em conjunto com a Equação (4.4) para estimarmos o atraso de pulso. Na Equação (4.3) 

bmatchl,d
 representa o elemento da l-ésima linha e da d-ésima coluna de Bmatch; note que 

cl[n − τl] indica uma amostra da palavra código da l-ésima linha de 𝐒shift e cd[n − τd] uma 

amostra da d-ésima coluna de 𝐂shift. 

𝐁matchi
= 𝐒shifti

 𝐂shifti
ϵ ℝLxD (4.4) 

A intenção de formar o banco de correlatores, descrito na Equação (4.4), é observar 

como uma mesma palavra código se autocorrelaciona dados diferentes atrasos de pulso. A 

intenção do estimador utilizado por um banco de correlatores casado é a de buscar dentro do 

sinal recebido a palavra código de maior autocorrelação. A Seção 4.3 detalha como o 

procedimento de busca é realizado. 

Note que o correlator casado está definido tão somente para uma palavra código 

referente a um único satélite, porém, em um modelo completo, o banco de correlatores é 

definido para todas as palavras códigos existentes, ou seja, há um correlator para cada satélite 

disponível. 

4.3. Estimador de máxima verossimilhança 

Estimar a máxima verossimilhança consiste em aplicar uma técnica estatística para 

estimar os parâmetros de um modelo. Em processamento de sinais o estimador de máxima 

verossimilhança, do inglês Maximum Likelihood Estimator (MLE), serve como um 

caracterizador que determina qual sinal possui a maior probabilidade de modelar seu conjunto 

de informações. Para a análise do conjunto de dados aqui dispostos, o MLE estimará a partir do 

sinal recebido qual a palavra código mais provável de ter sido transmitida.  

Com a Equação (2.13), que define o sinal recebido por um ULA, aplicamos o 

procedimento descrito na Equação (4.4), para todas as fontes possíveis no modelo, porém nessa 

etapa criamos um conjunto de correlatores entre o sinal recebido e o conjunto de palavras 

código deslocadas, Cshifti
.  
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A matriz que consiste no sinal recebido, conforme a Equação (2.13), é um sinal 

complexo, portanto após a reconstrução da matriz de símbolos o primeiro passo é remover de 

�̂� as fases de transmissão, referentes a cada sinal transmitido, a partir das DOAs estimadas. 

Transformamos cada linha de �̂� em um sinal real e assim permitimos a aplicação do MLE, como 

demonstrado na Equação (4.5). A DOA estimada apresentada na Equação (4.5) é referenciada 

como aquela demonstrada na Equação (3.12). 

𝐬i = �̂�𝑖𝑒
−jμ̂i    ϵ ℂ1xN,  (4.5) 

Na Equação (4.6) geramos 𝐭match, um vetor que contém as informações de como o sinal 

recebido se correlaciona com as palavras código deslocadas em cada coluna de 𝐂shift𝑖
, onde o 

i-ésimo índice indica a informação do satélite i utilizado no banco de correlatores 

𝐭matchi
= 𝐬i 𝐂shifti

  ϵ ℂ1xD, (4.6) 

em que 𝐭matchi
 é o sinal recebido livre de fase. Após o processamento para cada satélite de 

todos os estimadores, podemos aplicar o MLE entre os correlatores de palavra código, 𝐁matchi,k
 

e 𝐭matchi,k
. 𝟏 representa um vetor composto por unidades e possui comprimento L. 

𝟏 = [ 

1
1
⋮
1

 ] ϵ ℝLx1, (4.7) 

𝓣𝑖 = 𝟏 ⨂𝐭matchi
ϵ ℂLxD, (4.8) 

𝓛𝑖 = 𝑩𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖
− 𝓣𝑖,𝑘 ϵ ℂ

LxD . (4.9) 

O operador ⨂ indica o produto matricial de Kronecker, 𝓣𝑖 representa a expansão do 

vetor 𝐭matchi
 para uma matriz de dimensões idênticas a 𝐁matchi

 e 𝓛i a matriz que precisa ser 

maximizada.  

Para maximizar 𝓛𝑖, maximizar a probabilidade de estimação do sinal transmitido, 

somamos os elementos de suas colunas tomando o valor absoluto elemento a elemento, como 

visto na Equação (4.9). Note que o resultado mais próximo de zero indica o satélite que possui 

a maior probabilidade de estar ajustados ao modelo de dados, em outras palavras, ao sinal 

transmitido. 
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O resultado próximo de zero é uma implicação direta do cálculo de distância entre o 

correlator de palavras código e a matriz expandida que contém as informações de como o sinal 

se mistura com as palavras código deslocadas. A Equação (4.10) expande a Equação (4.9). 

𝓛𝑖,𝑘 = 𝐬i 𝐂shifti
− 𝟏 ⨂Xrotk

 𝐂shifti
 ϵ ℂLxD  (4.10) 

O primeiro termo após a igualde na Equação (4.10) contém informações de como 

diferentes atrasos de pulso se autocorrelacionam para uma mesma palavra código, já o segundo 

termo após a igualdade contém informações de como o sinal recebido se correlaciona com os 

atrasos de pulso deslocados. Estimar o real atraso de pulso transmitido implica na soma de cada 

coluna do resultado obtido da Equação (4.10). O vetor resultante da soma das colunas está 

disposto nas Equação (4.11):  

𝓵ij
= √∑ (𝓛inj

)
2

L

n=1

 ,                     (4.11) 

em que, j indica o j-ésimo elemento da coluna e n o n-ésimo elemento da linha da matriz. Para 

o vetor obtido, 𝓵, seu elemento mais próximo de zero irá implicar na menor distância entre o 

sinal recebido e o banco de correlatores, em outras palavras, o elemento de menor valor indica 

que aquele elemento possui o atraso de pulso de maior probabilidade de ter sido transmitido 

por um satélite, devido a sua menor divergência de distância entre os elementos comparados. 

Quando o sinal recebido for correlacionado com a palavra código igual a sua e posteriormente 

for subtraído do banco de correlatores, o elemento de menor valor indicará o atraso de pulso de 

maior probabilidade na transmissão, pois a igualdade entre os termos subtraídos deve ser igual 

a zero. 

Perceba que para o caso onde o vetor definido na Equação (4.6), tiver o sinal recebido 

por um satélite correlatado com a palavra código de um satélite diferente, como exposto na 

Equação (4.1), a correlação do sinal recebido irá gerar um vetor composto somente de zeros, 

pois o código é pseudo aleatório. 

Como visto na Seção 2.2, a aproximação realizada na autocorrelação de um número 

limitado de amostras pode não ser perfeita, sendo assim o desempenho entre satélites pode 

variar.  
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4.4. Estimação dos atrasos de pulso com uma única antena 

O modelo proposto neste trabalho para a estimação do atraso de pulso quando há 

somente uma única antena na recepção não é fisicamente viável. A técnica de remoção da fase 

do sinal consiste num processo iterativo que pode ser realizado por software, todavia em um 

esquemático físico ele implicaria em uma constante rotação da antena, em torno do seu próprio 

eixo. 

A técnica busca através da rotação da antena de modo as DOAs, entre [−
𝜋

2
,
𝜋

2
], que 

procura os ângulos precisos que determinam a correta remoção das fases dos sinais recebidos. 

O suposto esquemático é demonstrado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Esquemático de recepção para um modelo com múltiplas fontes transmissoras e 

uma única antena receptora. 

Observe que a antena, exposta na Figura 4.2, necessitaria uma alta taxa de rotação por 

minuto, inferior ao período de transmissão de um milissegundo, para conseguir buscar os 

ângulos corretos e realizar todo o processamento do sinal. O modelo matemático que remove a 

fase a do sinal não está exposto neste trabalho devido a sua incoerência física, todavia a 

estimação do atraso de pulso no modelo de uma única antena consiste nos mesmos passos 

demonstrados nas Equações (4.1) a (4.11). A fundamental diferença é que na Equação (4.5), o 

sinal empregado é aquele exposto na Equação (2.9) (aplicado em rotações que buscam eliminar 

a fase). Um modelo mais verossímil, em canais variantes, para a estimação do atraso de pulso 

pode ser visto em [24], onde a análise realizada transcende a necessidade de um hardware 

específico para recepção e utiliza técnicas mais precisas para estimar o parâmetro desejado. 
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O resultado para a estimação dos atrasos de pulso, para a recepção com apenas uma 

antena, será exposto nos resultados do Capítulo 5, para efeito de comparação. 

4.5. Concatenação de palavras código para transmissão 

A última solução proposta, visando melhorar a estimação dos parâmetros desejados, é a 

concatenação de palavras códigos para transmissão. É importante ressaltar que a concatenação 

dos símbolos é somente válida quando as características estocásticas do canal têm caráter 

estacionário. Caso as características do canal variem conforme o tempo, a concatenação dos 

símbolos não será uma técnica válida para emprego no modelo. 

Como foi explicitado nas Seções 2.1 e 2.2, cada fonte emissora possui uma palavra 

código de 1023 bits, 𝐜, que a identifica, como visto na Equação (2.2). A técnica aqui proposta 

concatena palavras código transformando-as em múltiplos de 1023, ou seja, transmitir 1023 x 

g bits concatenados, período após período, durante uma única transmissão do sinal. Onde g 

indica a quantidade de concatenações de palavras código. A palavra código concatenada está 

representada na Equação (4.12). 

𝐜′ = [ 𝐜 | 𝐜 |  … | 𝐜 ] ϵ ℝ1x1023g (4.12) 

Após 1023 bits, 𝐜′ repete o mesmo chip já transmitido. Observe que as técnicas para 

aferição da DOA e do atraso de pulso, apresentadas na Seção 4.2, serão as mesmas, no entanto 

a quantidade de amostras presentes nas Equações da Seção 4.2 será um múltiplo de N, no caso 

g vezes N. Para viabilizar a técnica deve-se prolongar a transmissão dos símbolos, repetindo-

os, e aumentar o período de observação do sinal recebido, ou seja, aumentar o período 

observado de um milissegundo para g vezes um milissegundo. A Figura 4.3 exemplifica como 

ficaria o processamento do sinal utilizando essa técnica. 

 

Figura 4.3: Esquemático de processamento para o sinal GNSS com a inclusão das técnicas de 

pré-processamento de sinais. As setas para direita indicam as etapas pelas quais o sinal deve 

passar de modo a aferir todos os parâmetros necessários a sua reconstrução. 
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Perceba que para a Figura 4.3 a concatenação dos símbolos acontece na fase de 

transmissão, ou seja, o satélite transmite as mesmas informações por um período de tempo 

maior. Essa solução aumenta a quantidade de informações obtidas para um único sinal, sendo 

assim o banco de correlatores descrito na Seção 4.2 possui um maior conjunto de dados sobre 

o mesmo sinal emitido, melhorando assim a estimação dos mesmos. 

 

4.6. Desempenho do algoritmo 

Obter uma boa estimativa do sinal recebido em apenas uma execução não implica que 

o mesmo irá produzir sempre um bom resultado. Logo, executaremos o algoritmo P vezes para 

testar seu desempenho. Com base nos resultados obtidos de todas as simulações iremos calcular 

o erro quadrático médio, do inglês Root Mean Square Error (RMSE) para a estimação da DOA 

e do atraso de pulso dos sinais recebidos. A Equação (4.13) expõe a RMSE. 

RMSE = √∑ (E[�̂�p−𝐗])
2𝛲

ρ=1

𝛲
  (4.13) 

Na Equação (4.13), o RMSE está definido para 𝛲 execuções da simulação, E[.] 

representa o operador de esperança, �̂�p contém a informação estimada (seja ele o atraso de 

pulso ou a DOA) para análise de performance e 𝐗 indica o parâmetro transmitido, livre de ruído. 

O RMSE é analisado conforme a variação da SNR utilizada para transmissão dos dados, 

indicando assim a performance do algoritmo conforme a variação da potência do sinal. 
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Capítulo 5 
 

Simulação e Resultados 
 

A simulação aqui presente consiste no emprego de todas as técnicas apresentadas nos Capítulos 

3 e 4 a partir do modelo de dados detalhado no Capítulo 2. As condições utilizadas nas 

simulações estão todas explicitadas aqui juntamente com os resultados obtidos. 

 

5.1  Condições e parâmetros da simulação 

Em todas as execuções do esquemático proposto foram utilizadas três fontes distintas de 

transmissão. As assinaturas dos satélites, os atrasos de pulso e as DOAs de cada fonte podem 

ser visualizados na Tabela 5.1. 

TABELA 5.1: Parâmetros de simulação 

Fonte Assinatura Atraso de Pulso (x Ts) Direção de Chegada (Graus º) 

Satélite 1 7 -0.73 -63 

Satélite 2 13 0.27 -2 

Satélite 3 29 0.81 71 

 

Os valores aferidos para a simulação foram escolhidos aleatoriamente. As restrições 

quanto as escolhas são referentes a assinatura e a direção de chegada. Em um modelo 

verossímil, satélites não possuem a mesma assinatura em relação aos outros, seus códigos 

pseudo aleatórios diferem entre si, como citado nos Capítulos 1 e 2. Considerou-se, também, 

que eles estão bem distribuídos espacialmente de modo que a distância angular entre os sinais 

seja suficiente para que não exista uma colimação entre os sinais transmitidos e o resultado da 

estimação da DOA seja afetado por isso. A variação angular do correlator empregado na 

simulação, conforme descrito na Seção 4.2, é de 1 em 1 grau a cada iteração. 
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5.2 Resultados para uma única antena na recepção 

Estimar cada sinal transmitido consiste em reproduzir as diferentes etapas propostas no 

Capítulo 4, sequencialmente.  Para o correlator de sinais explicitado na Seção 4.2, é importante 

relembrar que as palavras código referentes a cada satélite possuem correlação estimada 

próxima de zero devido à natureza de sua geração. O tamanho extenso de 1023 bits para cada 

palavra código reduz a probabilidade de erro da correlação do sinal recebido com o banco de 

correlatores de sinais. A simulação disposta visa recuperar informações dos sinais transmitidos 

referentes ao atraso de pulso que permite a sincronização do receptor com os satélites. O modelo 

aqui empregado possui controle das assinaturas de cada satélite, ou seja, a estimação do satélite 

transmitido é sempre correta, visando assim reduzir o tempo de processamento. A busca pelo 

atraso de pulso que determinam cada um dos sinais transmitidos são processados conforme 

previsto na Seção 4.4.  

Antes de simular um canal ruidoso e as técnicas de estimação para esse modelo, aferiu-

se a precisão do MLE, para atrasos de pulso, executando-o através de um canal livre de ruído. 

Os resultados esperados são aqueles disponíveis na Tabela 5.1. A Figura 5.1 demonstra uma 

execução do MLE.  
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Figura 5.1: Estimador de Máxima Verossimilhança. Os pontos de mínimos exibidos nas 

distintas curvas, onde as curvas mudam de sentido, exemplificam os valores estimados para os 

atrasos de pulso. 

Uma comparação direta da Tabela 5.1 com a Figura 5.1 demonstra o funcionamento 

correto do estimador. O eixo horizontal representa o conjunto de possíveis atrasos de pulso 

dentro de um período de 2Ts, e os atrasos estimados são compatíveis com os pré-selecionados 

a simulação. Analisando a Figura 5.1, percebemos que a subtração disposta na Equação (4.9), 

implica exatamente na estimação dos atrasos de pulsos transmitidos devido ao casamento da 

correlação do sinal transmitido livre de ruído com o banco de correlatores disposto na Equação 

(4.4). Analisando a curva em azul da Figura 5.1, representada pelo satélite 01 da Tabela 5.1, 

percebemos que no atraso de pulso de valor -0.73TS a curva apresenta seu valor mínimo, ou 

seja, o valor de máxima probabilidade de ser o real atraso de pulso utilizado na transmissão. 

Conforme os atrasos de pulso se distanciam do valor esperado a subtração disposta na Equação 

(4.4) assume valores cada vez maiores. Devido à natureza periódica da geração dos chips na 

aplicação GPS, conforme descrito na Seção 2.2, a estimação do atraso de pulso em valores 

maiores à 2TS implica em resultados duplicados. 
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Comparamos agora cada fonte com seu estimador separadamente em um canal AWGN, 

variando a SNR de transmissão dentro de uma faixa de -30 dB até 10 dB. O resultado esperado 

é que conforme a potência na transmissão aumente a estimação dos atrasos de pulso seja mais 

precisa. A estimação para cada satélite pode ser vista na figura subsequente.  

 

Figura 5.2:  Resultado para o MLE com o modelo de uma antena. a) resultado para o satélite 

01, b) resultado para o satélite 02, c) resultado para o satélite 03.  

De acordo com a Figuras 5.2, observa-se que a estimação em SNRs abaixo de zero 

possui uma alta divergência. Em alguns casos, dependo do ruído no canal, o resultado da 

estimação para os atrasos de pulso atinge formatos inesperados, como observado em 5.2 a). 

Analisando a Figura 5.2 c), vemos que para uma SNR de -30 dB, a estimação do atraso está 

debilitada e não atinge sequer valores próximos ao real atraso de pulso utilizado na transmissão. 

Tal fato se deve a dificuldade na eliminação completa da fase do sinal, sendo assim um sinal 

complexo acaba por ser comparado a um sinal real e por isso a curva toma uma forma não 

próxima da esperada. A mesma explicação pode ser efetuada para as curvas de formato não 

convencional para as demais imagens da Figura 5.2, como por exemplo a curva de -20 dB da 

Figura 5.2 a) e a curva de -30 dB para a Figura 5.2 b). 

a) b) 

c) 
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Como descrito no Capítulo 1, as simulações visam sugerir qual o modelo mais 

interessante a ser empregado dada a faixa de SNR disposta na simulação dos esquemáticos deste 

trabalho. Para avaliar o desempenho do algoritmo em uma única antena de recepção a simulação 

foi realizada mil (1000) vezes seguidas e as curvas de RMSE para cada fonte quanto as 

estimações do atraso de pulso podem ser vistas na Figura 5.4.  

 

Figura 5.3:  Desempenho do algoritmo para estimação do atraso de pulso. a) estimação para o 

satélite 01, b) estimação para o satélite 02, c) estimação para o satélite 03, d) média da estimação 

entre todos os satélites. 

Na Figura 5.3 avaliamos o desempenho da antena receptora para os distintos sinais 

recebidos. O desempenho avaliado para cada satélite apresenta diferentes faixas quanto ao nível 

da RMSE pois a igualdade demonstrada nas Equações (2.3) e (2.4) nem sempre é válida, ou 

seja, nem sempre atinge o valor esperado de zero. A Figura 5.3 d) exibe a média das estimações 

do pulso de atraso dos sinais transmitidos. A estimação dos parâmetros deve estar disposta de 

modo que cada fonte constitua uma peça de informação essencial à estimação da geoposição 

a) b) 

c) d) 



50 
 

do receptor, a estimação do atraso de pulso será responsável por sincronizar o receptor com os 

satélites e assim prover a informação de geolocalização. Os resultados dispostos para o modelo 

de uma única antena serão avaliados em conjunto com os resultados para os diferentes ULAs 

utilizados nesse trabalho, somente para a estimação dos atrasos de pulso. As comparações entre 

os desempenhos serão exibidas nas próximas seções. 

 

5.3  Resultados para o ULA com quatro antenas 

O objetivo primordial da análise aqui disposta é averiguar qual modelo exercita um 

melhor desempenho na estimação dos parâmetros GNSS. Apesar da simulação com ULAs 

empregar técnicas distintas do modelo anterior para a estimação da DOA, a estimação do atraso 

de pulso é realizada pelo mesmo banco de correlatores. A primeira imagem analisada apresenta 

o resultado para a estimação da DOA para o ULA de quatro antenas. 

 

Figura 5.4: DOAs estimadas por um ULA de 4 antenas. a) resultado da estimação a -30 dB, b) 

resultado da estimação a -20 dB, c) estimação a -10 dB e d) resultado da estimação a 0 dB. 

b) a) 

c) d) 
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Os resultados da Figura 5.4 exemplificam uma simulação do algoritmo e como as 

estimações se comportaram. Na Figura 5.4 a) verifica-se a divergência de todos os modelos dos 

reais DOAs transmitidas devido à baixa potência utilizada na transmissão, por outro lado 

conforme a SNR aumenta podemos averiguar a melhora na colimação dos resultados, como 

exposto nas Figuras 5.4 b), c) e d). Antes de compararmos o desempenho dos algoritmos dos 

esquemáticos distintos, exibimos o comportamento do MLE para o ULA com quatro antenas. 

O resultado está disposto na Figura 5.5. O ULA de 4 antenas exibido na Figura 5.5 não utiliza 

nenhuma técnica extra de processamento de sinais, seu esquemático pode ser entendido como 

aquele utilizado na Figura 4.1, sem o emprego das técnicas de pré-processamento.  

 

Figura 5.5: Resultado para o MLE com um ULA de 4 antenas. a) resultado para o satélite 01, 

b) resultado para o satélite 02, c) resultado para o satélite 03. 

Uma análise direta entre as Figuras 5.2 e 5.5 não sugere qual esquemático é o mais 

indicado para utilizar em aplicações GNSS em baixas faixas de SNR. Perceba que apenas a 

Figura 5.5 b), obteve resultados próximos do esperado para a estimação do atraso de pulso. 

Como já mencionado anteriormente, todos os parâmetros devem ser bem estimados de modo a 

permitir a extração dos parâmetros essenciais a uma aplicação GNSS. Observe que a baixa SNR 

b) a) 

c) 
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disposta no canal também interfere na estimação da DOA para a ESPRIT, o cálculo da equação 

de invariância, proposto na Equação (3.9), não consegue aferir com precisão quais foram as 

distintas direções de incidência dos sinais emitidos por cada satélite no ULA de quatro antenas. 

As imagens apresentadas na Figura 5.5 também representam tão somente uma única execução 

do algoritmo, sendo assim uma análise de desempenho deve ser realizada para a estimação dos 

atrasos de pulso e da estimação da DOA para o ULA de quatro antenas. A simulação anterior, 

que executou duzentas vezes, foi a mesma pela qual a estimação através do arranjo foi feita. 

O cálculo da RMSE foi realizado do mesmo modo para o ULA que contém 4 antenas, 

conforme explicitado na Seção 4.6. Os resultados estão dispostos na Figura 5.6 para a estimação 

do atraso de pulso e na Figura 5.7 para a estimação da DOA.  

Figura 5.6: Desempenho do algoritmo para estimação do atraso de pulso em um ULA de 4 

antenas. a) estimação para o satélite 01, b) estimação para o satélite 02, c) estimação para o 

satélite 03, d) média da estimação entre todos os satélites. 

A Figura 5.6, além de conter os resultados para um ULA de quatro antenas, também 

dispõe o emprego do desempenho aplicando as técnicas distintas de processamento do sinal, 

uma a uma, e uma curva final que contém o emprego de todas as técnicas simultâneamente. 

Para a Figura 5.6 d), podemos ver que as curvas que indicam o emprego do ULA de 4 antenas, 

com SPS e com FBA começam a obter uma performance mais satisfatória que o esquemático 

b) a) 

c) d) 
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de uma antena a partir de -8 dB, tão somente. O uso das técnicas de suavização espacial 

adicionadas da técnica de concatenação, onde observamos o sinal por mais tempo não gerou a 

mesma satisfação que o desempenho da curva que exibe a concatenação sozinha. A tentativa 

de empregar todas as técnicas em um único processamento demonstrou efeitos adversos ao 

esperado. Como detalhado nas Seções 3.4 e 3.5, a suavização espacial visa descorrelacionar 

fontes coerentes e melhora a estimação da DOA, porém, como exibido na Tabela 5.1, as fontes 

utilizadas na simulação já estavam bem separadas espacialmente, sendo assim o emprego dos 

algoritmos de suavização espacial não implicavam na real melhora do desempenho para a 

estimação do atraso de pulso. Analisando ainda a imagem das médias de atraso de pulso, na 

Figura 5.6 d), percebemos que a curva de melhor desempenho, aquela que detém o arranjo de 

antenas empregando a técnica de concatenação tão somente, só começa a apresentar um ganho 

de 3 dB em realação ao modelo de uma antena após a faixa de SNR de -6 dB. O ganho de 3 dB 

entre os modelos comparados indica que o sinal pode ser transmitido com a metade da potência 

utilizada para atingir o mesmo nível de estimação daquele que detém a curva superior, ou seja, 

se para o ULA de quatro antenas o sinal tivesse metade da potência de transmissão no ponto de 

-6 dB de SNR, a estimação teria obtido os mesmos resultados. Tal fato será utilizado nas 

análises subsequentes. 
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Figura 5.7: Desempenho do algoritmo para estimação da DOA com um ULA de 4 antenas. a) 

estimação para o satélite 01, b) estimação para o satélite 02, c) estimação para o satélite 03, d) 

média da estimação entre todos os satélites. 

Uma análise da Figura 5.7 a), b) e c) permite averiguar os resultados obtidos para 

estimação das DOAs de cada fonte. Na Figura 5.7 d) vemos uma média dos resultados 

individuais obtidos. Observa-se que o emprego de um ULA apenas com quatro antenas só 

demonstra um resultado satisfatório com o emprego da técnica de concatenação, conforme já 

explicitado na análise do resultado para o atraso de pulso. Os mesmos argumentos utilizados 

anteriormente são cabíveis para a análise de desempenho da DOA, ou seja, os empregos das 

técnicas de suavização espacial não implicam em melhoras sugestivas. 

Quanto ao ganho obtido pelo uso do modelo com mais antenas, analisando ainda a 

Figura 5.7 d), vemos que o emprego do esquemático começa a apresentar um desempenho 

melhor na estimação da direção com a qual os sinais incidem nas antenas a partir de -14 dB, 

todavia o ganho não ultrapassa 3 dB, comparando-o com as outras curvas dispostas na Figura 

5.7 

A próxima seção da análise dos resultados utiliza um ULA com mais antenas e exibe os 

resultados obtidos para uma simulação realizada com o mesmo conjunto de dados dispostos nas 

b) a) 

c) d) 
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seções anteriores deste Capítulo. É importante frisar que a simulação de todas os dados foi feita 

em conjunto, a partir de um mesmo código. 

 

5.4  Resultados para o ULA de dezesseis antenas 

Para melhorar a estimação dos parâmetros que reconstituem o sinal GNSS, aumentou-

se para dezesseis a quantidade de antenas na recepção. O aumento na quantidade de antenas 

permite aprimorar a estimação da DOA pois há uma separação temporal maior entre os sinais 

e assim o feixe de densidade de potência para cada sinal em cada antena é menos interferente 

no sinal oriundo de outro satélite emissor. O resultado para a estimação das DOAs do sinal 

transmitido pode ser visto na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8: DOAs estimadas por um ULA de 16 antenas. a) resultado da estimação a -30 dB, b) 

resultado da estimação a -20 dB, c) resultado da estimação a -10 dB e d) resultado da estimação 

a 0 dB. 

Podemos analisar pela Figura 5.8 que uma execução na SNR com -20 dB, conforme 

exibido na imagem apresentada na Figura 5.8 b), já produz resultados próximos quanto à 

b) a) 

c) d) 
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estimação da DOA, e para uma SNR ainda maior os resultados já estão quase colimados. Vemos 

novamente, apresentado na Figura 5.8 a), que a estimação para -30 dB apresenta um resultado 

insatisfatório, mesmo para o ULA com dezesseis antenas. O alto ruído, mesmo com o aumento 

das dimensões expostas na Equação (3.9), dificulta a estimação das direções à qual os sinais de 

satélite incidem nas antenas de recepção, no ULA com dezesseis antenas. 

A aferição do MLE para um ULA de 16 antenas está presente na Figura 5.9 e uma comparação 

com os modelos anteriores será detalhada. 

 

Figura 5.9: Resultado para o MLE com um ULA de 16 antenas. a) resultado para o satélite 01, 

b) resultado para o satélite 02, c) resultado para o satélite 03. 

Comparando as Figuras 5.5 e 5.9, vemos que a aferição das estimações de atraso para o 

ULA com mais antenas possui uma resposta mais convergente quanto ao atraso real de 

transmissão. O ULA proposto na Figura 5.9 não emprega nenhuma técnica de processamento 

extra e seu esquemático, também, pode ser entendido como aquele disposto na Figura 4.1. Nas 

imagens exibidas na Figura 5.9, vemos que a estimação do atraso de pulso para cada satélite 

existente no modelo dispõe de um resultado próximo, ou igual, ao resultado esperado, descrito 

b) a) 

c) 
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na Tabela 5.1. O emprego de mais antenas permitiu a melhor aferição das DOAs e assim uma 

melhor estimação como aquela prevista na Equação (4.13). O aumento da precisão da quanto à 

estimação da DOA implica em uma maior probabilidade de remoção da fase do sinal e por 

conseguinte uma melhor aferição do banco de correlatores casado com o sinal recebido para 

estimar o atraso de pulso. 

As próximas imagens, Figura 5.10 e Figura 5.11 demonstram o desempenho do ULA 

com dezesseis antenas, também com técnicas de processamento explicitadas nos esquemáticos 

dispostos nas Figuras 4.1 e 4.3, em exibição conjunta com o modelo proposto para uma antena. 

Como dito na Seção 4.4, o uso das técnicas de suavização espacial pode ou não ser empregado 

e, se empregados, podem ser utilizados em conjunto, ou não, conforme seja desejado. 

 

Figura 5.10: Desempenho do algoritmo para estimação do atraso de pulso em um ULA de 16 

antenas. a) estimação para o satélite 01, b) estimação para o satélite 02, c) estimação para o 

satélite 03, d) média da estimação entre todos os satélites. 

Para a Figura 5.10, comparamos o resultado para o ULA com dezesseis antenas 

juntamente com cada técnica explicitada no Capítulo 3 separadamente e ao final uma curva que 

utiliza todas técnicas simultaneamente. A Figura 5.10 d), exemplifica a média dos atrasos 

b) a) 

c) d) 
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calculados e nela podemos ver que o desempenho do algortimo mantém-se melhor dentro de 

toda a faixa de SNR para a curva que demonstra o sinal concatenado e para o uso simultâneo 

de todas as técnicas. Apesar do resultado que utiliza FBA, SPS e a concatenação demonstrar 

uma suavização inferior à curva que contém somente a concatenação, a melhora empregada não 

exibe uma redução significativa na estimação do atraso, sendo assim em uma aplicação onde 

processamento é um fator limitante, as técnicas de suavização espacial FBA e SPS podem ser 

evitadas. Como a simulação não apresenta fontes coerentes, nem colimadas, o emprego da 

suavização espacial não implica numa real melhora da estimação do atraso, como pode ser visto 

nas curvas que comparam a estimação para o ULA com FBA e SPS separadamente, as curvas 

se sobrepõem em toda sua extensão. Para o ganho de 3 dB, verifica-se na Figura 5.10 d) que 

ele incia em -24 dB, ou seja, uma comparação direta com a análise realizada para a Figura 5.8, 

indica um aumento significativo de performance para um ULA com quatro vezes mais antenas. 

A Figura 5.11 apresenta o resultado para a estimação das DOAs no ULA de 16 antenas, 

uma análise quanto a performance é detalhada posteriormente as imagens exibidas. 
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Figura 5.11: Desempenho do algoritmo para estimação da DOA com um ULA de 16 antenas. 

a) estimação para o satélite 01, b) estimação para o satélite 02, c) estimação para o satélite 03, 

d) média da estimação entre todos os satélites. 

Conforme averiguado pela Figura 5.11 a), b) e c), para cada satélite do modelo a 

estimação da DOA obtém um resultado satisfatório dentro da faixa prevista, e para a Figura 

5.11 d), que detém a média das estimações das DOAs, podemos ver como se comporta a 

estimação da DOA para a curva que contém todas as técnicas de suavização espacial, FBA e 

SPS, juntamente com o uso da concatenação dos símbolos transmitidos. Sua performance 

demonstra-se superior dentro da extensão da faixa de SNR prevista na simulação. Os mesmos 

argumentos utilizados na explicação da Figura 5.10 podem ser empregados no entendimento da 

Figura 5.11. A tentativa de aumento de resolução a partir do emprego de FBA e SPS não 

demonstra uma real melhora devido a posição espacial das fontes transmissoras, os satélites. 

Para a curva mais inferior, exibida na Figura 5.13 d), verificamos que o ganho de 3 dB em 

relação ao modelo de uma única antena ocorre na faixa superior a -24 dB, novamente um 

incremento interessante quando comparada ao modelo que detém 4 vezes menos antenas. 

b) a) 

c) d) 
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As Figuras 5.12 e 5.13 apresentam uma imagem com todas as curvas geradas para 

análise de performance do esquemático, tanto para a estimação da DOA quanto para a 

estimação dos atrasos de pulso. As Figuras 5.12 e 5.13 exibem em maior qualidade o resultado 

obtido para as análises de desempenho quanto a média dos satélites empregados na simulação.   

Figura 5.12: Curvas de comparação de performance através do cáculo da RMSE para a 

estimação dos atrasos de pulso. A RMSE está prevista para as médias das fontes transmissoras. 

A Figura 5.12 demonstra a distinção evidente entre cada modelo utilizado. O emprego 

do ULA com quatro vezes mais antenas exibe uma melhor performance na estimação do atraso 

quando comparado ao ULA com quatro vezes menos antenas. O desempenho do ULA com 

dezesseis antenas também se demonstra superior quando comparada com aquela do modelo 

proposto para uma única antena, com as técnicas exibidas no Capítulo 4. Observe que o ganho 

final do modelo é superior a 6 dB, ou seja, a potência do sinal transmitido para o modelo com 

dezesseis antenas poderia ser reduzida de mais de duas vezes pela metade para atingir o mesmo 

nível de estimação que aquela do modelo empregado para o esquemático que utiliza uma única 

antena para estimação do atraso de pulso.  
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Além disso, quando comparamos o ULA de 4 antenas com o ULA de 16 antenas, em 

suas melhores condições de desempenho, vemos que ainda há um ganho superior a 3 dB, sendo 

assim para a aplicação disposta o emprego do ULA com 16 antenas demonstrou-se mais 

sugestivo. 

 

Figura 5.13: Curvas de comparação de desempenho através do cáculo da RMSE para a 

estimação das DOAs. A RMSE está prevista para as médias das fontes transmissoras. 

Uma análise direta da Figura 5.13 permite visualizar como o desempenho para o ULA 

de 16 antenas se compara ao modelo de uma única antena e ao ULA de 4 antenas quanto à 

estimação da DOA. O emprego de mais antenas, como explicitado anteriormente, reduz a 

coerência entre as fontes, melhorando assim a estimação da DOA pelo emprego da técnica 

ESPRIT, conforme explicitado na Seção 3.1. Como as fontes estão bem distribuídas 

espacialmente, conforme a Tabela 5.1 demonstra, podemos visualizar o ganho atribuído à 

escolha de um ULA com mais antenas dispostas na estimação do mesmo conjunto de dados.  
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Capítulo 6 
 

Conclusões 
 

O presente trabalho teve por finalidade demonstrar as diferentes metodologias 

empregadas na estimação de parâmetros GNSS, para uma aplicação específica em GPS, em 

diferentes esquemáticos de recepção. A construção sequencial das informações de cada capítulo 

permitiu a realização da simulação disposta no Capítulo 5. Acerca dos resultados e além da 

conclusão aqui presente, propostas de trabalhos futuros serão indicadas neste capítulo. 

 

6.1 Conclusão 

O Capítulo 2 deste trabalho explicitou o modelo de dados empregado para o uso de 

técnicas de transmissão através do acesso ao meio pelo protocolo CDMA em aplicações GPS. 

O Capítulo 3 apresentou técnicas que abrangem os arranjos de antenas para receptores GNSS, 

dada a transmissão de sinais oriundos de fontes de satélite. O Capítulo 4 explicitou a solução 

proposta para o modelo de uma única antena quanto à estimação do sinal de GPS e apontou 

como é feito o processamento dos sinais quando um arranjo de antenas está disposto 

linearmente na recepção dos sinais. O intuito das técnicas apresentadas, conforme explicitado 

no Capítulo 1, era de recuperar a sincronização temporal dos sinais transmitidos, pois a partir 

dessa sincronização o dispositivo receptor consegue estimar sua posição na superfície terrestre 

dentro de um sistema de coordenadas já definidas. 

Avaliamos no Capítulo 5 que o arranjo de antenas que detém dezesseis antenas 

receptoras, quando empregado de todas as técnicas explicitadas na confecção do modelo 

apresenta um desempenho melhor que o modelo de que contém apenas quatro antenas de 

recepção e utiliza a concatenação dos símbolos na transmissão. A comparação é sugerida na 

análise superior a faixa de -25 dB de SNR na transmissão do sinal. O modelo aqui proposto 

emprega técnicas fechadas na estimação de sinais, sendo assim para um modelo real o uso das 

técnicas explicitadas para o arranjo de antenas requer um processamento menor. 

De todo modo, a fundamentação de dispositivos, hardwares, que contém um número 

superior de antenas para receber qualquer sinal, sempre terá um custo mais elevado de produção 

e uma quantidade maior de circuitos eletrônicos integrados ao mesmo. Com ganhos superiores 
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a 3 dB em faixas bem reduzidas de SNR, mais precisamente em faixas superiores a -20 dB, o 

desempenho da execução da estimação demonstrou resultados mais sugestivos, sendo assim o 

uso de múltiplas antenas conformadas em arranjos lineares demonstra sua especulação mais 

viável em ambientes onde a estimação da geolocalização tem caráter crítico, como por exemplo 

ambientes de guerra ou até mesmo em ambientes de navegação aérea, como aeroportos. O uso 

de múltiplas antenas em aplicações de rastreio de carga também se torna mais sugestivo, pois 

assim há um maior controle quanto a real posição de um carregamento e do veículo que o 

transporta. Caso o esquemático torne-se economicamente mais viável, pode-se sugerir que, no 

futuro, dispositivos de caráter civil venham a agregar o modelo proposto para aumentar a 

satisfação quanto a aplicação para seus usuários. 

 

6.2 Sugestões de trabalhos futuros 

Modelos reais de troca de informação GNSS de cunho global, como o GPS e 

GLONASS, utilizam uma quantidade maior de fontes na transmissão, sendo assim para tornar 

o modelo ainda mais verossímil a adição de fontes emissoras de informação, satélites de 

transmissão, pode ser um bom início para uma consolidação ainda melhor do modelo. Além 

disso, simulações que envolvam canais móveis, onde os satélites presentes variem 

espacialmente e a presença de um Jammer no ambiente seja ativa, podem ser realizadas. Outra 

sugestão seria comparar um esquemático que envolve o GLONASS, na presença de um 

Jammer, com o modelo proposto para GPS neste trabalho, visando assim entender qual 

protocolo de acesso produz uma maior resiliência na presença de um Jammer, o CMDA ou o 

FDMA. 

O arranjo de antenas disposto nesse trabalho possui propriedades que facilitam o 

emprego das técnicas propostas. Para casos onde o arranjo não segue uma formação física linear 

ou uma estrutura propícia ao uso dos algoritmos explicitados nesse trabalho, técnicas de 

interpolação do arranjo de antenas ou de construção de arranjos virtuais que visam melhorar a 

precisão da estimação dos símbolos transmitidos podem ser empregadas também [25]. Outra 

importante análise a ser considerada é a descoberta da quantidade de antenas que denota um 

desempenho semelhante ao apresentado com dezesseis antenas. Caso uma quantidade menor 

de antenas empregadas implique em resultados próximos, o custo de produção de uma solução 

com múltiplas antenas pode ser reduzido sem depreciar o desempenho na estimação dos 

parâmetros desejados. 
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É importante lembrar que o modelo empregado nas simulações detinha total controle da 

quantidade de fontes transmissoras e dos satélites utilizados na transmissão, de modo a evitar o 

excesso de processamento no simulador. Sendo assim um modelo genérico pode ser construído 

a partir de técnicas de estimação da ordem do modelo, Model Order Esimation, que visam 

estimar a quantidade de fontes emissoras simultâneas [26, 27]. Desse modo os diferentes 

esquemáticos globais, como o GPS e o GLONASS, poderiam usufruir do mesmo modelo de 

processamento de sinais, até o ponto onde há a extração do sinal, como explicitado na Seção 

3.2. Técnicas de alta resolução da estimação da direção de chegada podem ser aferidas visando 

casos onde os satélites presentes na transmissão não estão espacialmente bem separados, 

tornando assim a estimação as direções de incidência dos sinais nas antenas um trabalho mais 

árduo.  

 Uma aplicação interessante de recepção GNSS é aquela que visa realizar a estimação da 

geolocalização quando receptores são interceptados por jammers [28] ou spoofers. Jammers 

são responsáveis por atenuar a comunicação a partir da inserção de uma alta densidade de 

potência de ruído no canal, enquanto que spoofers [29] são dispositivos responsáveis por 

mitigar o sinal transmitido e enganar o receptor a partir de informações falsas quanto a 

geolocalização. Em [30] uma análise completa para arranjos de antenas pode ser vista, 

demonstrando a partir de um modelo real como filtrar corretamente os sinais desejados. A 

análise ainda compara a solução proposta com o estado da arte em estimação GNSS. 

Outra área que desenvolve modelos matemáticos interessantes a aplicações reais, 

independente dos sinais dispostos, constitui-se daquela que emprega modelos tensoriais na 

estimação dos parâmetros exibidos no Capítulo 3 deste trabalho. Modelos tensoriais permitem 

o emprego de esquemáticos para arranjos de antenas que modelam o conjunto de dados em 

dimensões maiores que aqueles que utilizam os modelos matriciais convencionais [31, 32]. 

Utilizar o modelo tensorial em aplicações GNSS e averiguar como os resultados seriam em 

termos de desempenho, levando em consideração o custo-benefício no processamento desses 

dados, tem caráter interessante em aplicações de cunho crítico quanto a geolocalização. 

A última sugestão de trabalhos futuros seria o emprego do esquemático atual utilizado 

por dispositivos GNSS consolidados, como telefones celulares e dispositivos de geolocalização 

comumente difundidos no mercado. O trabalho aqui desenvolvido fornece uma base de 

comparação para uma pesquisa nesse âmbito e assim o novo modelo construído poderia utilizar 
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as mesmas condições impostas neste trabalho para averiguar as eventuais diferenças entre os 

esquemáticos distintos propostos. 
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