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Prelucrarea semnalului recepţionat este o tehnică utilizată în mai multe domenii, cum ar fi radar, sonar, 

comunicaţiile fără fir, astronomie, seismologie, acustică, etc. Contribuţiile de început au fost, în majoritatea cazurilor, 

concentrate în jurul comunicaţiilor fără fir iar algoritmii dezvoltaţi în această primă fază au evoluat de-a lungul timpului 

în algoritmi de o precizie ridicată asigurând astfel tehnologiei comunicaţiilor fără fir o calitate ridicată, augmentând 

calitatea serviciilor şi experienţa utilizatorilor.   

Datele ce se preiau de la fiecare element de antenă  depind în întregime de sursele emiţătoare, canalul de 

transmitere, zgomotul adiţional semnalului util şi sistemul de antene în sine. Obiectivele tipice în astfel de cazuri 

reprezintă estimarea numărului de surse, direcţia de sosire a semnalelor (DoA), frecvenţa de sosire, etc.. Datorită 

varietăţii aplicaţiilor, considerând diferitele modele de semnal şi obiectivele de procesarea semnalului, aceasta arie 

de cercetare este foarte vastă. 

 Algoritmii utilizaţi pentru estimările menţionate mai sus sunt mulţi şi diverşi, printre cei mai cunoscuţi 

situându-se şi algoritmii ESPRITESPRITESPRITESPRIT (EEEEstimation of SSSSignal PPPParameters via RRRRotational IIIInvariance TTTTechniques), aceşti 

algoritmi reprezentând baza acestei tezei; motivaţia alegerii a fost pe deoparte modul de implementare al algoritmilor 

din această familie în comparaţie cu alte metode – mai simplu şi cu rezultate mai bune -, iar pe de altă parte 

varietatea algoritmilor din această familie, ceea ce permite o analiză diversificată a prelucrării semnalelor 

recepţionate de un sistem de antene; cu ajutorul acestor algoritmi am încercat să evidenţiez calităţile beamformerului 

adaptiv, adăugând fiecărui algoritm de estimare  secvenţa beamformerului.   

In cadrul primului capitol, am prezentat bazele sistemelor de antene şi variantele esenţiale. Trecând în 

revistă sistemele de antene spaţiate uniform, spaţiate neuniform, sistemele planare şi non-planare de antene am 

introdus sistemele de antene fazate în cadrul cărora am evidenţiat variantele lineare şi planare. Tot în acest capitol 

am discutat şi pe subiectul erorilor sistemelor de antenă pentru a înţelege varietatea de erori ce sunt introduse de-a 

lungul acestor sisteme de antenă datorate imperfecţiunilor elementelor şi a distribuţiei reţelelor; aceste erori reduc 

precizia excitaţiei sistemului de antene.  



În cel de al doilea capitol, am tratat algoritmii de estimare DoA  din familia ESPRIT. Am simulat 

performanţele algoritmilor în diverse scenarii de SNR, număr de elemente de antenă, etc., performanţele fiind 

comparate în cazul existenţei a două surse de semnal statice.  Analiza aprofundată a acestor algoritmi am ales-o în 

ideea determinării comportamentului fiecărui algoritm în parte printr-o abordare comparativă, tocmai pentru a şti 

exact în care algoritm în ce scenariu se comportă cel mai bine, astfel pregătind analiza ulterioară în combinaţie cu 

secvenţa beamformerului adaptiv.        

Ca şi un punct separat am prezentat performanţa unui algoritm ESPRIT, denumit URV-ESPRIT 

(decompoziţie de matrice ce produce subspaţii de semnal şi de zgomot), care se aplică mai multor surse în acelaşi 

timp, atât statice cât şi în mişcare.  Am prezentat acest ultim algoritm în special pentru a scoate în evidenţă 

performanţele speciale ale familiei ESPRIT, dar pentru a putea profila mai bine noţiunea beamformingului, nu am 

inclus URV-ESPRIT în şirul algoritmilor folosiţi în combinaţie cu beamformerul adaptiv.        

În cel de al treilea capitol, am prezentat beamformerul adaptiv, apoi am insistat pe situaţiile în care secvenţa 

beamformerului se aplică fiecărui algoritm prezentat în capitolul anterior în situaţiile a două surse de semnal: unul 

dintre semnale am considerat-o a fi sursă de interes emiţând semnalul de interes, până când cealaltă sursă 

reprezintă o interferenţă. Variantele analizate sunt bazate pe distanţa semnalului interferenţă faţă de semnalul de 

interes şi precizia beamformerului în aceste situaţii. Totodată am analizat şi mecanismul implementat în 

beamformerul adaptiv aplicat, pentru a menţine precizia. Am ales această modalitate de abordare pentru a evidenţia 

faptul că soluţia algoritm de estimare în combinaţie cu beamformingul poate prezenta o soluţie alternativă pentru 

soluţii de beamforming cu capabilitatea de estimare inclusă în algoritm.    

Iar în capitolul 4 am însumat concluziile din capitolele anterioare, marşând pe evidenţierea contribuţiilor 

personale în atingerea rezultatelor din aceste capitole. Beamformerul aplicat algoritmilor de estimare este o variantă 

lipsită de capacitatea de estimare şi se bazează pe formarea modelului de putere pentru fiecare algoritm.     

 


