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Descrição e Motivação
O curso apresenta os fundamentos de processamento de sinaisno domínio tempo-espaço abordando arranjo de
sensores em geral e de microfones em particular. Após uma visão geral sobre o problema, os conceitos apresen-
tados são usados de forma mais detalhada na conformação de feixe beamforminge na estimação de direção de
chegada (DoA), aplicações típicas de arranjos. A apresentação da teoria será complementada com experimentos
em MATLAB c© e demonstrações práticas com arranjo de microfones.

Ementa

1. Introdução e fundamentos[≈ 10 min]

– Equação de onda, propagação de ondas, onda plana monocromática e número de onda

2. Arranjos de sensores e filtragem espacial[≈ 30 min]

– Transformada de Fourier no domínio tempo-espaço

– Resposta frequência-número de onda

– Arranjo de sensores linear uniforme

– Arranjos de banda estreita e de banda larga

3. Beamformingótimo[≈ 20 min]

– Filtro ótima sem e com restrições lineares

– Formulação do problema e modelagem dos sinais

– Beamformingótimo (MVDR, MMSE, LCMV, componentes principais)

4. Beamformingadaptativo[≈ 20 min]

– Beamformingadaptativo usando algoritmos com restrições lineares (CRLS, CLMS, CAP)

– Generalized Sidelobe Canceller(GSC)

Intervalo [≤ 10 min]

5. Estimação da direção de chegada (DoA) em arranjos de microfones[≈ 60 min]

– Métodos não-paramétricos (DS e Capon)

– Técnicas baseadas no auto-valor (MUSIC banda estreita)

– Método da GCC, correlação cruzada generalizada (DoA via TDoA)

DEMO [≈ 30 min]

Material didático
Disponível em://www.ime.eb.br/~apolin/MicArray/
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