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Resumo
O problema de imageamento acústico consiste em mapear as direções e intensidades de
fontes sonoras usando um arranjo de microfones. Vários métodos foram desenvolvidos para
reduzir o custo computacional da estimação de imagens acústicas, a maioria deles é baseada
na transformada de arranjo de Kronecker (KAT) ou a transformada rápida de Fourier para
amostras que não são igualmente espaçadas (NFFT). Neste trabalho, mostramos como
aplicar a KAT a métodos convencionais e também métodos mais avançados de otimização.
A aplicação da KAT resulta numa redução significativa no uso de memória e no custo
computacional para uma grande variedade de métodos. Estendemos o uso da KAT para
novos algoritmos de otimização esparsa e desenvolvemos uma nova classe de algoritmos
de homotopia para aplicações de imagens acústicas. A KAT também foi combinada com
outros métodos eficientes para solução de problemas de mínimos quadrados, resultando
em implementações eficientes de algoritmos bem establecidos como orthogonal matching
pursuit (OMP). Finalmente, exploramos métodos encontrados na literatura que eram
conceitualmente similares à KAT para chegar a uma nova maneira de estimar imagens
acústicas usando produtos de Schur-Hadamard em conjunto com a KAT na solução eficiente
de problemas de mínimos quadrados.

Palavras-chave: imagens acústicas. arranjos de microfones. beamforming. processamento
de sinais. otimização esparsa.





Abstract
The acoustic imaging problem consists of mapping the directions and intensities of sound
sources using a microphone array. Several methods were developed for reducing the
computational cost of acoustic image estimation, most of which are based either on the
Kronecker Array Transform (KAT) or the non-equispaced fast Fourier transform (NFFT).
In this work, we show how to apply the KAT to conventional methods and to more
advanced optimization methods. The application of the KAT results in a significant
reduction in memory usage and computational cost of a wide variety of methods. We
extended the usage of the KAT to new sparse optimization algorithms and developed a
new class of homotopy algorithms for acoustic image applications. The KAT was also
combined with other efficient methods to solve least squares problems to arrive at very
eficient implentations of well stabilished algorithms such as orthogonal matching pursuit
(OMP). Finally, we explored methods found in the literatute that were conceptually similar
to the KAT to arrive at a new way to estimate acoustic images using Schur-Hadamard
products to solve least squares efficiently in conjunction with the KAT.

Keywords: acoustic images. microphone array. beamforming. signal processing. sparse
optimization.
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1 Introdução

Uma imagem acústica é gerada codificando-se os níveis de intensidade sonora em
um mapa de cores, isto é, uma imagem na qual a escala de níveis de potência ou intensidade
sonora é mapeada em uma escala de cores dos pixels.

O problema de imageamento acústico consiste no mapeamento de direções e
intensidades de fontes sonoras utilizando um arranjo de microfones. O principal problema
resolvido com o uso dessas imagens é a caracterização e detecção de fontes sonoras.

Com esse método, podem ser determinadas a presença e as direções de fontes em
relação a um arranjo de microfones. Os níveis de intensidade podem ser determinados com
o uso de filtragem espacial adequada à geometria do arranjo e às direções das fontes ou com
uso de métodos de otimização regularizada. Também é possível estimar diretamente o sinal
e até reconstruí-lo no domínio do tempo utilizando muitas vezes os mesmos algoritmos
que estimam intensidade. O modelo de ondas planas é comumente utilizado.

Neste trabalho consideraremos algoritmos eficientes para a estimação de imagens
acústicas visando análises de eficiência computacional e comparações entre diferentes tipos
de algoritmos.

Existem três principais métodos de estimação de imagens acústicas: o mais simples
computacionalmente e que apresenta resultados piores é beamforming, ou filtragem espacial;
o segundo é o uso de deconvolução para melhorar os resultados obtidos por beamforming; o
terceiro consiste em utilizar algoritmos mais avançados de otimização capazes de reconstruir
a imagem de forma mais precisa, porém com custo computacional mais elevado.

O método convencional de beamforming tem a desvantagem de produzir imagens
desfocadas e de baixa resolução, já que apresenta grandes lóbulos laterais, porém o custo
computacional é baixo envolvendo apenas um produto matriz-vetor para obter a imagem
completa. Podemos melhorar os resultados conseguidos com beamforming ao aplicar
métodos iterativos de deconvolução resultando numa imagem menos desfocada, porém
o custo computacional passa a ser um produto matriz-vetor por iteração. Por fim, os
métodos avançados de otimização podem envolver o ajuste da matriz de covariância do sinal,
otimização esparsa e métodos heurísticos; esses métodos possuem custo computacional
geralmente mais elevado e acarretam em geral mais de um produto matriz-vetor por
iteração.

O custo computacional elevado da estimação de imagens acústicas se deve princi-
palmente às matrizes de grande dimensão envolvidas nos cálculos até mesmo para imagens
de tamanho médio. A dimensão elevada das matrizes envolvidas também faz da estimação
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de imagens acústicas uma atividade que requer muita memória.

Neste contexto, exploramos o uso da transformada de arranjo de Kronecker (KAT)
[6] que é capaz de reduzir o custo computacional de estimar imagens acústicas em algumas
ordens de magnitude e o custo de memória em várias ordens de magnitude. A KAT é uma
transformada rápida obtida ao escolher uma amostragem separável do espaço das possíveis
direções de fontes sonoras e ao usar arranjos de microfones com geometria separável. Uma
vez obedecidos os requisitos de geometria e amostragem, as matrizes envolvidas passam a
possuir uma estrutura que pode ser decomposta em produtos de Kronecker, permitindo a
derivação e aplicação de várias versões da KAT.

Neste trabalho, mostramos como derivar e aplicar a KAT a vários algoritmos para
estimação de imagens acústicas e veremos que ela se aplica a todas as três classes de
algoritmos mencionadas. Estendemos o uso da KAT para novos algoritmos de estimação
esparsa para os quais ela ainda não havia sido aplicada e a combinamos com outros
métodos acelerados resultando em implementações eficientes de métodos heurísticos. Em
especial, desenvolvemos um novo algoritmo de homotopia `0 que leva em consideração a
decomposição de Kronecker das matrizes envolvidas. Também mostramos outras transfor-
madas rápidas que podem ser aplicadas nos casos em que a geometria ou a amostragem
não são compatíveis com a KAT.

Parte deste trabalho foi publicada em [7], em que apresentamos uma nova forma
de estimar imagens baseada em soluções de mínimos quadrados aceleradas por produtos
de Schur-Hadamard aplicados em conjunto com a KAT. Além disso, combinamos a KAT
e o método de Schur-Hadamard para acelerar ainda mais a estimação de imagens por
orthogonal matching pursuit (OMP).

Também exploramos métodos similares à KAT encontrados na literatura para fins
de comparação e derivação de novas classes de algoritmos eficientes para estimação de
imagens acústicas.

Por fim, descrevemos o simulador de imagens acústicas desenvolvido em ambiente
Matlab que foi utilizado para implementar a estimação de imagens acústicas.

A organização do texto é dada a seguir. O capítulo 2 apresenta conceitos básicos
de arranjos e define filtragem espacial. O capítulo 3 traz uma introdução aos processos
aleatórios espaçotemporais que permite abordar os casos em que os sinais do arranjo
estão sujeitos ao ruído. O capítulo 4 apresenta a definição de imagem acústica e trata
dos principais métodos de beamforming e deconvolução. No capítulo 5, mostramos as
transformadas rápidas para o cálculo de imagens acústicas e discutimos a redução do
custo computacional e do impacto na memória. O capítulo 6 trata de vários algoritmos de
otimização esparsa, como eles podem se beneficiar da KAT, e apresenta algumas aplicações
da KAT a algoritmos novos. Também apresentamos uma nova classe de algoritmos de
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homotopia com baixo custo de memória que se valem da KAT e da estrutura decomponível
das matrizes envolvidas. O capítulo 7 trata dos métodos conceitualmente simulares à
KAT e resulta na combinação da KAT com um novo método acelerado em problemas de
estimação da intensidade sonora para casos esparsos. O capítulo 8 trata da implementação
do simulador de imagens acústicas que foi desenvolvido.
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2 Arranjos e filtros espaciais

Um arranjo de sensores consiste em um grupo de sensores distribuídos de determi-
nada forma em uma região do espaço. Estes sensores são utilizados para medir campos de
ondas propagantes, que podem ser eletromagnéticas, sísmicas ou acústicas. Arranjos de
sensores encontram aplicações em qualquer campo que envolva estimação de ondas. Algu-
mas aplicações são: aquisição de imagens médicas por ultrassom; detecção e rastreamento
de fenômenos meteorológicos; controle de tráfego aéreo; redes de telefonia celular; medição
de ondas sísmicas; detecção e rastreamento de ondas subaquáticas; medições de campo
acústico; aquisição de voz; interligação de rádio-telescópios; entre outras aplicações [8].

Os objetivos do processamento de sinais com arranjos de sensores são: melhorar a
razão sinal-ruído; caracterizar o campo propagante determinando o número de fontes, a
localização destas fontes e as formas de onda emitidas; rastrear fontes conforme elas se
movem no espaço [9].

Assume-se que múltiplos sinais se propaguem por alguma região do espaço e que
também exista interferência (ruído) em alguma outra região do espaço, sendo que a
região de propagação dos sinais e a de existência de ruído podem se interceptar. Sob tais
condições, um arranjo é utilizado para filtrar um campo no tempo e no espaço. No domínio
da frequência, este processo de filtragem consiste em combinar as saídas dos sensores do
arranjo aplicando ganhos complexos que amplificam ou atenuam os sinais de acordo com
sua dependência espacial. Em geral é necessário amplificar sinais de direções específicas e
rejeitar ruído presente em outras direções.

Existem três aspectos que determinam a performance dos arranjos como filtros
espaciais: a sua geometria; a escolha dos ganhos complexos de cada sensor; e a resposta
espacial de cada sensor do arranjo. A geometria do arranjo geralmente é determinada por
questões físicas, de fabricação e de projeto [1], e a escolha dos ganhos complexos determina
a característica de filtragem espacial do arranjo para uma geometria específica.

Neste capítulo serão expostos os conceitos básicos de arranjos tendo como base a
exposição de [1]. Os conceitos mais importantes abordados serão o vetor diretor do arranjo,
que representa sua característica espacial, e o conceito de filtragem espacial.

2.1 Resposta frequência-número de onda e padrões de radiação

Seja um arranjo composto de um conjunto de N sensores isotrópicos localizados
nas posições p0,p1, . . . ,pN−1. A geometria do arranjo é arbitrária e as coordenadas pn se
encontram no R3, como mostrado na Figura 1. Assumindo um campo de onda incidindo
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2

Campo externo

incidente

Figura 1 – Arranjo com N elementos. Imagem recriada com base em [1].

no arranjo, temos um conjunto de sinais nas posições dos sensores dado por

f(t,p) =


f(t,p0)
f(t,p1)

...
f(t,pN−1)

 . (2.1)

A saída de cada sensor é processada por um filtro linear invariante no tempo (LIT1)
com resposta ao impulso hn(τ) e todas as saídas são somadas para se obter y(t), a saída
do arranjo. Esse processo é ilustrado pelo diagrama de blocos da Figura 2.

Da teoria dos sistemas LIT e do diagrama da Figura 2, sabe-se que a saída y(t)
pode ser escrita na forma de uma convolução dada por

y(t) =
N−1∑
n=0

∫ ∞
−∞

hn(t− τ)f(τ,pn)dτ. (2.2)

Essa última expressão pode ser reescrita como

y(t) =
∫ ∞
−∞
{h0(t− τ)f(τ,p0) + h1(t− τ)f(τ,p1) + . . . hN−1(t− τ)f(τ,pN−1)} dτ, (2.3)

que pode ser simplificada para

y(t) =
∫ ∞
−∞

[
h0(t− τ) h1(t− τ) · · · hN−1(t− τ)

]

f(τ,p0)
f(τ,p1)

...
f(τ,pN−1)

 dτ. (2.4)

Resultando na notação vetorial para a saída y(t) dada por

y(t) =
∫ ∞
−∞

hT (t− τ)f(τ,p)dτ, (2.5)
1 Em inglês, LTI ou linear time-invariant.
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h1(t)

h0(t)

hN−1(t)

+

...

f(t,p1)

f(t,p0)

f(t,pN−1)

y(t)

Figura 2 – Array com processamento linear. Imagem recriada com base em [1].

em que

h(t) =


h0(t)
h1(t)
...

hN−1(t)

 (2.6)

é o vetor de respostas a impulso do sistema para cada entrada correspondente aos N
sensores do arranjo.

Também da teoria de sistemas LIT, sabemos que podemos tomar a transformada
de Fourier da equação (2.5) para obter uma representação do sistema no domínio da
frequência:

y(ω) =
∫ ∞
−∞

y(t)e−jωtdt

=
∫ ∞
−∞

[
hT (t) ∗ f(t,p)

]
e−jωtdt

= hT (ω)f(ω,p),

(2.7)

em que h(ω) e f(ω,p) são as transformadas de Fourier de h(t) e f(t,p), respectivamente.

Consideremos agora o caso mostrado na Figura 1, porém com o campo de onda
externo incidente modelado por uma onda plana se propagando na direção a com frequência
ω.
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Seja f(t) o sinal que é recebido na origem do sistema de coordenadas adotado.
Podemos escrever

f(t,p) =


f(t− τ0)
f(t− τ1)

...
f(t− τN−1)

 , (2.8)

em que

τn = aTpn
c

, (2.9)

c é a velocidade de propagação no meio e a pode ser expresso em coordenadas esféricas
como

a =


− sin θ cosφ
− sin θ sinφ
− cos θ

 . (2.10)

O sinal de menos indica a direção de a, que é contrária à direção de visada do
arranjo

u = −a (2.11)

e podemos escrever

τn = −uTpn
c

. (2.12)

Note que a é um vetor unitário que corresponde à direção de propagação da onda.
Já u possui a mesma direção de a, porém com sentido oposto, e corresponde à direção
de visada do arranjo. Note também que o produto interno da direção de propagação da
onda com a posição de um microfone, aTpn, representa a distância a ser percorrida pela
onda para ir da origem até o sensor pn e, se esse valor for negativo, significa que o sinal
num sensor específico está adiantado em relação ao sinal captado na origem. Dividir essa
distância pela velocidade de propagação c nos dá o atraso τn.

Tomando a transformada de Fourier da equação (2.8), teremos

f(ω) =
∫ ∞
−∞

e−jωtf(t,p)dt =


f(ω)e−jωτ0

f(ω)e−jωτ1
...

f(ω)e−jωτN−1

 , (2.13)

em que
ωτn = ω

c
aTpn. (2.14)

Para ondas planas se propagando em meio homogêneo, o vetor de número de onda
é definido como

k = ω

c
a = 2π

λ
a = −2π

λ
u, (2.15)



2.1. Resposta frequência-número de onda e padrões de radiação 31

em que λ denota o comprimento de onda. A solução da equação da onda obriga que2

‖k‖2 = ω

c
= 2π

λ
. (2.16)

Portanto, apenas a direção de k, e não sua magnitude, varia para uma determinada
frequência ω. Substituir a equação (2.15) na equação (2.9) leva a

ωτn = kTpn. (2.17)

Também podemos expressar ωτn em função de u fazendo

k = −ω
c

u, (2.18)

o que resulta em
ωτn = −ω

c
uTpn. (2.19)

Se definirmos

vk(k) =


e−jk

Tp0

e−jk
Tp1

...
e−jk

TpN−1

 , (2.20)

então podemos escrever

f(ω) =


f(ω)e−jωτ0

f(ω)e−jωτ1
...

f(ω)e−jωτN−1

 =


f(ω)e−jkTp0

f(ω)e−jkTp1

...
f(ω)e−jkTpN−1


= f(ω)vk(k).

(2.21)

O vetor vk(k) é chamado de vetor de resposta ou vetor diretor3. Note que esse
desenvolvimento permite escrever f(ω) como o produto do sinal escalar da onda medido
na origem por um vetor que carrega as características espacias de propagação da onda e
de posicionamento do arranjo.

Agora, analisemos o que acontece caso as entradas de cada sensor sejam atrasadas
ou adiantadas de forma que estejam todas alinhadas no tempo e posteriormente somadas,
incluindo a aplicação de um fator de normalização 1/N . Fazendo isso, obtém-se f(t) como
saída, conforme mostrado na Figura 3. Neste caso, a resposta a impulso de cada atraso no
tempo é

hn(t) = 1
N
δ(t+ τn) (2.22)

e
y(t) = f(t). (2.23)
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+τ1

+τ0

+τN−1

+

...

f(t− τ1)

f(t− τ0)

f(t− τN−1)

y(t)

Figura 3 – Conformador de feixes atrasa-e-soma, comumente chamado de delay-and-sum
beamformer ou DAS. Imagem recriada com base em [1].

Essa operação é conhecida como delay-and-sum beamformer (DAS) ou beamformer4

convencional. Para que a operação mostrada na Figura 3 seja realizável, são aplicados
atrasos a todos os sinais de forma a alinhá-los no tempo, e não adiantamentos como
mostrado no diagrama.

Podemos expressar esta operação em forma vetorial como

hT (ω) = 1
N

vk(ks), (2.24)

em que ks é o vetor de número de onda da onda plana de interesse. O beamformer DAS é
o mais simples e tem um papel fundamental no desenvolvimento deste trabalho, além de
servir como ponto de partida para algoritmos mais eficientes para estimação de imagens
acústicas que serão discutidos no capítulo 4.

Se considerarmos o problema mais geral de encontrar a resposta do arranjo para
um campo de entrada arbitrário f(t,p), que pode possuir várias fontes, então podemos
encontrá-la por convolução utilizando a teoria de sistemas LIT estendida para o caso de
várias variáveis. No entanto, é mais fácil encontrar uma solução para uma única onda
plana em função de sua frequência temporal ω e seu vetor de número de onda k e utilizar
2 ‖·‖2 denota a norma euclidiana.
3 A nomenclatura mais comumente encontrada na literatura para vetor diretor é array manifold vector.
4 Conformador ou formador de feixe, em português. Neste trabalho optou-se por utilizar a nomenclatura

em inglês para o termo beamformer.
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os resultados da análise de Fourier para representar a resposta de um sistema LIT quando
as entradas são exponenciais complexas.

Aplicando ainda a teoria de sistemas LIT, porém estendida para sinais no tempo e
no espaço, pode-se analisar a resposta do sistema em termos da superposição de funções
exponenciais complexas que formam uma base de um espaço vetorial. As funções da base
são ondas da forma

fn(t,pn) = exp [j(ωt− kTpn)], (2.25)

ou
fn(t,pn) = ejωte−jk

Tpn , (2.26)

portanto
f(t,p) = ejωtvk(k), (2.27)

ou seja, estamos considerando apenas uma onda com frequência temporal ω e com
características de propagação definidas por seu vetor k.

Da teoria de sistemas LIT, sabemos que a resposta para uma exponencial complexa
também é uma exponencial complexa de mesma frequência [10]. Sendo assim, a resposta
do processador mostrado na Figura 2 a uma onda plana é

y(t,k) = hT (ω)vk(k)ejωt. (2.28)

Escrever a última equação no domínio da frequência leva a

y(ω,k) = hT (ω)vk(k). (2.29)

O processamento temporal e espacial realizado pelo arranjo é completamente
descrito pela equação anterior. Definimos

Υ(ω,k) , hT (ω)vk(k), (2.30)

que chamamos função de resposta em frequência-número de onda. Tal função descreve
o ganho de um arranjo para uma onda plana de entrada e é análoga a uma resposta
em frequência de um sistema LIT. O primeiro termo h(ω) corresponde a um filtro LIT
aplicado aos sinais captados pelo arranjo e o segundo termo vk(k) é o vetor diretor do
arranjo.

O padrão de radiação5 de um arranjo é definido para ondas planas se propagando
em um meio homogêneo, isto é, a condição de restrição de k é dada pela equação (2.16),
que deriva diretamente da equação da onda. Ele é obtido avaliando a resposta frequência-
número de onda em relação à direção de visada ou de propagação, parametrizada por

k(θ,φ) = 2π
λ

a(θ,φ) = −2π
λ

u(θ,φ), (2.31)
5 Em inglês, beam pattern.
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em que a(θ,φ) é a direção de propagação dada em coordenadas esféricas em função dos
ângulos θ e φ definidos como na Figura 6. Em suma, o padrão de radiação é a função de
frequência-número de onda avaliada em uma esfera de raio 2π/λ:

B(ω,θ,φ) = Υ(ω,k)
∣∣∣∣∣
k= 2π

λ
a(θ,φ)

. (2.32)

2.2 Considerações sobre largura de banda
Consideremos o caso de sinais passa-faixa, isto é,

f(t,pn) =
√

2 Re{f̃(t,pn)ejωct}, (2.33)

em que ωc é a frequência da portadora e f̃(t,pn) é o envelope complexo. Assumindo o
envelope complexo limitado em banda à região

|ω − ωc| ≤ πBs, (2.34)

em que πBs é uma constante especificando a largura de banda máxima do envelope
complexo, teremos, para a onda plana descrita pela equação (2.8),

f(t,pn) =
√

2 Re{f̃(t− τn)ejωc(t−τn)}. (2.35)

Consideremos agora o tempo de propagação de um sinal através do arranjo. Defina
∆Tnm(u) como o tempo de propagação entre o n-ésimo e o m-ésimo elementos do arranjo
para uma onda plana que se propaga na direção u. Então,

∆Tmax , max
n,m=0,1,...,N−1

{∆Tnm(u)} (2.36)

é o máximo tempo de propagação entre quaisquer dois elementos do arranjo.

Agora, assumindo que a origem esteja localizada no centro de gravidade do arranjo,
isto é,

N−1∑
n=0

pn = 0. (2.37)

Então, todos os τn satisfazem
τn ≤ ∆Tmax, (2.38)

ou seja, o atraso entre qualquer sinal nos pontos pn e a origem para uma onda plana
propagando na direção u é menor que o atraso máximo entre quaisquer dois elementos do
arranjo.

Vamos assumir que a largura de banda do envelope é pequena o suficiente para
valer que

f̃(t− τn) ≈ f̃(t), n = 0,1,...,N − 1. (2.39)
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Para que a aproximação anterior seja válida, é necessário que

Bs∆Tmax � 1. (2.40)

Os sinais que obedecem à restrição da equação (2.40) são ditos de banda estreita.
Utilizando esta condição, chega-se a

f(t,pn) =
√

2 Re{f̃(t)e−jωcτnejωct}. (2.41)

Quando esta restrição é verdadeira, o atraso pode ser aproximado por uma simples
mudança de fase. Esta implementação é conhecida como phased array.

Este desenvolvimento é importante no contexto de processamento de sinais de
banda larga, já que os beamformers de banda larga geralmente são implementados como
bancos de beamformers de banda estreita [8].
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3 Processos espaçotemporais

Neste capítulo será apresentada a linguagem utilizada para caracterizar processos
aleatórios espaçotemporais. Esta abordagem estatística permite abordar os casos em
que os sinais recebidos pelo arranjo são constituídos de sinais desejados, sinais causando
interferência e ruído. O material apresentado nessa seção se baseia principalmente em
[1, 8, 11].

3.1 Modelos snapshot no domínio da frequência
Muitas aplicações práticas implementam a operação de beamforming no domínio da

frequência, usualmente envolvendo três etapas: converter o vetor de entrada dos sensores
para o domínio da frequência; processar o vetor de entrada a fim de obter uma função
escalar no domínio da frequência; e converter a função escalar da frequência obtida no
passo anterior para o domínio do tempo. O objetivo da primeira parte, ou do primeiro
processador1, é gerar um conjunto de vetores complexos chamados snapshots, ou blocos.

Para poder gerar esses vetores, primeiro divide-se o intervalo total de observação T
em K pequenos intervalos disjuntos de comprimento ∆T . Estes intervalos são indexados
em k e dados por

(k − 1)∆T ≤ t < k∆T, k = 1,2,...,k,...,K. (3.1)

Agora, é necessário estabelecer um critério de escolha de ∆T que seja apropriado.
A primeira restrição em ∆T é ser significativamente maior que o tempo de propagação de
um sinal através do arranjo. Definindo

∆Tmax , max
d=1,...,D

{max
i,j
{∆T (d)

ij }}, (3.2)

em que ∆T (d)
ij denota o tempo de propagação entre o i-ésimo e o j-ésimo elementos para o

d-ésimo sinal. Então, restringe-se

∆T � ∆Tmax, (3.3)

de forma que o ∆T apropriado deve ser muito maior que o máximo tempo de propagação
entre dois elementos quaisquer do arranjo para o sinal de entrada que demora mais para
se propagar dentre todos os sinais incidentes no arranjo.

A segunda restrição a ser imposta está relacionada com com a largura de banda
dos sinais de entrada e o formato de seus espectros. Assumindo um sinal de entrada
1 Neste trabalho, o termo processador deve ser entendido como um bloco de processamento de sinais

ou uma etapa do processamento de sinal de algum sistema, e não no sentido usual de processador de
computadores.
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como um processo estocástico passa-faixa com largura de banda Bs de média zero com
espectro de formato retangular e centrado na frequência ωc, denotando o sinal como x(t)
e considerando o intervalo [0,∆T ), procedendo como [12] e [13], define-se

x∆T (ωm) = 1√
∆T

∫ ∆T

0
x(t)e−j(ωc+mω∆)tdt. m = −M − 1

2 ,...,0,...,M − 1
2 , (3.4)

Na equação anterior, x∆T (ωm) denota um vetor de dimensão N de coeficientes
de uma série de Fourier na m-ésima frequência ωm = ωc + mω∆ para cada elemento do
arranjo e x(t) é o vetor de funções amostradas do processo estocástico em cada ponto no
qual existe um elemento do arranjo. A resolução dessa transformada de Fourier é

ω∆ = 2π
∆T . (3.5)

Estamos interessados em estabelecer um critério para escolha de ∆T de forma
que os coeficientes de Fourier em diferentes frequências e diferentes snapshots sejam
descorrelacionados. Para isso, precisamos de uma expressão da matriz de covariância entre
x∆T (ωm1) e x∆T (ωm2), isto é,

Sx∆T (m1,m2) , E[x∆T (ωm1)xH∆T (ωm2)] (3.6)

em que E[·] denota o valor esperado e [·]H denota a conjugada transposta. Então, aplicando
a equação (3.4), temos

Sx∆T (m1,m2) = 1
∆T

∫ ∆T

0

∫ ∆T

0
Rx(t− u)e−jωc(t−u)e−jm1ω∆t+jm2ω∆udtdu, (3.7)

em que Rx denota autocorrelação.

Reescrevendo a equação anterior, chega-se a

Sx∆T (m1,m2) = 1
∆T

∫ ∞
−∞

∫ ∆T

0

∫ ∆T

0

1
2πSx(ω)ej(ω−ωc)(t−u)e−jm1ω∆tejm2ω∆udtdudω, (3.8)

em que Sx é a matriz espectral do processo. Definindo ωL = ω−ωc, fazendo m1 = m2 = m

e depois de alguma manipulação algébrica teremos que

Sx∆T (m,m) =
∫ ∞
−∞

SX(ωL + ωc)
sinc2

{
π
(
ωL
ω∆
−m

)}
ω∆

 dωL (3.9)

No limite, com ∆T → ∞, o termo entre colchetes da equação (3.9) tende a um
impulso, portanto

lim
∆T→∞

Sx∆T (m,m) = Sx(ωc +mω∆). (3.10)

Este resultado é o Teorema de Wiener-Khinchin2. Pode-se mostrar que o resultado
é válido para todos os termos da matriz, tanto os da diagonal quanto os termos fora da
diagonal [1, 12].
2 O teorema afirma que a densidade espectral de potência de um processo estocástico estacionário é

dada pela transformada de Fourier da função de autocorrelação. Veja [11] para mais detalhes.
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Baseado na equação (3.10) sabe-se que Sx, a matriz espectral do processo, pode ser
aproximada arbitrariamente por Sx∆T . Porém, é necessário um critério de escolha de ∆T
para que a aproximação seja válida. O autor de [1] mostra que um produto BS ·∆T ≥ 16
é uma condição suficiente para que a aproximação seja precisa.

Existe ainda outra questão a ser analisada. Assumimos um espectro de formato
retangular, isto é, um espectro plano. Porém, na prática os espectros de interesse não
são planos. Os autores de [12] mostraram que basta que o espectro seja constante num
intervalo ±2ω∆ a ±3ω∆ para que a aproximação ainda seja boa.

Portanto, cada pequeno intervalo deve ser suficientemente longo para garantir
um espectro aproximadamente constante na vizinhança de cada frequência central ωc.
E, nestas condições, os autores de [12] mostraram que os snapshots correspondentes a
frequências diferentes serão aproximadamente descorrelacionados fazendo com que possam
ser processados isoladamente, isto é, que o modelo seja válido.

3.2 Modelo gaussiano
A literatura de processamento de sinais com arranjos costuma utilizar vetores

aleatórios gaussianos para modelar sinais, interferências e ruído. Se supusermos que o sinal
x(t) na entrada do arranjo é um processo estocástico gaussiano real, pode ser mostrado
que o snapshot x∆T (ωm) é um funcional linear de x(t), portanto suas amostras também
são variáveis aleatórias conjuntamente gaussianas. Da discussão da seção anterior, decorre
que x∆T (ωm) é um vetor de variáveis aleatórias circulares complexas [14, 15].

Sejam

m∆T (ωm,k) = E{x∆T (ωm,k)} (3.11)

Sx,∆T (ωm,k) = E{x∆T (ωm,k)xH∆T (ωm,k)} (3.12)

Kx,∆T (ωm,k) = E{[x∆T (ωm,k)−m∆T (ωm,k)][xH∆T (ωm,k)−mH
∆T (ωm,k)]} (3.13)

a média, correlação e covariância do vetor aleatório x∆T (ωm,k). Sua distribuição, para
média zero e média diferente de zero, é, então, dada por [1]

px,∆T = 1
πN |Sx,∆T |

exp {−xH∆TS−1
x,∆Tx∆T} (3.14)

px,∆T = 1
πN |Kx,∆T |

exp {−[x∆T −m∆T ]HK−1
x,∆T [x∆T −m∆T ]}. (3.15)

A partir dessas definições, pode-se estabelecer o modelo de ondas planas na lingua-
gem de processo aleatórios. Suponhamos que a saída do arranjo seja

x(t) = xs(t) + ηηη(t), (3.16a)

x(ωm) = xs(ωm) + ηηη(ωm), (3.16b)
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em que xs(t) representa um sinal determinístico e ηηη(t) representa ruído modelado como
um processo gaussiano. Supondo que o sinal foi gerado por uma fonte de ondas planas
com espectro fs(ωm) na direção ks, temos

x(ωm) = v(ωm,ks)fs(ωm), (3.17)

px(x) = 1
πN |Sn|

exp {−[x− v(ks)fs]HS−1
n [x− v(ks)fs]}, (3.18)

em que Sn(ωm) é a matriz espectral de potência de ηηη(t).

3.3 Representação em frequência-número de onda
Seja um processo aleatório escalar e complexo f(t,p) definido no espaço e no tempo

com t ∈ R e p ∈ R3. Definimos

mf (t,p) = E{f(t,p)}, (3.19)

Kf (t1,t2,p1,p2) = E{[f(t1,p1)−mf (t1,p1)][f ∗(t2,p2)−m∗f (t2,p2)]}, (3.20)

que são, respectivamente, a média e a correlação espaçotemporal do processo. Admitindo
que vale

Kf (t1,t2,p1,p2) = Kf (t1 − t2,p1 − p2) = Kf (τ,∆p), (3.21)

isto é, que o processo é estacionário no tempo e homogêneo no espaço, poderemos usar a
transformada de Fourier para definir funções nas variáveis τ e ∆p que levam aos domínios
de ω e k. Perceba que, de acordo com o capítulo 2, isso equivale a uma representação no
domínio frequência-número de onda.

Como esse problema possui variáveis nos domínios temporais e espaciais, podemos
aplicar a Transformada de Fourier nos dois domínios separadamente, em ambos ao mesmo
tempo ou um seguido do outro. Definimos então as funções espectro em frequência-correlação
espacial Sf(ω,∆p), correlação temporal-espectro em número de onda Ff(τ,k) e espectro
em frequência-número de onda Pf (ω,k) como

Sf (ω,∆p) =
∫ ∞
−∞

Kf (τ,∆p)e−jωτdτ, (3.22)

Ff (τ,k) =
∫
R3
Kf (τ,∆p)ejkT∆pd∆p, (3.23)

Pf (ω,k) =
∫
R3
Sf (ω,∆p)ejkT∆pd∆p. (3.24)

As inversas dessas equações são obtidas através da aplicação análoga da transfor-
mada inversa de Fourier:

Kf (τ,∆p) = 1
2π

∫ ∞
−∞

Sf (ω,∆p)ejωτdω, (3.25)

Kf (τ,∆p) = 1
(2π)3

∫
R3
Ff (τ,k)e−jkT∆pdk, (3.26)

Sf (ω,∆p) = 1
(2π)3

∫
R3
Pf (ω,k)e−jkT∆pdk. (3.27)
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Essas definições, segundo [8], permitem generalizar o teorema de Wiener-Khinchin
e mostrar que o espectro em frequência-número de onda tomado em retângulos disjuntos3

é descorrelacionado, provando que os processos estacionários no tempo e homogêneos no
espaço podem ser representados como uma superposição de ondas planas descorrelacionadas.
Os desenvolvimentos do capítulo 4, como veremos mais adiante, utilizarão esse fato para
modelagem das fontes acústicas.

3 Na verdade, na generalização de retângulos formados pelo produto cartesiano de quatro intervalos
reais, formando um volume no espaço R4. Veja [8] para o desenvolvimento da prova.
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4 Imagens acústicas

Este capítulo introduz a definição de imagem acústica como uma versão discretizada
do espectro frequência-número de onda de um processo aleatório. Depois o modelo de sinal
é apresentado, do qual obtemos as equações principais usadas nos algoritmos de cálculo
de imagens acústicas. Depois a vetorização das equações é discutida. Por fim, discutimos
dois métodos de estimação de imagens acústicas: beamforming e deconvolução. Para cada
método, alguns dos algoritmos mais comuns são discutidos. A maior parte do material
apresentado aqui é baseado em [8, 16, 17, 18].

4.1 Introdução

Seja um processo aleatório espaçotemporal estacionário no tempo e homogêneo
no espaço. De acordo com [8], sua correlação espaçotemporal K(τ,∆p), seu espectro
frequência-correlação espacial S(ω,∆p) e seu espectro frequência-número de onda P (ω,k)
são dados pelas equações

S(ω,∆p) =
∫ ∞
−∞

K(τ,∆p)e−jωτdτ, (4.1)

P (ω,k) =
∫
R3
S(ω,∆p)ejkT∆pd∆p, (4.2)

K(τ,∆p) = 1
2π

∫ ∞
−∞

S(ω,∆p)ejωτdω, (4.3)

S(ω,∆p) = 1
(2π)3

∫
R3
P (ω,k)e−jkT∆pdk. (4.4)

Uma versão discretizada de P (ω,k), para ω fixo e k amostrado sobre uma região
de interesse, de um processo com correlação espaçotemporal K(τ,∆p), é chamada imagem
acústica. No entanto, k deve ser parametrizado em apenas duas coordenadas para que a
imagem acústica seja bidimensional [8]. Um exemplo de imagem acústica com aplicação
industrial é mostrado na Figura 4.

De forma mais rigorosa, P (ω,k) representa a densidade espectral de potência do
processo, portanto é real e não negativa. Como os processos estacionários e homogêneos
podem ser representados como uma superposição de ondas planas descorrelacionadas
em frequência e direção de propagação [1], então P (ω,k) é proporcional à potência por
frequência e por unidade de ângulo sólido que deve ser emitida por uma distribuição de
fontes localizadas no campo distante. Portanto, uma discretização de P (ω,k) equivale a
uma discretização da distribuição de fontes de um processo estacionário espaçotemporal
supondo válida a hipótese de campo distante [8].
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Figura 4 – Exemplo de imagem acústica gerada na análise de ruído de veículos. Imagem
modificada de [2].

Existem outras técnicas para estimação de campos acústicos. A mais conhecida é
chamada holografia de campo próximo (NAH1) [19, 8]. Este método estima um campo
acústico tridimensional no interior de um volume realizando medidas sobre uma superfície
que envolva esse mesmo volume e consiste em resolver equações diferenciais parciais de
campo próximo usando os dados como condições de contorno. No entanto, este método exige
um grande número de amostras, precisão no posicionamento dos sensores, a amostragem
deve ser feita o mais próximo possível das fontes e o processo deve ser estacionário
durante as medições. Todas essa exigências tornam a aplicação de NAH inconveniente e
até impossível para algumas aplicações, além de limitarem a precisão do método [8].

Já no caso das imagens acústicas, o arranjo pode estimar tanto em campo próximo
quanto em campo distante. O autor de [8] compara uma imagem acústica a uma fotografia,
pois o registro de ondas incidentes em um intervalo de tempo dá origem a uma imagem.
Outros trabalhos utilizam arranjos esféricos e decomposição em ondas planas para gerar
colormaps [20, 21, 22, 3, 23], isto é, diagramas de intensidade sonora mapeados para cores
1 Do inglês nearfield acoustic holography.
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Figura 5 – Exemplo de imagem acústica gerada na análise de reflexão de uma sala de
concertos [3].

ou intensidades luminosas em um imagem preto e branca. Esse método permite sobrepor
os diagramas de intensidade com imagens do ambiente, possibilitando a verificação visual
das direções de propagação do som com maior potência conforme Figura 5, em que os
pontos brancos representam as direções de propagação das ondas sonoras chegando a
um arranjo de geometria esférica. Estes dados permitem realizar localização dinâmica de
fontes, análise de espalhamentos, reflexões, etc [8].

Imagens acústicas são ainda utilizadas na indústria em aplicações como: distribuição
de ruído em túneis de vento devido ao fluxo de ar [24, 25]; medição de ruído gerado por
turbinas de avião [26]; medição de ruído gerado por turbinas de vento [27]; e medição de
ruído e detecção de turbulências de aviões em vôo [28, 29].
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x

y

z

P (r,θ,φ)

φ

θ

Figura 6 – Sistema de coordenadas esféricas.

4.2 Modelo acústico
Para gerar imagens acústicas utilizamos dois parâmetros para obter uma correspon-

dência entre a parametrização de k e as coordenadas de um pixel da imagem. Lembremos
que k está relacionado com u, conforme definido na seção 2.1, e que os arranjos possuem
suas características espaciais incorporadas no vetor diretor vk(k).

A direção de visada do arranjo foi definida como

u =


sin θ cosφ
sin θ sinφ

cos θ

 , (4.5)

em que θ é o ângulo de elevação e φ é o ângulo de azimute indicados na Figura 6.

Fazendo

ux(θ,φ) = sin θ cosφ, (4.6a)

uy(θ,φ) = sin θ sinφ, (4.6b)

chegamos a

u =


ux

uy√
1− u2

x − u2
y

 , u2
x + u2

y ≤ 1. (4.7)

Essa parametrização permite representar as direções de chegada com as coordenadas
(ux,uy) ∈ U = [−1,1]2, u2

x + u2
y ≤ 1. Nos referimos ao conjunto U como espaço U .

Uma parametrização uniforme — tomada em uma grade retangular por exemplo
— no espaço U é desejável, pois torna o padrão de potência2 do beamformer, que foi
2 Isto é, sua resposta impulsiva espacial também chamada point spread function (PSF).
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un

uℓ

Array

Figura 7 – Amostragem do espaço U [4].

utilizado na formação da imagem, invariante a translações. Isto permite a utilização de
transformadas rápidas para o cálculo de imagens acústicas [16]. No entanto, existem ainda
otimizações que necessitam apenas de parametrizações cartesianas que não precisam ser
uniformes. Portanto, a parametrização escolhida é um importante fator que determina
os métodos de aceleração de cálculo de imagens acústicas e deve ser cuidadosamente
considerada dependendo da aplicação.

Considerando um arranjo de N sensores acústicos com coordenadas p0,p1,...,pN−1 ∈
R3 e fazendo k = −ω

c
u na equação (2.20), chega-se ao vetor diretor do arranjo dado por

v(ω,u) =


ejωuTp0/c

ejωuTp1/c

...
ejωuTpN−1/c

 . (4.8)

Discretizamos o espaço de possíveis direções de visada u do arranjo e associamos
a cada direção escolhida um modelo de fonte pontual (Figura 7). Daí, quanto maior for
o número de direções escolhido, ou quando o número for suficientemente grande (a ser
determinado pela aplicação), obteremos uma representação fiel do campo acústico incidente
com uma margem de erro aceitável (também a ser determinada pela aplicação).

Considere uma discretização com M direções u0,u1, . . . ,uM−1. Podemos definir
uma matriz cujas colunas correspondem aos vetores diretores para cada direção u amostrada
no espaço U = [−1,1]2 com uma parametrização definida por

V(ω) =
[
v(ω,u0) v(ω,u1) · · · v(ω,uM−1)

]
, (4.9)

em que V(ω) possui dimensões N ×M .
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Seja

f(ω) =


f0(ω)
f1(ω)

...
fM−1(ω)

 (4.10)

o sinal emitido pelas M fontes pontuais no domínio da frequência para uma determinada
frequência ω. O sinal x(ω) medido nos microfones será a soma dos sinais de todas as fontes
atrasados de acordo com as posições dos microfones:

x(ω) =
[
v(ω,u0) v(ω,u1) · · · v(ω,uM−1)

]

f0(ω)
f1(ω)

...
fM−1(ω)

 = V(ω)f(ω), (4.11)

em que x(ω) possui dimensões N × 1.

Considere que os sinais nos microfones são amostrados e segmentados em L quadros
com K amostras cada e a FFT das amostras é tomada. Assuma que existe um ruído
aditivo, então o vetor de saída do arranjo para uma única frequência ωk é dado por

x(ωk) = V(ωk)f(ωk) + ηηη(ωk), k = 0,1, . . . ,K − 1, (4.12)

em que

ηηη(ωk) =


η0(ωk)
η1(ωk)

...
ηN−1(ωk)

 (4.13)

é o ruído aditivo.

A matriz espectral do arranjo para cada frequência k é dada por

Sx(ωk) = E{x(ωk)xH(ωk)}. (4.14)

Sejam x0(ωk),...,xL−1(ωk) os sinais medidos nos sensores para os L quadros no domínio da
frequência, também chamados de snapshots, então a matriz espectral pode ser estimada
usando

Sx(ωk) ∼=
1
L

L−1∑
l=0

xl(ωk)xHl (ωk). (4.15)

Substituir a equação (4.12) na equação (4.14) leva a

Sx(ωk) = V(ωk)E{f(ωk)fH(ωk)}VH(ωk) + σ2I, (4.16)

em que σ2 = E{ηi(ωk)η∗i (ωk)}, assumindo ruído branco e descorrelacionado com as fontes.
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Assuma que as fontes pontuais localizadas nas direções um são descorrelacionadas.
Ao admitir que as fontes são descorrelacionadas, estamos dizendo que os termos fora da
diagonal de Sf (ωk) = E{f(ωk)fH(ωk)} são iguais a zero, ou seja, a matriz Sf (ωk) é diagonal.
Perceba que os termos da diagonal são da forma [Sf (ωk)]mm = E{|fm(ωk)|2}, portanto
representam a potência emitida por cada uma das fontes e são podem ser mapeados
diretamente para a imagem acústica.

Seja u0,u1,...,uM−1 uma enumeração de todas as coordenadas de direções no espaço
U numa grade Mx ×My (totalizando M = MxMy direções), v(um) o vetor diretor do
arranjo na direção um e y(um) = E{|fm(ωk)|2} a potência da fonte com direção um. Então,
a partir de (4.16), podemos escrever

S =
M−1∑
m=0

y(um)v(um)vH(um), (4.17)

em que S = Sx e omitimos a frequência ωk para simplificar a notação.

Seja Y uma imagem digital Mx×My representando os valores de y(um) (a imagem
acústica) organizados a partir de uma parametrização (ordenação) das direções um. As
colunas de Y correspondem a linhas verticais de pixels amostrados arbitrariamente e suas
linhas correspondem a linhas horizontais de pixels amostrados arbitrariamente. Definimos

y = vec{Y} = vecd{Sf} =


y(u0)
y(u1)

...
y(uM−1)

 (4.18)

e
s = vec{S}, (4.19)

em que os operadores vec{·} e vecd{·} são definidos a seguir.

Definição 1 O operador vec cria um vetor coluna a partir de uma matriz A empilhando
os vetores coluna de A =

[
a1 a2 · · · an

]
um sobre o outro:

vec{A} =


a1

a2
...

an

 .

Definição 2 O operador vecd cria um vetor coluna a partir de uma matriz diagonal

A =


a11

a22
. . .

ann

 (4.20)
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empilhando os elementos da diagonal de A um sobre o outro:

vecd{A} =


a11

a22
...
ann

 .

Vetorizar a equação (4.17) leva a

s = y(u0) vec{v(u0)vH(u0)}+ y(u1) vec{v(u1)vH(u1)}+ . . .

+ y(uM−1) vec{v(uM−1)vH(uM−1)} (4.21)

ou, em forma matricial,

s =
[
vec{v(u0)vH(u0)} · · · vec{v(uM−1)vH(uM−1)

]
y. (4.22)

Podemos, então, escrever a equação (4.17) como uma transformação linear, tal que

s = Ay. (4.23)

A equação (4.23) é o ponto de partida para vários métodos de cálculo de imagens
acústicas, inclusive métodos eficientes e acelerados por transformadas, e a matriz A pode
ser expressa em termos do vetor diretor da matriz [16].

A partir da equação (4.18) e considerando a equação (4.23), é interessante expressar
A em forma fechada a partir do vetor diretor do arranjo v(um), pois A será utilizada no
cálculo de quase todos os algoritmos abordados nas próximas seções.

Como

vec{v(um)vH(um)} =


v(um)v∗0(um)
v(um)v∗1(um)

...
v(um)v∗N−1(um)

 , (4.24)

então podemos escrever

s = Ay (4.25a)

=


v(u0)v∗0(u0) v(u1)v∗0(u1) · · · v(uM−1)v∗0(uM−1)
v(u0)v∗1(u0) v(u1)v∗1(u1) · · · v(uM−1)v∗1(uM−1)

... ... ...
v(u0)v∗N−1(u0) v(u1)v∗N−1(u1) · · · v(uM−1)v∗N−1(uM−1)

y (4.25b)

=
[
v∗(u0)⊗ v(u0) v∗(u1)⊗ v(u1) · · · v∗(uM−1)⊗ v(uM−1)

]
y, (4.25c)

em que vn(u) é o n-ésimo elemento do vetor diretor v(u) e ⊗ é o produto de Kronecker,
definido a seguir [30].
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Definição 3 O produto de Kronecker, também denominado produto direto e produto
tensorial de matrizes, de A = [aij] ∈Mm,n(F) e B = [bij] ∈Mp,q(F) denotado por A⊗B
é definido como a matriz de bloco

A⊗B =


a11B · · · a1nB
... . . . ...

am1B · · · amnB

 ∈Mmp,nq(F),

em que Mm,n(F) é o espaço de matrizes m × n definido sobre o corpo F. Em geral,
F = C ou R.

Cada coluna da matriz A, de acordo com a equação (4.25), consiste no produto de
Kronecker das colunas correspondentes das matrizes V∗ e V. Essa estrutura corresponde a
um produto matricial específico chamado produto de Khatri-Rao [31, 6], definido a seguir.

Definição 4 Considere as matrizes A de ordem p× r e B de ordem q× r; sejam a1,...,ar
e b1,...,br vetores que correspondem às colunas de A e B, respectivamente. O produto de
Khatri-Rao é definido como a matriz de bloco

A�B =
[
a1 ⊗ b1 a2 ⊗ b2 · · · ar ⊗ br

]
que é uma matriz de ordem pq × r.

Portanto, podemos escrever

A = V∗ �V (4.26)

e
s = (V∗ �V) y. (4.27)

4.3 Métodos para imageamento acústico
Baseado em [4, 8], nesta seção serão apresentados os métodos mais comuns para

imageamento acústico: filtragem espacial e métodos de deconvolução, nos quais está
incluído o estado da arte.

4.3.1 Filtragem espacial

Um filtro espacial é implementado como a soma ponderada dos sinais capturados
pelos microfones do arranjo tal que a saída do sistema é

Z = wHx (4.28)



52 Capítulo 4. Imagens acústicas

em que w =
[
w0 w1 · · ·wN−1

]T
é um vetor de pesos complexos. Veja que a equação

anterior corresponde a uma soma ponderada escrita em forma vetorial com wH sendo um
vetor linha e x um vetor coluna, ambos com o mesmo número de elementos, portanto, seu
produto é um escalar escrito na forma de somas de produtos de um elemento de wH e um
elemento de x.

4.3.1.1 Beamformer determinístico

Existem diversas maneiras de se calcular w, sendo a mais simples delas o uso de
beamformers determinísticos. No chamado beamformer convencional ou de Bartlett, w é
escolhido de forma a maximizar a saída do filtro espacial quando uma onda plana incide
no arranjo vinda da direção u.

Assumindo o sinal vindo da direção um corrompido por ruído espacial branco
teremos

x(t) = v(um)f(t) + ηηη(t). (4.29)

De acordo com [32], o problema de maximizar a potência de saída pode ser formulado
como

max
w

E{wHx(t)xH(t)w} = max
w
{E|f(t)|2|wHv(u)|2 + σ2

n||w||2}. (4.30)

Para evitar a solução trivial ||w|| → ∞, adiciona-se a restrição ||w|| = 1, e, através
do uso da desigualdade de Cauchy-Schwarz, chega-se ao resultado

wBF (u) = v(u)
||v(u)|| = v(u)√

N
. (4.31)

Em resumo, o beamformer de Bartlett aplica um atraso aos sinais capturados
pelos sensores do arranjo de forma que os sinais chegando da direção u são adicionados
construtivamente. Como este método não depende das estatísticas do sinal incidente, mas
somente da geometria do arranjo e da direção de chegada, então é determinístico.

O beamformer DAS discutido na seção 2.1 é equivalente ao beamformer de Bartlett
a não ser por um ganho escalar. Ele busca compensar o atraso relativo entre cada sensor e
então calcula a média dos sinais resultantes:

wDAS(u) = 1
N

v(u) = v(u)
vH(u)v(u) . (4.32)

Para obter a imagem acústica com a aplicação desses métodos é necessário estimar
a intensidade sonora vindo de cada direção u em uma amostragem prévia do espaço,
isto é, uma grade pré-definida, para obter um vetor de estimativa da imagem acústica
ŷ, ou equivalentemente Ŷ. Usando um beamformer fixo para cada direção amostrada e
assumindo uma estimativa perfeita do sinal, temos

ŷ(um) = E{|wH(um)x|2} = wH(um)E{xxH}w(um). (4.33)
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O valor esperado é aproximado estimando-se x para um número de L quadros com K

amostras cada e tomando a média de |wH(um)x|2 considerando os L quadros.

Depois de estabelecidas algumas identidades matriciais, mostraremos na seção 5.3.1
que a equação (4.33), no caso de DAS, equivale a

ŷ = 1
N2 AHs, (4.34)

e que Bartlett é equivalente a
ŷ = 1

N
AHs. (4.35)

Nos referimos a essa formulação como CSM-DAS3.

Portanto, a implementação de beamforming convencional, seja ele DAS ou Bartlett,
corresponde à implementação direta das duas equações anteriores. Num ambiente de
simulação seria necessário estimar o vetor s, calcular a matriz A que depende apenas
da geometria do arranjo e proceder com o cálculo direto a partir das equações. Porém,
essa formulação vetorizada é conveniente para o uso de transformadas rápidas no cálculo
da imagem acústica. Tradicionalmente, a equação (4.33) seria utilizada, como descrito
anteriormente.

Também é possível estimar os sinais das fontes f diretamente fazendo apenas a
aplicação do beamformer :

f̂m = 1
N

vH(um)x, (4.36)

ou, em forma matricial,
f̂ = 1

N
VHx. (4.37)

Nos referimos a essa última formulação como X-DAS.

4.3.1.2 Beamformers ótimos

Os beamformers convencionais possuem a vantagem de serem extremamente simples
de implementar, requerendo operações e equações simples. Porém, a grande desvantagem
destes métodos é a baixa resolução da imagem obtida, isto é, se duas fontes estão posicio-
nadas muito próximas uma da outra, o método não será capaz de discriminá-las. Uma das
soluções possíveis para este problema é o uso de beamformers que são estatisticamente
ótimos. Usando as estatísticas do campo sonoro incidente no arranjo, representadas através
da matriz de autocorrelação dos sinais, estes métodos são capazes de reduzir a influência
de fontes próximas entre si resultando em uma imagem de melhor resolução [4].

Em [1] é mostrado que para uma grande classe de beamformers ótimos — incluindo
os beamformers minimum variance distortionless response (MVDR), minimum power
distortionless response (MPDR), minimum mean square error (MMSE) e maximum signal
3 CSM, do inglês cross spectral matrix.
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to noise (SNR) — o filtro espacial resultante é um beamformer MVDR seguido de um
filtro escalar que depende do critério de otimização utilizado.

O beamformer MVDR minimiza a variância do sinal Z(ω) recebido pelo arranjo e
ao mesmo tempo mantém um ganho unitário na direção de interesse, isto é, wHv(u) = 1.
Este é um problema de otimização que pode ser resolvido com multiplicadores de Lagrange,
como feito em [1], e resulta em

wH
MVDR(u) = vH(u)S−1

n

vH(u)S−1
n v(u) , (4.38)

em que Sn é a matriz de autocorrelação do ruído.

A obtenção de Sn para uma imagem acústica em uma aplicação prática necessita
de uma medição separada [33]. Se esta medição não for possível de ser realizada, pode-se
utilizar o beamformer MPDR substituindo Sn por S + λI, em que λ ≥ 0 é um parâmetro
de regularização escolhido apropriadamente para melhorar o condicionamento da matriz
S, tal que

wH
MPDR(u) = vH(u)[S + λI]−1

vH(u)[S + λI]−1v(u) , (4.39)

em que S = E{xxH} é a matriz espectral do sinal recebido pelo arranjo, incluindo o ruído.

A imagem acústica pode ser aproximada pela potência na saída do beamformer
MVDR. Com w = wMVDR temos

y(um) = E{|wH(um)x|2} = wH(um)E{xxH}w(um)

= vH(um)S−1
n SS−1

n vH(um)
[vH(um)S−1

n v(um)]2 .
(4.40)

O caso para MPDR é análogo, bastando fazer w = wMPDR. Veja que a imagem
acústica é gerada da mesma maneira que no caso convencional (Equação (4.33)).

4.3.2 Métodos de deconvolução

Como provado por [8], sob hipóteses de fontes descorrelacionadas em campo distante
e amostragem uniforme no espaço U , a reconstrução de imagens acústicas por beamforming
é uma operação aproximadamente linear e invariante por deslocamentos.

Todo sistema linear e invariante por deslocamentos4 pode ser representado pela
convolução de um sinal de entrada com a resposta a impulso do sistema [34, 10]. Portanto, a
imagem acústica reconstruída com uso de técnicas de beamforming consiste na distribuição
4 De forma rigorosa todo sistema σ-linear e invariante por deslocamentos pode ser representado por uma

convolução de sua entrada com a resposta ao impulso do sistema. Mas nem todo sistema linear invariante
por deslocamentos possui essa propriedade. Para definição de σ-linearidade e provas matematicamente
rigorosas veja [34].
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de fontes sonoras no espaço convoluída com a resposta impulsiva espacial do beamformer,
também chamada point spread function ou PSF.

Considerando uma única onda viajando na direção −um, que o pixel correspondente
à direção um′ é estimado pela equação (4.33), e o modelo da equação (4.17) chega-se a

ŷ(um′) = y(um)wH(um′)v(um)vH(um)w(um′) , y(um)P (um′ ,um), (4.41)

em que y(um) é a potência da fonte que se propaga na direção −um.

O termo P (um′ ,um), que é função apenas de um com um′ fixado, é a resposta
espacial do arranjo ou sua PSF e descreve o ganho aplicado pelo arranjo a uma onda que se
propaga na direção −um. Apesar de um modelo discreto ter sido considerado, P (um′ ,um)
é definido para todo o espaço e pode ser interpretado como uma função de amostragem
espacial que idealmente deveria ser dada por

P (um′ ,um) = δum′ ,um , (4.42)

em que δum′ ,um é tal que δum′ ,um = 1, um = um′ e δum′ , um = 0,um 6= um′ . Isto é válido para
uma amostragem discreta no espaço U ; no caso contínuo, trabalharíamos com impulsos
de Dirac fazendo P (um′ ,um) = δ(um′ − um). No entanto, como os arranjos de microfones
construídos com a tecnologia atual possuem apenas um número limitado de sensores,
no máximo algumas centenas, suas PSFs apresentam uma grande largura de feixe e,
consequentemente, geram uma imagem desfocada [4, 8].

Além disso, PSFs típicas têm aspecto similar a um filtro passa-baixas, sendo esta
uma característica altamente indesejável, pois reduz a resolução das imagens e impede a
determinação precisa de níveis de potência na presença de fontes distribuídas ou muito
próximas umas das outras [8].

Para reduzir o desfocamento apresentado no uso de beamforming, vários métodos
de deconvolução foram propostos [35, 36, 37, 38]. Todos usam como entradas a PSF do
arranjo e a imagem obtida com uso de beamforming DAS e, em geral, produzem uma
aproximação melhor do que aquela obtida apenas usando beamforming [4].

4.3.2.1 DAMAS e DAMAS2

DAMAS ou deconvolution approach for the mapping of acoustic sources é um
método muito empregado para deconvolução de imagens acústicas [39]. Assumindo fontes
descorrelacionadas, é possível estabelecer uma relação linear entre a imagem obtida com
um beamformer DAS e a imagem limpa formada apenas pelas fontes [8].

A partir da equação (4.17), sua forma vetorizada dada pela equação (4.23) tal que
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ym = y(um) e seja Y̆ a imagem estimada com DAS com y̆ = vec (Y̆), então

y̆m′ = vH(um′)Sv(um′)

= vH(um′)
[
M−1∑
m=0

ymv(um)vH(um)
]

v(um′),
(4.43)

tal que 
y̆0

y̆1
...

y̆M−1

 =


B0,0 B0,1 · · · B0,M−1

B1,0 B1,1 · · · B1,M−1
... ... ...

BM−1,0 BM−1,1 · · · BM−1,M−1




y0

y1
...

yM−1

 , (4.44)

com
Bm′,m = |vH(um′)v(um)|2. (4.45)

O algoritmo DAMAS resolve iterativamente a equação (4.44) usando o método de
Gauss-Seidel com y(0) = 0. Se B tiver diagonal dominante ou for positiva definida, então
y(k+1) → y, isto é, as condições de convergência do método de Gauss-Seidel são satisfeitas
e o algoritmo converge. No entanto, B sempre é singular e, por isso, é necessário forçar
y(k+1) a ser não negativo a cada iteração, pois a equação (4.44) não tem solução única
caso não haja regularização.

DAMAS produz um resultado significativamente melhor que beamforming conven-
cional, porém demanda muitos recursos computacionais e a convergência geralmente é
lenta [8].

Uma melhoria do método foi proposta em [36] e foi denominada DAMAS2. O novo
método assume que a imagem obtida com DAS seja a convolução da imagem limpa com a
PSF do beamformer.

Se levarmos em conta o fato de que P é invariante a deslocamentos para o caso de
distribuição uniforme no espaço U [8, 36, 40], vale que

P (um′ ,um) = P (um′ + ∆∆∆,um + ∆∆∆) (4.46)

e podemos escrever
Ŷ = Y ∗P, (4.47)

em que ∗ denota a convolução bidimensional e P = P(um) é uma representação matricial
da PSF que obedece o mesmo mapeamento de direções que a matriz Y para todas as
direções um′ . Tomamos P como a PSF correspondente a uma fonte se propagando na
direção central uc =

[
0 0 1

]T
e deslocada de acordo com a equação (4.46). Isso é uma

aproximação, já que faltam pixels da PSF quando fazemos o deslocamento para o cálculo
da convolução bidimensional na versão discretizada da PSF. Nos casos em que a direção
uc não esteja presente na amostragem específica do espaço U , basta utilizar a direção mais
próxima do centro da imagem [40].
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Sejam Y̆ a imagem obtida com DAS, P uma versão discretizada da PSF do
beamformer em forma de matriz, Y a imagem limpa e Y̆ = P ∗Y, DAMAS2 aproxima Y
iterando

Y(k+1) = max
{
Y(k) + 1

a

[
Y̆ −

(
P ∗Y(k)

)]
,0
}
, (4.48)

em que max{·,·} retorna o máximo ponto a ponto, a = ∑
i,j [P]i,j , Y(0) = 0 e a convolução

usa zero padding.

DAMAS2 é muito mais eficiente que DAMAS pois atualiza todas as variáveis
ao mesmo tempo e exige apenas uma convolução, que pode ser acelerada por FFT,
para atualizar o sistema todo. Além disso, DAMAS2 é capaz de produzir uma imagem
deconvoluída e precisa mesmo no caso de fontes distribuídas, algo que não era possível com
beamforming [4]. DAMAS2 é considerado o estado da arte para estimar imagens acústicas
de forma eficiente computacionalmente.

DAMAS2 também pode ser implementado a partir da matriz A discutida anterior-
mente. Para isso, observa-se que, para o beamformer DAS,

P (um′ ,um) = 1
N
|vH(um′)v(um)|2. (4.49)

Pode-se montar a matriz [P(um)]ij = P (uij,um), em que um é a direção de propagação da
onda incidente e um′ são as direções {u0,u1, . . . ,uM−1} mapeadas por m′ = m′(i,j) em
ordem correspondente aos índices de Y, de forma que

AHA =
[
vec{P(u0)} vec{P(u1)} · · · vec{P(uM−1)}

]
. (4.50)

Agora, o cálculo da convolução B = P ∗Y(k), depois de se fazer b = vec(B), se
torna

b = AHA vec(Y) = AHAy. (4.51)

Resta decidir o valor adequado do parâmetro a, que tem influência direta na
velocidade de convergência do algoritmo. Como a matriz AHA possui M PSFs — uma
para cada coluna — faz sentido redefinir a como

a = 1
M

M−1∑
i,j=0

[AHA]ij, (4.52)

isto é, a média da soma de todas as PSFs.

4.3.2.2 CLEAN

Este algoritmo foi inicialmente proposto para reconstrução de imagens astronômicas
por [41] e depois estendido para banda larga usando o modelo de snapshots por [38].

CLEAN recebe a imagem suja Y̆, a PSF P do arranjo e um escalar 0 < γ � 1
e retorna uma estimativa da imagem limpa Y. O algoritmo estima iterativamente as
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coordenadas da fonte sonora dominante utilizando o máximo de G = P ∗ Y̆. A cada
iteração, uma fração γ do valor máximo de Gnmax,mmax , com (nmax,mmax) correspondendo
ao índice do elemento máximo, é adicionada a Ynmax,mmax . Depois, a imagem suja é
atualizada subtraindo γGnmax,mmax de Y̆nmax,mmax .

Este método funciona bem apenas para fontes pontuais, no entanto, imagens
acústicas em aplicações práticas são caracterizadas por fontes distribuídas. Além disso,
CLEAN tende a causar muitos artefatos na imagem, funcionando bem apenas quando as
fontes se encontram na região central da imagem [8].
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5 Métodos acelerados para imageamento
acústico

O problema principal, relativo ao custo computacional, dos métodos para cálculo
de imagens acústicas é que eles requerem repetidos cálculos de produtos de matrizes
da forma Ay e Vx. Como a matriz A é grande para aplicações em tempo real, esses
métodos se tornam muito pesados computacionalmente. Por exemplo, usando 64 sensores e
estimando uma imagem com 256× 256 pixels, a matriz A seria 642× 2562 = 4096× 65536.
Uma alternativa é utilizar as propriedades de A para calcular os produtos de forma mais
eficiente. Já a matriz V, mesmo sendo consideravelmente menor que a matriz A, também
possui propriedades que permitem uma redução significativa na quantidade de operações
aritméticas.

Serão apresentados três métodos para aceleração dos cálculos de imagens acústicas:
a NNFFT ou nonequispaced in time and frequency fast Fourier transform, que pode
ser aplicada a qualquer geometria de arranjo ou esquema de amostragem; a NFFT ou
nonequispaced fast Fourier transform, válida para qualquer arranjo plano e amostragem
uniforme das direções de visada; e a transformada de arranjo de Kronecker ou KAT1,
válida para arranjos planos e de geometria separável e amostragem separável de direções
de visada.

5.1 NFFT e NNFFT
Neste trabalho utilizaremos a biblioteca NFFT3 [42] para o cálculo das transfor-

madas NFFT e NNFFT. A NFFT é um algoritmo rápido aproximado para o cálculo da
NDFT (nonequispaced discrete Fourier transform). Antes de aplicar o algoritmo ao cálculo
de imagens acústicas, precisamos definir as transformadas. Seguiremos a notação de [42, 8].

Seja o toro de dimensão d

Td ,
{
x ∈ Rd : −1

2 ≤ xl <
1
2 , l = 0,1,...,d

}
=
[
−1

2 ,
1
2

)d
. (5.1)

O conjunto de pontos espaciais X ,
{
xi ∈ Td : i = 0,1,..N − 1

}
obtidos a partir do toro

Td tal que |X | = N serão os nós nos quais a transformada será amostrada. As frequências
k ∈ Zd são representadas pelo conjunto de índices

IM ,
{
k ∈ Zd : −Mt

2 ≤ kt <
Mt

2 , t = 0,1,...,d− 1
}

= Zd ∩
d−1∏
t=0

[
−Mt

2 ,
Mt

2

)
, (5.2)

1 Do inglês Kronecker array transform.
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porém a biblioteca NFFT3 requer a especificação de um vetor de largura de banda M tal que
Mt ∈ 2N, t = 0,..,d para o cálculo de IM, que é realizado automaticamente. Essa restrição
nos elementos de M implicará que devemos escolher os números de direções Mx e My pares
para o cálculo de imagens acústicas utilizando a NFFT. Note que |IM| =

∏d−1
t=0 Mt = M .

Sejam ĥk ∈ C os coeficientes de Fourier dados como entrada para o algoritmo.
A NDFT é definida como o cálculo do polinômio trigonométrico h : Td → C tal que
h ∈ TM , span

{
e−j2πk : k ∈ IM

}
no conjunto de nós X . No nó xi, temos

hi = h(xi) ,
∑

k∈IM

ĥke
−j2πkTxi , i = 0,1,...,N − 1. (5.3)

Observando as equações para todos os xi, podemos escrever o cálculo em forma matricial:

h = Aĥ, (5.4)

em que

h =


h0

h1
...

hN−1

 , ĥ =


ĥ0

ĥ1
...

ĥM−1

 , [A]i,: =


e−j2πkTx0

e−j2πkTx1

...
e−j2πkTxN−1

 . (5.5)

Note que A é de dimensão N ×M .

Muitos dos algoritmos de imagens acústicas vão requerer o cálculo da NFFT adjunta
dada por

ĝ = AHh, ĝk =
N−1∑
i=0

hie
j2πkTxi . (5.6)

Note que a matriz A geralmente não é quadrada, mas mesmo nos casos em que ela é
quadrada ela não necessariamente possui inversa, portanto o problema de inversão da
NFFT não é trivial e por isso lidamos com a transformada adjunta [42]. A biblioteca
NFFT3 inclusive inclui a implementação da transformada adjunta de forma que não
precisamos derivar as equações para o caso adjunto: basta apenas utilizar h como entrada
ao invés de ĥ.

O cálculo direto da NDFT, por produto matricial, requer O(MN) MACs complexas.
O algoritmo de NFTT implementado na biblioteca NFFT3 consegue reduzir a complexidade
paraO(M logM+| log ε|dN) , em que ε é a precisão dos cálculos e a constante que multiplica
a complexidade depende da quantidade disponível de memória para os cálculos realizados
na inicialização do algoritmo. Além disso, a NFFT introduz erros no cálculo da NDFT
para reduzir o custo computacional portanto não é um algoritmo exato [42].

Se tivermos N = M nós espaçados uniformemente, o algoritmo se reduz a uma
DFT de dimensão d. Esse caso seria extremamente eficiente computacionalmente, porém
é de pouca utilidade prática para o cálculo de imagens acústicas, já que o número de
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direções amostradas geralmente é muito maior que o número de microfones e a restrição
das localizações do nós restringe a geometria do arranjo.

Na definição da NFFT, assumimos posicionamento arbitrário dos nós xi e restrin-
gimos os elementos de IM. No entanto, o caso em que ambos são arbitrários é interessante
para algumas aplicações e é conhecido como NNFFT (fast Fourier transform for nonequis-
paced data in space and frequency domain). A definição de NNFFT, dada por [42, 8], é

hi =
M−1∑
m=0

ĥme
−j2π(vm◦M)Txi , i = 0,1, . . . ,N − 1, (5.7)

em que ◦ representa o produto de Schur-Hadamard, xi,vm ∈ Td e M é o vetor de largura
de banda. Seja V ,

{
vm ∈ Td : m = 0,1, . . . ,M − 1

}
. Note que, essencialmente, os vetores

k ∈ IM foram substituídos por vm ◦N. O fato da NNFFT não restringir a escolha dos
elementos v` implicará que a transformada será válida para uma amostragem arbitrária
no espaço U , além de valer para geometrias arbitrárias. A complexidade computacional da
NNFFT é da ordem de O(M logM + | log ε|d(M +N)), em que ε é a precisão dos cálculos,
d é a dimensão da transformada e o termo constante que multiplica essa ordem é diferente
da NFFT. Para um tratamento dos algoritmos envolvidos na implementação da NNFFT,
consultar [43, 44, 45].

5.2 Imagens acústicas por NFFT e NNFFT

Vamos mostrar que os cálculos de imagens acústicas, tanto os métodos baseados
nos sinais dos microfones quanto na matriz espectral, podem ser implementados por NFFT.
Em geral, os algoritmos baseados na KAT são mais rápidos que os baseados em NFFT,
porém requerem geometrias de arranjos e esquemas de amostragem mais restritos.

Seja a enumeração de direções u0,u1, . . . ,uM−1 arranjadas em uma grade retangular
Mx ×My (Mx,My ∈ 2N) tal que7

um = uq+rMy =


ux(q)
uy(r)√

1− u2
x(q)− u2

y(r)

 , (5.8)

em que −1 ≤ ux(q), uy(r) ≤ 1, 0 ≤ q < Mx, 0 ≤ r < My e M = MxMy. Sejam os
microfones do arranjo plano dispostos numa grade retangular nas posições p0,p1, . . . ,pN−1

tais que

pn = p`+iNy =


px(`)
py(i)

0

 , (5.9)

em que 0 ≤ ` < Nx, 0 ≤ i < Ny e N = Nx ×Ny.
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Considere as equações do método X-DAS:

x = Vf (5.10)

f̂ = 1
N

VHx. (5.11)

Expandindo a primeira equação, chegamos a
x0

x1
...

xN−1

 =


ej

ω
c

uT0 p0 ej
ω
c

uT1 p0 · · · ej
ω
c

uTM−1p0

ej
ω
c

uT0 p1 ej
ω
c

uT1 p1 · · · ej
ω
c

uTM−1p1

... ... ...
ej

ω
c

uT0 pN−1 ej
ω
c

uT1 pN−1 · · · ej
ω
c

uTM−1pN−1




f0

f1
...

fM−1

 . (5.12)

Note que a equação 5.12 possui estrutura parecida com a equação 5.4. Se pudermos
especificar os nós xi e as frequências k, especificando consequentemente os conjuntos X e
IM, usando os termos da matriz V, poderemos obter imagens acústicas por NFFT.

Temos então

xn =
M−1∑
m=0

fme
j ω
c

uTmpn (5.13)

xn =
M−1∑
m=0

fm exp
[
j
ω

c
ux(m)px(n) + j

ω

c
uy(m)py(n)

]
. (5.14)

Como n = n(`,y) = `+ iNy e m = m(q,r) = q + rMy, podemos fazer

x`,i =
∑
q,r

fq,r exp
[
j
ω

c
ux(q)px(`) + j

ω

c
uy(r)py(i)

]
. (5.15)

Escolhendo

ux(q) = 2
Mx

(
−Mx

2 + q
)

= −1 + 2q
Mx

uy(r) = 2
My

(
−My

2 + r
)

= −1 + 2r
My

teremos amostragem uniforme no espaço U . Substituir essa amostragem do espaço U na
equação 5.15 leva a

x`,i =
∑
q,r

fq,r exp
[
−j2π

(
− ω

2πc
2
Mx

px(`)
)(
−Mx

2 + q
)

−j2π
(
− ω

2πc
2
My

py(i)
)(
−My

2 + r
)]
. (5.16)

Note que os termos dentro da exponencial na equação 5.16 pertencem a X e IM:− ω
2πc

2
Mx
px(`)

− ω
2πc

2
My
py(i)

 ∈ X (5.17)
−Mx

2 + q

−My

2 + r

 ∈ IM. (5.18)
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Portanto, se escolhermos

X =
{
xi = − ω

πc

[
M−1

x M−1
y

]
◦ pi : 0 ≤ i < N

}
(5.19)

M =
Mx

My

 (5.20)

h = x (5.21)

como entradas da biblioteca NFFT3 para o caso adjunto, teremos como saída o vetor
ĝ = AHh = N f . Ao dividir o vetor final por N , obtemos a mesma imagem acústica que
seria obtida por X-DAS, porém realizando menos operações aritméticas. Note que o fato
do arranjo ser plano fez com que o cálculo da imagem acústica fosse equivalente a uma
NFFT 2D, isto é, d = 2. Note também que não precisamos deduzir as equações para o
caso adjunto, pois a biblioteca já o implementa automaticamente.

O método CSM-DAS, baseado na matriz espectral também pode ser implementado
utilizando a NFTT. Considere a equação

s = Ay (5.22)

s =
[
v∗u0 ⊗ vu0 v∗u1 ⊗ vu1 · · · v∗uM−1

⊗ vuM−1

]
y (5.23)

s0

s1
...

sN−1
...

sN2−1


=



e−jωuT0 (p0−p0)/c · · · e−jωuTM−1(p0−p0)/c

e−jωuT0 (p0−p1)/c · · · e−jωuTM−1(p0−p1)/c

... ...
e−jωuT0 (p0−pN−1)/c · · · e−jωuTM−1(p0−pN−1)/c

... ...
e−jωuT0 (pN−1−pN−1)/c · · · e−jωuTM−1(pN−1−pN−1)/c




y0

y1
...

yM−1

 . (5.24)

Temos que

sn =
M−1∑
m=0

yme
−jωuTm(pbn/Nc−pmod(n,N))/c (5.25)

sn =
M−1∑
m=0

ym exp
{
−j2π ω

2πcu
T
m

(
pbn/Nc − pmod(n,N)

)}
(5.26)

sn =
∑
q,r

yq,r exp
{
−j2π ω

2πc
[

2
Mx

(
−Mx

2 + q
)

2
My

(
−My

2 + r
)] (

pbn/Nc − pmod(n,N)
)}

(5.27)

sn =
∑
q,r

yq,r exp
{
−j2π

[
−Mx

2 + q −My

2 + r
]

(
ω

πc

[
M−1

x M−1
y

]T
◦
(
pbn/Nc − pmod(n,N)

))}
.

(5.28)
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Portanto basta escolher

X =
{
xi = ω

πc

[
M−1

x M−1
y

]T
◦
(
pbi/Nc − pmod(i,N)

)
: i = 0,1, . . . , N2 − 1

}
(5.29)

M =
Mx

My

 (5.30)

h = s (5.31)

que produziremos a mesma imagem acústica obtida por CSM-DAS, porém utilizando
NFFT e com menor custo computacional. Note que a imagem acústica é novamente
equivalente a uma NFFT 2D devido ao arranjo ser plano.

Podemos também deduzir a equação do método CSM-DAS com amostragem
arbitrária no espaço U . Temos

sn =
M−1∑
m=0

yme
−jωuTm(pbn/Nc−pmod(n,N))/c (5.32)

sn =
∑
q,r

yq,r exp
{
−j2π

([
ux(m)

2
uy(m)

2

]
◦
[
Mx My

])
(
ω

πc

[
M−1

x M−1
y

]T
◦
(
pbn/Nc − pmod(n,N)

))}
,

(5.33)

portanto basta escolher

X =
{
xi = ω

πc

[
M−1

x M−1
y

]T
◦
(
pbi/Nc − pmod(i,N)

)
: i = 0,1, . . . , N2 − 1

}
(5.34)

V =
{
vm =

[
ux(m)

2
uy(m)

2

]
: m = 0,1, . . . ,M − 1

}
(5.35)

M =
Mx

My

 (5.36)

h = s (5.37)

que obteremos a imagem acústica por NNFFT.

Apesar da NNFFT e da NFFT serem mais lentas que a KAT, porém mais rápidas
que os métodos diretos por produto matricial, elas ainda são úteis pois podem ser aplicadas
em casos nos quais a KAT não é aplicável. A NNFFT é uma transformada rápida para
geometrias e amostragens arbitrárias; a NFFT é uma transformada rápida para geometrias
de arranjo arbitrárias; e a KAT somente pode ser aplicada ao casos de amostragem
separável e geometria separável.

5.3 Transformada de arranjo de Kronecker
Veremos a seguir que as matrizes A e V, envolvidas no problema de estimação de

imagens acústicas, apresentam uma certa estrutura quando escolhemos uma amostragem
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separável do espaço de possíveis direções das fontes e quando usamos um arranjo com
geometria separável. Uma vez satisfeitas essas duas hipóteses, as matrizes A e V podem
ser decompostas em produtos de Kronecker de matrizes menores. Essas matrizes da
decomposição possuem dimensão bem menor que as matrizes originais, tendo em vista
a própria definição do produto de Kronecker apresentada anteriormente, daí a grande
redução do custo computacional e de memória.

Considere um arranjo plano com N microfones dispostos em uma grade retangular
Nx ×Ny localizados nas coordenadas p0,p1, . . . ,pN−1 ∈ R3 dadas por

pn = p`+iNy =


px(`)
py(i)

0

 , (5.38)

em que 0 ≤ ` < Nx, 0 ≤ i < Ny.

As direções de visada u0,u1, . . . ,uM−1 são escolhidas na semiesfera superior e são
mapeadas para uma grade retangular Mx ×My tal que

um = uq+rMy =


ux(q)
uy(r)√

1− u2
x(q)− u2

y(r)

 , (5.39)

em que −1 ≤ ux(q), uy(r) ≤ 1, 0 ≤ q < Mx, 0 ≤ r < My.

Quando os sensores do arranjo estão posicionados de acordo com a equação (5.38)
(caso este no qual diz-se que o arranjo possui geometria separável) e as direções de visada
também são escolhidas numa grade retangular, como na equação (5.39), a matriz V pode
ser escrita como o produto de Kronecker de duas matrizes menores.

O elemento (n,m) de V para uma frequência ωk é

[V]n,m = ej
ωk
c

uTmpn = [V]`+iNy ,q+rMy = ejωkux(q)px(`)/cejωkuy(r)py(i)/c. (5.40)

Se definirmos duas matrizes diretoras Vx e Vy com elementos

[Vx]`,q = ejωkux(q)px(`)/c (5.41a)

[Vy]i,r = ejωkuy(r)py(i)/c, (5.41b)
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teremos

Vx =
[
vx(ux(0)) vx(ux(1)) · · · vx(ux(Mx − 1))

]

=


ejωk(−1)px(0)/c · · · ejωk(1)px(0)/c

ejωk(−1)px(1)/c · · · ejωk(1)px(1)/c

... ...
ejωk(−1)px(Nx−1)/c · · · ejωk(1)px(Nx−1)/c


(5.42a)

Vy =
[
vy(uy(0)) vy(uy(1)) · · · vy(uy(Mx − 1))

]

=


ejωk(−1)py(0)/c · · · ejωk(1)py(0)/c

ejωk(−1)py(1)/c · · · ejωk(1)py(1)/c

... ...
ejωk(−1)py(Ny−1)/c · · · ejωk(1)py(Ny−1)/c

 ,
(5.42b)

em que Vx possui dimensões Nx ×Mx e a matriz Vy possui dimensões Ny ×My.

Nessas condições, é fácil verificar que

V = Vx ⊗Vy (5.43)

e os produtos matriciais Vx, VHx, Ay, AHs, AHAy, etc podem ser calculados de forma
mais eficiente [4].

Não só a matriz V pode ser escrita como um produto de Kronecker no caso de
geometria e amostragem separáveis, mas também o próprio vetor diretor do arranjo possui
essa propriedade:

v(um) = v(uq+rMy) = vx(ux(q))⊗ vy(uy(r)), (5.44)

em que

vx(ux(q)) ,


ejωkux(q)px(0)/c

ejωkux(q)px(1)/c

...
ejωux(q)px(Nx−1)/c

 , (5.45a)

vy(uy(q)) ,


ejωkuy(q)py(0)/c

ejωkuy(q)py(1)/c

...
ejωuy(q)py(Ny−1)/c

 . (5.45b)

A equação (5.44) é a própria definição de arranjos separáveis. Portanto, quando
dizemos que um arranjo é separável, queremos dizer que seu vetor diretor obedece a esta
propriedade [16].
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Figura 8 – Geometrias de arranjos separáveis compostas de subarranjos lineares não
uniformes e não redundantes. Cada ponto representa a posição de um microfone.

A Figura 8 mostra exemplos de arranjos planos com geometria separável em que
cada subarrajo linear é não-redundante (NRA) com um mínimo de diferenças ausentes
(minimum missing lags). A geometria NRA é usada pois é capaz de conseguir a maior
resolução para uma dada quantidade de elementos [46] e possui melhor performance em
problemas de reconstrução esparsa [47]. Além disso, a escolha de uma geometria não-
uniforme elimina a restrição de frequência máxima de operação de arranjos uniformes
limitada pelo teorema de Nyquist [8].
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Como mostrado anteriormente, o beamformer DAS é equivalente a

f̂ = 1
N

VHx. (5.46)

Ao aplicar a decomposição da matriz V = Vx ⊗Vy, temos

f̂ = 1
N

(Vx ⊗Vy)H x. (5.47)

Aplicar a identidade
vec

{
BQAT

}
= (A⊗B) vec{Q} (5.48)

leva a
F̂ = VH

y XV∗x, (5.49)

em que f̂ = vec{F̂} e x = vec{X}. Podemos também obter uma estimativa de y calculando
a equação (5.46) e elevando ao quadrado o módulo dos termos do vetor f̂ . A equação (5.49)
é chamada KAT adjunta.

Em alguns algoritmos, como no caso de compressive beamforming, também é
necessário calcular produtos da forma x = Vf . Aplicar a decomposição de V leva a

x = (Vx ⊗Vy) f . (5.50)

Ao aplicar a identidade (5.48), temos

X = VyFVT
x . (5.51)

A equação (5.51) é chamada KAT direta.

Pode-se, ainda, combinar a KAT direta com a KAT adjunta para calcular produtos
da forma f̂ = VHVf e formar a chamada KAT direta-adjunta. Temos

f̂ =
[
(Vx ⊗Vy)H (Vx ⊗Vy)

]
f . (5.52)

Aplicamos a identidade
(A⊗B) (C⊗D) = AC⊗BD (5.53)

e chegamos em
f̂ =

[(
VH
x Vx

)
⊗
(
VH
y Vy

)]
f . (5.54)

Por fim, aplicamos a identidade (5.48) resultando em

F̂ = VH
y VyFVT

xV∗x. (5.55)

As três versões da KAT (direta, adjunta e direta-adjunta) deduzidas até agora
são aplicáveis a problemas que envolvem o uso do vetor x diretamente, no entanto vários
algoritmos para estimar imagens acústicas trabalham com a matriz espectral do arranjo,
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definida anteriormente como Sx = E{xxH}. Portanto definiremos a seguir versões da KAT
que utilizam a matriz espectral.

Considere agora a equação (4.16) repetida a seguir:

Sx(ωk) = V(ωk)E{f(ωk)fH(ωk)}VH(ωk) + σ2I.

Definir Sf = E{f(ωk)fH(ωk)} como a matriz espectral de f e ignorar o ruído leva a

Sx = VSfVH . (5.56)

Como assumimos anteriormente, as fontes são descorrelacionadas e, consequente-
mente, Sf é uma matriz diagonal. Pode-se, então, aplicar a identidade proposta por [48],
isto é,

vec
{
BPAT

}
= (A�B) vecd{P}, (5.57)

em que P é uma matriz diagonal e vecd{A} é um operador que retorna os elementos da
diagonal de uma matriz quadrada qualquer A como um vetor coluna.

Aplicar a identidade (5.57) à equação (5.56) leva a

vec {Sx} = (V∗ �V) vecd{Sf}. (5.58)

Note que os elementos da diagonal de Sf correspondem aos valores dos pixels da imagem
acústica, conforme discutido anteriormente, y = vec{Y} = vecd{Sf}, A = (V∗ �V) e
s = vec {Sx}. Como V = Vx ⊗Vy, então

A = V∗ �V = (Vx ⊗Vy)∗ � (Vx ⊗Vy) . (5.59)

O teorema a seguir permite reescrever a equação (5.59) [6]:

Teorema 1 Sejam as matrizes de bloco compatíveis

A =
[
a1 a2 · · · ap

]
(5.60a)

B =
[
b1 b2 · · · bq

]
(5.60b)

C =
[
c1 c2 · · · cp

]
(5.60c)

D =
[
d1 d2 · · · dq

]
, (5.60d)

então
(A⊗B)� (C⊗D) = ΞΞΞ [(A�C)⊗ (B�D)] , (5.61)

em que ΞΞΞ é uma matriz de permutação.
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A matriz de permutação ΞΞΞ é obtida observando a seguinte propriedade de permu-
tação do produto de Kronecker [49]

Pm,n(a ⊗ b) = (b⊗ a), (5.62)

em que a, b são vetores coluna de dimensões m× 1 e n× 1, respectivamente; Pm,né uma
matriz quadrada de tamanho mn×mn composta por um arranjo de n ×m blocos Si,j
de dimensão m× n tal que o elemento [Si,j]j,i = 1 e todos os outros elementos do mesmo
bloco são iguais a zero.

Da prova da identidade (5.61), mostrada em [6], temos que

ΞΞΞ = INx ⊗PT
Ny ,Nx ⊗ INy , (5.63)

em que INx e INy são matrizes identidade. Note que a dimensão da matriz de permutação
PNy ,Nx é NxNy ×NxNy, ou seja, depende apenas do número de microfones.

Ao aplicar a relação (5.61) à equação (5.59), temos

A = (Vx ⊗Vy)∗ � (Vx ⊗Vy) = ΞΞΞ
[
(V∗x �Vx)⊗

(
V∗y �Vy

)]
= ΞΞΞ

(
Ṽx ⊗ Ṽy

)
, (5.64)

em que Ṽx , (V∗x �Vx) e Ṽy ,
(
V∗y �Vy

)
.

Temos
vec {Sx} = ΞΞΞ

(
Ṽx ⊗ Ṽy

)
vecd{Sf}. (5.65)

Definimos
vec{Z} =

(
Ṽx ⊗ Ṽy

)
vecd{Sf}. (5.66)

Aplicar a identidade (5.48) leva a

Z = ṼyYṼT
x , vec{Sx} = ΞΞΞ vec{Z}. (5.67)

Essa equação define a chamada CSM KAT direta.

Para calcular expressões da forma ŷ = AHs, utilizamos a CSM KAT adjunta.
Temos

vec{Ŷ} =
[
ΞΞΞ
(
Ṽx ⊗ Ṽy

)]H
vec {Sx} =

(
ṼH
x ⊗ ṼH

y

)
ΞΞΞT vec{Sx}. (5.68)

Definimos
vec{Z} = ΞΞΞT vec{Sx} (5.69)

e aplicamos a identidade (5.48) para obter

vec{Z} = ΞΞΞT vec{Sx}, Y = ṼH
y ZṼ∗x. (5.70)

A combinação da CSM KAT direta com a adjunta produzirá a CSM KAT direta-
adjunta, usada para acelerar os cálculos de expressões da forma ŷ = AHAy. Temos

vec{Ŷ} =
(
ṼH
x ⊗ ṼH

y

)
ΞΞΞTΞΞΞ

(
Ṽx ⊗ Ṽy

)
vec{Y}. (5.71)
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Como a matriz de permutação é ortogonal, ΞΞΞTΞΞΞ é igual a matriz identidade, portanto

Ŷ = ṼH
y ṼyYṼT

x Ṽ∗x. (5.72)

Como os elementos de Vx e Vy são números complexos de módulo igual a 1 (veja
equação (5.45)), a NFFT e a NNFFT podem ser usadas para acelerar ainda mais os
produtos nas equações (5.70) e (5.72). No entanto, o número de microfones no arranjo e o
número de direções de visada deve ser grande o suficiente para causar algum ganho [4].

5.3.1 DAS acelerado por KAT

Como mostrado anteriormente, existem duas implementações principais de DAS: a
baseada na matriz espectral e a da equação (5.46). Na seção 5.3, mostrou-se que ambas as
implementações podem ser aceleradas pela KAT.

Utilizando as propriedades do produto de Kronecker, mostraremos que a formulação
baseada na forma vetorizada da matriz espectral s denominada CSM-DAS é dada por

y = 1
N2 AHs.

Partindo da equação (4.33), temos que

ŷ(um) = 1
N2 vH(um)Sv(um)

= 1
N2

(
vT (um)⊗ vH(um)

)
vec{S},

em que usamos a identidade (5.48). Como (A⊗B)H = AH ⊗BH , então

ŷ(um) = 1
N2 (v∗(um)⊗ v(um))H s

= 1
N2 aHms,

em que am é a m-ésima coluna de A. Logo, basta escrever a equação anterior em forma
matricial para y que concluímos a demonstração.

Já na formulação de X-DAS, da equação (5.46), dada por

f = 1
N

VHx,

é importante lembrar que o vetor y, a imagem acústica em si, pode ser obtido facilmente
de f no método X-DAS.

De acordo com a seção 5.3, denominaremos X-KAT a versão acelerada correspon-
dente ao método X-DAS, dada pela equação (5.49):

F = VH
y XV∗x.
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Denominaremos CSM-KAT a versão acelerada correspondente ao método CSM-DAS, dada
pela equação (5.70):

vec(Z) = ΞΞΞT s, Y = ṼH
y ZṼ∗x,

em que ΞΞΞT é um matriz de permutação.

Como VH possui dimensões MxMy ×NxNy e x possui dimensões NxNy × 1, então
o cálculo de uma imagem acústica utilizando X-DAS requer MxMyNxNy MACs. Por outro
lado, VH

y é My ×Ny, V∗x é Nx ×Nx e X é Ny ×Nx; portanto o cálculo de uma imagem
utilizando X-KAT requer NyNxMy +NxMyMx MACs se os produtos forem executados da
esquerda para a direita ou NyMxMy +NxNyMx se os produtos forem executados da direita
para a esquerda. Se escolhermos Mx = My =

√
M (imagem quadrada) e Ny = Nx =

√
N ,

a aceleração relativa, em termos de número de MACs, é de

MxMyNxNy

NyNxMy +NxMyMx

= MN

N
√
M +M

√
N
≈ MN

M
√
N

=
√
N,

em que a aproximação decorre de o número de pixels da imagem ser geralmente muito
maior que o número de microfones, isto é, M � N .

A Figura 9 mostra a aceleração relativa do tempo de cálculo de uma mesma
imagem acústica utilizando X-DAS e X-KAT. Cada ponto corresponde a uma média de
100 realizações de uma distribuição com duas fontes na frequência de 6000 Hz e um arranjo
separável com N = 64 microfones.

Note que os ganhos no tempo de execução são maiores que
√
N devido a vários

fatores, dentre eles: alocação de memória ao criar uma variável que salva os resultados do
cálculo na memória; arquiteturas modernas empregam unidades aritméticas paralelas; em
um dos casos se aloca uma quantidade muito menor de memória do que no outro, como
será mostrado na seção 5.3.3. Portanto a aceleração relativa em termos de operações MACs
serve apenas como uma aproximação do custo computacional e depende do hardware
específico utilizado.

A matriz AH possui dimensões MxMy × N2
xN

2
y e o vetor s possui dimensões

N2
xN

2
y × 1, então o cálculo utilizando CSM-DAS requer MxMyN

2
xN

2
y MACs. A matriz

ṼH
y é My × N2

y , a matriz Ṽ∗x é N2
y ×My e a matriz Z é N2

y × N2
x ; portanto o cálculo

utilizando CSM-DAS requer MyN
2
yN

2
x +MyN

2
xMx MACs, se os produtos forem executados

da esquerda para a direita, e N2
yN

2
xMx+MyN

2
yMx MACs, se os produtos forem executados

da direita para esquerda. Considerando novamente que Nx = Ny =
√
N eMx = My =

√
N ,

teremos uma aceleração relativa, em número de MACs, da ordem de

MxMyN
2
xN

2
y

MyN2
yN

2
x +MyN2

xMx

= MN2
√
MN2 +MN

≈ MN2

MN
= N,

em que a hipótese M � N é tida como verdadeira.
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Figura 9 – Aceleração média relativa do tempo de cálculo de X-KAT em relação a X-DAS
para uma distribuição com três fontes pontuais e N = 64.

A Figura 10 mostra a aceleração relativa do tempo de cálculo de uma mesma
imagem acústica utilizando CSM-DAS, CSM-KAT e NFFT baseada nas equações de CSM.
A NFFT realmente reduz o custo computacional do método por produto matricial direto
(CSM-DAS), porém a KAT apresenta um desempenho superior.

Note que a aceleração relativa entre X-DAS e X-KAT é aproximadamente de ordem√
N e a aceleração relativa entre CSM-DAS e CSM-KAT é aproximadamente de ordem N .

Comparando os dois métodos acelerados, temos que a aceleração relativa entre X-KAT e
CSM-KAT é da ordem de

√
MN2 +MN

N
√
M +M

√
N
≈ MN

M
√
N

= N√
N

=
√
N,

isto é, X-KAT requer aproximadamente
√
N vezes menos MACs que CSM-KAT. Esse

fato poderia levar à conclusão de que é mais vantajoso utilizar CSM-KAT, porém os
dois algoritmos são relativamente diferentes: um utiliza a matriz espectral e o outro
trabalha diretamente com as amostras nos microfones. No entanto, a X-KAT estima
valores complexos e não necessita da hipótese de fontes descorrelacionadas, porém pode
ser usada para reconstruir sinais no tempo e vai além do imageamento de intensidade
sonora; enquanto a CSM-KAT estima valores reais, requer fontes descorrelacionadas e não
permite a reconstrução do sinal.
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Figura 10 – Comparação dos tempos de cálculo de uma mesma imagem acústica utilizando
CSM-DAS, CSM-KAT e NFFT baseada em CSM. As curvas correspondem
a arranjos separáveis com N = 36 (a) e N = 64 (b) microfones. Cada ponto
corresponde a uma média de 100 realizações de uma distribuição com três
fontes na frequência de 10 kHz.

5.3.2 DAMAS acelerado por KAT

DAMAS, se implementado com convolução, assume a forma da equação (4.48),
repetida a seguir:

Y(k+1) = max
{
Y(k) + 1

a

[
Y̆ −

(
P ∗Y(k)

)]
,0
}
,

em que Y̆ é a imagem acústica obtida com DAS.

O cálculo da convolução B = P ∗Y(k), depois de se fazer b = vec(B), pode ser
substituído por

b = AHA vec(Y) = AHAy

e o algoritmo vetorizado fica

y(k+1) = max
{
y(k) + 1

a

[
y̆−AHAy(k)

]
,0
}
. (5.73)

De acordo com a seção 5, equação (5.72), o produto b = AHAy pode ser calculado
fazendo

B = (ṼH
y Ṽy)Y(ṼT

x Ṽ∗x),

em que as matrizes ṼH
y Ṽy e ṼT

x Ṽ∗x devem ser pré-computadas para maior aceleração.

Considerando que a matriz AHA é pré-computada, de dimensões MxMy ×MxMy,
e que y é MxMy × 1, então o cálculo de b requer MxMyMxMy MACs. Supondo também
que os produtos ṼH

y Ṽy, de dimensões My ×My, e ṼT
x Ṽ∗x, de dimensões Mx×Mx, são pré-

computados, então o cálculo de B requer MyMxMx +MyMyMx MACs independentemente
da ordem que os produtos forem executados.
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Figura 11 – Comparação dos tempos de cálculo para quatro implementações diferentes de
DAMAS: produto matricial; convolução bidimensional por PSF; convolução
bidimensional acelerada por FFT; e acelerada por KAT. As curvas corres-
pondem a arranjos separáveis com N = 36 (a) e N = 64 (b) microfones.
Cada ponto corresponde a uma média de 100 realizações de uma distribuição
com três fontes na frequência de 10 kHz e foram realizadas 100 iterações do
algoritmo para cada realização. A FFT bidimensional foi implementada com
aplicações sequenciais de FFTs unidimensionais de tamanhos múltiplos de
potências de dois.

A aceleração relativa obtida com o uso da KAT é da ordem de

MxMyMxMy

MyMxMx +MyMyMx

= M2

M
√
M +M

√
M

= M

2
√
M

= M
√
M

2M =
√
M

2 .

Note que os algoritmos anteriores tinham acelerações da ordem de N ou
√
N , isto é,

dependentes do número de microfones, mesmo o caso mais comum no cálculo de imagens
acústicas ser M � N . No entanto, DAMAS apresenta um ganho de ordem

√
M , de forma

que esse algoritmo terá aceleração significativa e ainda mais quando se leva em conta que
o cálculo é repetido a cada iteração do algoritmo.

A Figura 11 mostra a aceleração relativa do tempo de cálculo de uma mesma
imagem acústica utilizando DAMAS implementado por convolução com a PSF, DAMAS
implementado por convolução acelerada por FFT, DAMAS implementado com produto
matricial e DAMAS acelerado por KAT.

5.3.3 Implementações com a matriz A

Algoritmos que necessitam de uma representação explícita das matrizes A, AH ,
AT , A∗, etc, demandam uma grande quantidade de memória, tornando-os mais lentos
mesmo para imagens de baixa resolução.

O método DAMAS, por exemplo, utiliza a matriz AHA de dimensões MxMy ×
MxMy. Essa matriz é bem maior que A e também ocupa muita memória. Nesse caso, a
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implementação de DAMAS por convolução acelerada por FFT pode ser vantajosa. No
entanto, a convolução ainda é mais custosa que a KAT. De fato, a KAT pode ser acelerada
ainda mais com NFFT ou NNFFT nos casos que as matrizes Vx, Vy , Ṽx, Ṽy, etc sejam
grandes o suficiente.

A Tabela 1 relaciona a memória ocupada pelas principais matrizes usadas nos
algoritmos de estimação de imagens acústicas para Nx = Ny = 8. Note que a KAT não só
é vantajosa em aceleração computacional, mas também em uso de memória. Por exemplo,
para uma imagem 1024×1024, a matriz A (usada em CSM-DAS) ocupa 68,72 GB enquanto
as matrizes Ṽx e Ṽy (usadas em CSM-KAT) ocupam 2,1 MB para armazenar a mesma
quantidade de informação, isto é, uma redução de 32768 vezes. A diferença gigantesca
entre essas duas representações, que armazenam essencialmente a mesma informação, é
devida à natureza do produto de Kronecker (Definição 3) que, a partir de duas matrizes
A e B, retorna uma matriz C de dimensões bem maiores.

Tabela 1 – Memória ocupada pelas principais matrizes complexas usadas no cálculo de
imagens acústicas com precisão double.

Mx = My Matriz
- A Ṽx e Ṽy V Vx e Vy ṼT

x Ṽ∗x e ṼH
y Ṽy

16 1,04 MB 32,77 kB 262,14 kB 4,1 kB 8,19 kB
32 67,11 MB 65,54 kB 1,04 MB 8,1 kB 32,77 kB
64 268,44 MB 131,07 kB 4,19 MB 16,38 kB 131,07 kB
128 1,07 GB 262,14 kB 16,78 MB 32,77 kB 524,29 kB
256 4,29 GB 524,29 kB 67,11 MB 65,54 kB 2,1 MB
512 17,18 GB 1,05 MB 268,44 MB 131,07 kB 8,39 MB
1024 68,72 GB 2,1 MB 1,07 GB 262,14 kB 33,55 MB

Na Figura 12, podemos ver a memória requerida para os casos N = 64 e N = 100
variando com Mx = My. É importante destacar que as duas maiores matrizes, AHA e
VHV, dependem apenas de M e não de N de forma que podem crescer muito mesmo
para arranjos com poucos microfones. Note também que, apesar do cálculo direto de AHA
requerer muito mais operações, VHV possui o mesmo tamanho na memória. Isso significa
que algoritmos a serem discutidos mais adiante que dependem de uma formulação baseada
em V, que em geral trabalham com vetores e outras matrizes de tamanhos menores, podem
ser tão ineficientes quanto algoritmos envolvendo A e a matriz espectral, pelo menos em
termos de memória.
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Figura 12 – Memória ocupada pelas principais matrizes utilizadas nos métodos de estima-
ção de imagens acústicas. O fato de algumas dessas matrizes serem hermitianas
foi levado em consideração no cálculo da memória.
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6 Imageamento por otimização regularizada

Muitos problemas de reconstrução de imagens podem ser reescritos como problemas
de otimização convexa, os quais possuem muitas ferramentas computacionais e algoritmos
desenvolvidos especificamente para sua solução. Muitas dessas técnicas, inclusive, foram
originalmente desenvolvidas para aplicações de imagens médicas, porém ainda não foram
aplicadas a imageamento acústico [4].

Podemos reescrever a equação (4.23) considerando a presença de ruído como

s = Ay + vec (E{ηηηηηηH}) = Ay + σ2 vec (I), (6.1)

em que ηηη é ruído branco não correlacionado espacialmente. Em geral, a matriz A possui
mais colunas (igual ao número de pixels) que linhas (igual ao número de sensores no
arranjo ao quadrado), portanto, o sistema da equação (6.1) é indeterminado1. Para tornar
possível a solução do sistema, modelos relacionados à distribuição de fontes podem ser
incorporados como restrições e o problema pode ser resolvido com métodos de otimização.

De forma análoga, podemos trabalhar com a equação (4.12) na forma

x = Vf + ηηη. (6.2)

Nos problemas de estimação de imagem acústica que estamos considerando, em geral, o
sistema da equação anterior também é indeterminado.

Neste capítulo mostraremos como recuperar os vetores f e y das equações (6.1)
e (6.2) utilizando métodos de otimização regularizada passíveis de aceleração usando as
diversas versões KAT. Os métodos de estimação de imagem acústica que envolvem a
formulação (6.2) são denominados métodos diretos, já os que envolvem a formulação (6.1)
são chamados métodos de ajuste de covariância.

Como o desempenho computacional é fortemente dependente da arquitetura, a
contagem de operações e complexidade do algoritmo serve apenas como uma aproximação.
Portanto, neste capítulo apresentamos o ganho esperado dos algoritmos com e sem a
aplicação de métodos de aceleração e também mostramos exemplos de tempo de cálculo
utilizando apenas um núcleo de um processador2 Intel Core i7 de 2 GHz.

Apresentamos uma nova extensão do método com regularização por variação total
e sua aceleração com a KAT. Estendemos também o uso de algoritmos de homotopia de
1 Isto é, possui mais variáveis que equações.
2 Citamos o processador apenas para referência. Já que o desempenho varia com a arquitetura, um

hardware dedicado para operações específicas (como FFT, por exemplo) poderia obter aceleração
maior para alguns dos métodos mostrados. No entanto, as relações de números de operações ainda
seriam verdadeiras.
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baixa complexidade baseados em coordenadas descendentes para o cálculo de imagens
acústicas. Além disso, propomos uma nova classe de algoritmos de homotopia baseados
em dicionários decomponíveis em produtos de Kronecker que aproveita a estrutura dos
arranjos separáveis e a KAT para conseguir implementações eficientes com baixo uso de
memória.

6.1 Algoritmos esparsos
Seja z ∈ CM um vetor que representa um sinal esparso (com K � M elementos

diferentes de zero) que se deseja recuperar. Seja w ∈ CN um vetor conhecido que esteja
relacionado com z pela equação

w = ΦΦΦz, (6.3)

em que ΦΦΦ é uma matriz conhecida e fixa de dimensões N ×M .

Nas aplicações de compressive sensing (CS), o ideal é escolher a matriz ΦΦΦ de forma
a minimizar ao máximo o número de medidas N tal que N < M e ao mesmo tempo
permitir a recuperação de uma grande classe de sinais z a partir do vetor de medida w
[50]. Na estimação de imagens acústicas, como veremos mais adiante, teremos ΦΦΦ = A
ou ΦΦΦ = V de forma que a escolha da matriz ΦΦΦ corresponde à escolha da geometria do
arranjo. Conforme discutido no seção 5.3, [47] mostrou que os arranjos separáveis de
geometria não-redundante (Figura 8) possuem maior potencial de recuperação do sinal
z em campo distante. Portanto, neste trabalho consideramos as matrizes que possuem
melhor capacidade de reconstrução para aplicações de imagens acústicas.

Como N < M , a matriz ΦΦΦ será de posto deficiente ou, equivalentemente, o sistema
w = ΦΦΦz será subdeterminado. Sabemos que os sistemas subdeterminados possuem infinitas
soluções ou nenhuma solução. Uma das maneiras de resolver esse tipo de problema é
restringir as soluções possíveis explorando alguma estrutura previamente conhecida de
z. No caso de CS, a estrutura escolhida para z que permite a solução do problema é a
esparsidade.

Seja z ∈ CM um sinal com representação numa base {ψψψ0,ψψψ1, . . . ,ψψψM−1}, ψψψm ∈ CM ,
dada por z = ∑M−1

m=0 θmψψψm, em que {θ0, θ1, . . . , θM−1} são M coeficientes que formam o
vetor θθθ ∈ CM . Podemos, então, escrever z = ΨθΨθΨθ, em que ΨΨΨ é a matriz cujas colunas são
os vetores da base, também chamada dicionário. O mesmo vale se utilizarmos um frame
ao invés de uma base formando uma matriz ΨΨΨ ∈ CN×M , N < M , então existirão infinitas
decomposições θθθ ∈ CM tais que z = ΨθΨθΨθ, z ∈ CN . Dizemos que um sinal z é K-esparso na
base ou frame ΨΨΨ se existir um vetor θθθ com K �M elementos diferentes de zero tal que
z = ΨθΨθΨθ. Também dizemos que o conjunto de índices de θθθ correspondentes aos elementos
diferentes de zero é chamado suporte de θθθ. Vamos assumir que ΨΨΨ é a matriz identidade de
forma que z = θθθ é um sinal esparso na base canônica de CM sobre C. Note que essa última
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hipótese faz com que w seja um sinal K-esparso no frame Φ, já que z possui apenas K
entradas diferentes de zero, e os índices correspondentes ao elementos não nulos em z são
o suporte.

Definimos a norma `0 de um vetor como sua quantidade de elementos não nulos.
Para impor esparsidade no vetor z e resolver w = ΦΦΦz podemos minimizar a norma `0:

ẑ = arg min
z
‖z‖0 , sujeito a w = ΦΦΦz. (6.4)

A norma `0, apesar de ser chamada assim, não é uma norma, portanto o problema é não
convexo. Esse problema pode ser resolvido de forma combinatória quando a matriz ΨΨΨ
possui algumas propriedades que garantem a unicidade da reconstrução [50], porém é
computacionalmente intratável até para dimensões pequenas [51].

A solução do sistema subdeterminado de equações w = ΦΦΦz que possui norma `1

mínima é, em geral, também a solução mais esparsa do mesmo sistema [52]. Portanto,
uma alternativa para a norma `0 é usar a norma `1, que também promove esparsidade, e
resolver

ẑ = arg min
z
‖z‖1 , sujeito a w = ΦΦΦz. (6.5)

Esse problema é convexo e conhecido como basis pursuit (BP) [50, 51, 53] e pode ser
resolvido eficientemente. BP pode ser reformulado para o caso de ruído aditivo nas medidas,
cujo modelo é

w = ΦΦΦz + ηηη, (6.6)

resultando no problema basis pursuit denoising (BPDN):

ẑ = arg min
z
‖z‖1 , sujeito a ‖ΦΦΦz−w‖2 ≤ ε; (6.7)

sendo um tipo de problema de otimização estudado em detalhe na literatura de CS [5, 4].
Existem muitos algoritmos eficientes para a solução de problemas do tipo basis pursuit
(BP) e variações como mostrado em [54].

No caso da equação (6.7), ε ≥ ||ηηη||2 é um limite escolhido com base na norma `2

do ruído ηηη. Em algumas aplicações é razoável assumir uma distribuição para o ruído em
questão, ao invés de uma restrição da magnitude da norma, e alguma característica a
priori de probabilidade ou complexidade do sinal observado [50]. Técnicas de otimização
também podem ser aplicadas nesses casos e uma das mais populares é o chamado Dantzig
selector :

ẑ = arg min
z
‖z‖1 , sujeito a

∥∥∥ΦΦΦT (w−ΦΦΦz)
∥∥∥
∞
≤ λ

√
logMσ2 (6.8)

em que || · ||∞ denota a norma `∞, λ é um parâmetro que controla a probabilidade da
reconstrução de z, M é o número de elementos em z e σ2 é a variância de um ruído AWGN
IID.
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Outros métodos de solução possíveis são os chamados algoritmos gulosos3. Esses
métodos selecionam colunas de ΦΦΦ de acordo com a correlação delas com o vetor w calculada
através de um produto interno [50].

6.2 MP
Matching pursuit (MP) [55], um dos algoritmos mais simples de aproximação

esparsa, produz iterativamente uma sequência de aproximações esparsas para um sinal.
Um novo elemento para ser adicionado ao suporte é selecionado com base no maior produto
interno do resíduo da iteração atual rk e as colunas do dicionário ΦΦΦ, depois o vetor z é
atualizado e o resíduo da iteração seguinte calculado.

Seja um dicionário ΦΦΦ, um sinal conhecido w, um vetor z esparso que se deseja
conhecer e considerando ruído aditivo ηηη nas medidas conforme (6.6), em que

ΦΦΦ =
[
φφφ0 φφφ1 · · · φφφM−1

]
. (6.9)

MP recebe como entrada o sinal w, a matriz ΦΦΦ e o número de iterações K; e retorna
como saída o vetor z que estima o sinal ideal. A inicialização do algoritmo consiste em
fazer o resíduo inicial r0 = w e iniciar o vetor de saída z0 = 000.

Seja o conjunto de índices Λ = {0,1, . . . ,M − 1}. Na k-ésima iteração o algoritmo
procura o maior valor no conjunto de projeções Pk−1 = {〈rk−1,φφφm〉/ ‖φφφm‖2}, m ∈ Λ. Se as
colunas do dicionário possuírem norma `2 unitária, essa procura é equivalente a calcular

pk = ΦHrk−1 (6.10)

e resolver o problema de otimização

λk = arg max
m=0,...,M−1

|[pk]m| . (6.11)

Depois de encontrado o índice λk do novo elemento do suporte, o algoritmo atualiza
o vetor de saída fazendo

[yk]λk = [yk−1]λk + [pk]λk (6.12)

e atualiza o resíduo subtraindo a projeção ortogonal do resíduo anterior rk−1 no espaço
gerado por φφφλk , isto é,

rk = rk−1 − [pk]λkφφφλk . (6.13)

O problema de MP é que as colunas do dicionário não são necessariamente vetores
mutuamente ortogonais, de forma que subtrair os resíduos pode introduzir componentes
no sinal que não são ortogonais ao espaço gerado pelas colunas anteriores. Esse problema
3 Ou greedy algorithms.
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pode ser contornado com uso de orthogonal matching pursuit (OMP), que trataremos na
próxima seção, já que OMP faz a projeção ortogonal de w no espaço gerado em todas as
colunas anteriores do dicionário correspondentes ao suporte ao invés de fazer a projeção
em apenas uma coluna por iteração [56].

A complexidade do algoritmo MP será dominada pelos cálculos do produto ΦΦΦHrk−1

a cada iteração. Porém, caso seja possível armazenar os produtos internos 〈φφφi,φφφi〉, isto é,
armazenar a matriz de Gram ΦΦΦHΦΦΦ podemos atualizar as projeções pk a cada iteração sem
calcular o produto do dicionário pelo resíduo fazendo [56, 57]

pk = pk − [pk]λk [VHV]:,λk . (6.14)

Para estimar imagens acústicas, resolvemos o problema

f̂ = arg min
f
‖f‖0 , sujeito a x = Vf . (6.15)

fazendo ΦΦΦ = V, w = x e z = f . Esse método será denominado MP-X.

Os produtos do dicionário pelo resíduo pk = VHrk−1 podem ser acelerados pela
KAT adjunta:

Pk = VH
y Rk−1V∗x, (6.16)

em que pk = VHrk−1, pk = vec{Pk} e rk−1 = vec{Rk−1}, em que Rk−1 possui dimensões
Nx ×Ny.

No caso do cálculo recursivo do vetor de projeções pk (equação (6.14)), como não
há necessidade de calcular VHrk−1 a cada iteração, a KAT adjunta só pode ser usada
para acelerar os cálculos da inicialização. Esse algoritmo recursivo, apesar de eliminar a
operação mais custosa do método de MP, requer muita memória conforme a matriz VHV,
de dimensões M ×M , cresce, portanto focamos a análise na implementação que realiza os
produtos do dicionário pelo resíduo a cada iteração.

O produto do dicionário pelo resíduo requer 8MN−2M operações reais por iteração,
incluindo multiplicações e adições; a atualização do resíduo requer 8N operações reais por
iteração; a atualização do vetor de resposta requer apenas 2 operações reais por iteração; e
a procura do maior valor do conjunto de projeções requer 4N operações reais por iteração.
Portanto o custo total de MP emK iterações seráOMP = (8MN−2M+12N+2)K+8MN−
2M , em que o último termo corresponde à inicialização do vetor de projeções. A aplicação
da KAT, supondo Mx = My e Nx = Ny, reduz o custo total de operações para OMP KAT =
(4N
√
M − 2

√
NM + 4M

√
N − 2M + 12N + 2)K + 4N

√
M − 2

√
NM + 4M

√
N − 2M .

Para M grande, esse ganho tende ao da KAT. Na Figura 13, vemos a comparação dos
tempos de cálculo para MP-X com e sem a KAT para duas geometrias separáveis, N = 64
e N = 100, ao se variar o tamanho da imagem M e a quantidade de iterações K.
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Figura 13 – Comparação dos tempos de execução para MP-X considerando as acelerações
conseguidas com aplicação da KAT. Todos as imagens foram calculadas
na frequência de 11 kHz com arranjos de geometria separável para uma
distribuição de 10 fontes pontuais e cada ponto corresponde a uma média de
100 realizações. As rotinas foram implementadas em C/C++ e chamadas no
Matlab na forma de funções MEX.

6.3 OMP
Orthogonal matching pursuit (OMP) é um algoritmo guloso que pode ser aplicado

a problemas de estimação esparsa. Seja um dicionário ΦΦΦ, um sinal conhecido w e um vetor
z que se deseja conhecer. Considerando ruído aditivo ηηη nas medidas, temos

w = ΦΦΦz + ηηη, (6.17)

em que
ΦΦΦ =

[
φφφ0 φφφ1 · · · φφφM−1

]
. (6.18)

Seja o conjunto de índices Λ = {0,1, . . . ,M − 1}, denotamos Λk ⊂ Λ um conjunto
de índices ordenado tal que |Λk| = k. Portanto a matriz ΦΦΦΛk é composta a partir de um
subconjunto das colunas de ΦΦΦ escolhidas e ordenadas de acordo com Λk.

OMP recebe como entrada o sinal w, a matriz ΦΦΦ e o nível de esparsidade K do
sinal ideal; e retorna como saída o vetor z que estima o sinal ideal. A inicialização do
algoritmo consiste em iniciar o contador k = 1, iniciar o conjunto de índices Λ0 = ∅,
iniciar a matriz ΦΦΦΛ0 = ∅ e iniciar o resíduo r0 = w.

Na k-ésima iteração, o algoritmo procura o maior valor do conjunto de projeções
Pk−1 = {〈rk−1,φφφm〉/ ‖φφφm‖2}, m ∈ Λ. Essa procura pode ser feita resolvendo o problema
de otimização

λk = arg max
m=0,...,M−1

|〈rk−1,φφφm〉/ ‖φφφm‖2 | = arg max
m=1,...,M−1

∣∣∣[rHk−1Φ̂ΦΦ
]
m

∣∣∣ , (6.19)
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em que Φ̂ΦΦ denota a matriz ΦΦΦ com colunas normalizadas. Esse passo possui complexidade
O(MN) por iteração.

Depois atualiza-se o conjunto de índices Λk = Λk−1 ∪ {λt} e a matriz ΦΦΦk =[
ΦΦΦk−1 φφφλk

]
.

Por fim, o algoritmo atualiza o resíduo calculando a projeção ortogonal do sinal de
entrada no espaço nulo à esquerda de ΦΦΦΛk denotado N (ΦΦΦH

Λk) fazendo rk = P⊥k w, em que
P⊥k denota a matriz de projeção ortogonal. Temos P⊥k = I−Pk, em que Pk é a matriz de
projeção ortogonal no espaço coluna de ΦΦΦΛk denotado R(ΦΦΦΛk). Portanto

rk = P⊥k w = (I−Pk)w = w−Pkw. (6.20)

Da definição de matriz pseudoinversa dada por Moore [58], podemos afirmar que a
projeção ortogonal do resíduo no espaço R(ΦΦΦΛk) é dada por Pk = ΦΦΦΛkΦΦΦ

†
Λk , em que

ΦΦΦ†Λk = (ΦΦΦH
ΛkΦΦΦΛk)−1ΦΦΦH

Λk denota a matriz pseudoinversa de ΦΦΦΛk .

A atualização do resíduo é equivalente a resolver o problema de mínimos quadrados

zk = arg min
z

‖w−ΦΦΦΛkz‖2 (6.21)

e calcular o valor para a nova aproximação do resíduo

rk = w−ΦΦΦΛkzk. (6.22)

Incrementa-se k e o algoritmo repete esse processo se k ≤ K. A estimativa ẑ do
sinal ideal na saída do algoritmo possui entradas diferentes de zero somente nos índices de
Λm e o valor de z no componente λj é igual ao j-ésimo componente de zk [59].

A ortogonalização do resíduo tem custo por iteração de no máximoO(Nk+Nk2+k3)
caso seja realizado o cálculo direto da pseudoinversa, portanto o custo total da k-ésima
iteração de OMP é O(MN +Nk +Nk2 + k3). A seguir veremos que essas complexidade
pode ser reduzida.

Suponha que uma matriz Ak−1 ∈ C(k−1)×(k−1) possua decomposição de Cholesky
conhecida dada por Ak−1 = Lk−1LH

k−1, então a decomposição da matriz

Ak =

Ak−1 h

hH c

 ∈ Ck×k (6.23)

tal que Ak = LkLH
k será

Lk =

Lk−1 000

vH
√
c− vHv

 , (6.24)

em que Lk−1v = h [60].
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Podemos calcular recursivamente a decomposição de Cholesky de ΦΦΦH
ΛkΦΦΦΛk para

reduzir os custos computacionais. Para isso, veja que ΦΦΦΛk =
[
ΦΦΦΛk−1 φφφλk

]
, isto é, difere da

matriz da iteração anterior ΦΦΦΛk−1 por apenas uma coluna que foi adicionada ao suporte,
portanto

ΦΦΦH
ΛkΦΦΦΛk =

ΦΦΦH
Λk−1

φφφHλk

 [ΦΦΦΛk−1 φφφλk

]
=

ΦΦΦH
Λk−1

ΦΦΦΛk−1 ΦΦΦH
Λk−1

φφφλk

φφφHλkΦΦΦΛk−1 φφφHλkφφφλk

 =

ΦΦΦH
Λk−1

ΦΦΦΛk−1 h

hH ‖φφφλk‖
2
2

 .
(6.25)

Temos c = ‖φφφλk‖
2
2 e h = ΦΦΦH

Λk−1
φφφλk . Se supusermos que a decomposição de Cholesky

de ΦΦΦH
Λk−1

ΦΦΦΛk−1 = Lk−1LH
k−1 é conhecida, então ΦΦΦH

ΛkΦΦΦΛk = LkLH
k é tal que

Lk =

Lk−1 000

vH
√
‖φφφλk‖

2
2 − ‖v‖

2
2

 , (6.26)

em que precisamos resolver o sistema triangular

Lkv = ΦΦΦH
Λk−1

φφφλk (6.27)

para obter v.

Para atualizar o resíduo podemos resolver o sistema formado pelas equações
normais do passo de mínimos quadrados (o que é equivalente ao produto do resíduo pela
pseudoinversa) dadas por

ΦΦΦH
ΛkΦΦΦΛkzk = LkLH

k zk = ΦΦΦH
Λkw. (6.28)

O sistema da equação (6.28) possui complexidade O(k3), porém pode ser resolvido para
zk em dois passos em que cada passo consiste na solução de um sistema triangular de
complexidade O(k2):

Lkg = ΦΦΦH
Λkw (6.29)

LH
k zk = g. (6.30)

Se assumirmos que o cálculo do maior valor do conjunto Pk−1 continua sendo
realizado diretamente, então a complexidade total da implementação com decomposição
Cholesky recursiva é O(MN +Nk + k2). Existem maneiras mais eficientes computacional-
mente de implementar o cálculo de Pk−1, porém requerem o cálculo prévio de matrizes
do tipo ΦΦΦHΦΦΦ resultando num alto uso de memória. Mostraremos que a KAT pode ser
aplicada a esse cálculo resultando numa redução significativa do número de operações.

Podemos também adotar uma decomposição QR recursiva no passo de ortogonali-
zação do resíduo. Para isso, mantemos a decomposição QR de ΦΦΦΛk−1 = Qk−1Rk−1. Depois
de encontrar o índice λk resolvendo o problema de minimização no conjunto de projeções
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Pk−1, definimos v = QH
k−1φφφλk , de forma que a decomposição QR pode ser atualizada

fazendo

Rk =

Rk−1 v

000T
√
‖φφφλk‖

2
2 − ‖v‖

2
2

 (6.31)

Qk =
Qk−1

φφφλk−Qk−1v√
‖φφφλk‖

2
2
−‖v‖22

 . (6.32)

A atualização das matrizes possui custo O(M +Nk).

O algoritmo pode calcular o resíduo fazendo rk = rk−1−qkqHk w ao custo de O(N2)
ou atualizar o conjunto de projeções Pk ao custo de O(MN) sem atualizar o resíduo
diretamente.

Por fim, basta resolver dois sistemas triangulares na última iteração K com custo
O(K2) cada:

RH
k g = ΦΦΦH

Λkw (6.33)

Rkzk = g. (6.34)

O algoritmo de OMP pode ser usado para resolver o problema

f̂ = arg min
f
‖f‖0 , sujeito a x = Vf . (6.35)

fazendo ΦΦΦ = V, w = x e z = f . Esse método será denominado OMP-X para o cálculo de
imagens acústicas.

O passo de ortogonalização do resíduo pode ser calculado de forma eficiente usando
as implementações recursivas com decomposições QR ou Cholesky. Além disso, podemos
explorar a estrutura da matriz V quando assumimos as mesmas hipóteses de geometria de
arranjo e amostragem que permitem aplicação da KAT.

Assumindo que as colunas de V já foram normalizadas previamente, temos

λk = arg max
m=1,...,M−1

∣∣∣[rHk−1V
]
m

∣∣∣ , (6.36)

em que rHk−1V =
(
VHrk−1

)H
. Sejam p = VHrk−1, p = vec{P} e rk−1 = vec{Rk−1}, em

que Rk−1 possui dimensões Nx × Ny. Portanto podemos aplicar a KAT adjunta para
acelerar esse produto matriz vetor fazendo

P = VH
y Rk−1V∗x. (6.37)

A Figura 14 ilustra a comparação dos tempos de execução para uma mesma
imagem acústica considerando a aplicação da KAT e dos métodos rápidos baseados nas
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Figura 14 – Comparação dos tempos de execução para OMP-X considerando as acelerações
conseguidas com aplicação da KAT e de implementações recursivas baseadas
nas decomposições de Cholesky e QR. Todos as imagens foram calculadas
na frequência de 11 kHz com arranjos de geometria separável e cada ponto
corresponde a uma média de 100 realizações. As rotinas foram implementadas
em C/C++ e chamadas no Matlab na forma de funções MEX.

decomposições QR e de Cholesky. Nas Figuras 14a e 14b, que correspondem a um arranjo
de N = 81 microfones, notamos que, para uma esparsidade fixa (K = 40) e o tamanho da
imagem M = MxMy variando, a aceleração conseguida pela KAT sozinha domina quando
M aumenta e o ganho adicional conseguido ao aplicar as decomposições em conjunto com
a KAT é pequeno, porém para M pequeno o ganho adicional é significativo. Nas curvas da
Figura 14b, o tamanho da imagem é mantido fixo e esparsidade varia resultando em um
domínio do passo de ortogonalização do resíduo. Isso nos diz que no caso típico de uma
imagem acústica esparsa com M � K, a KAT é o fator mais importante na diminuição
da complexidade computacional do algoritmo, porém a combinação de KAT com uma
implementação rápida do OMP sempre é vantajosa em todos os cenários. Nas Figuras 14c
e 14d, o número de microfones do arranjo muda para N = 100, mostrando que as curvas
mantêm o mesmo formato porém com tempos de cálculo ligeiramente maiores para todos
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os casos.

No caso da Figura 14, foi dada prioridade para implementações que não armazenam
a matriz VHV, o que iria requerer muita memória. Dependendo dos valores de N , M e
K pode ser que possamos trocar um pouco mais de redução no número de cálculos por
uma quantidade significativa de memória extra ao armazenar VHV. Se o dicionário V for
muito grande para ser salvo na memória, a KAT permite uma redução de várias ordens de
magnitude na memória requerida salvando apenas Vx e Vy desde que geremos as colunas
de VΛk durante a execução do algoritmo. Além disso, manter as decomposições QR e
Cholesky requer memória adicional.

A geração de colunas de VΛk mencionada anteriormente pode ser feita mapeando
os elementos do produto de Kronecker:

[V]i,j = [Vx ⊗Vy]i,j = [Vx]b(i−1)/Nxc+1,b(j−1)/Mxc+1 [Vy](i−1) mod (Ny)+1,(j−1) mod (My)+1 .

(6.38)
Também podemos gerar elementos de VHV explorando a relação

VHV =
(
VH
x ⊗VH

y

)
(Vx ⊗Vy) =

(
VH
x Vx

)
⊗
(
VH
y Vy

)
(6.39)

e depois mapear os elementos do produto de Kronecker.

6.4 Compressive beamforming

Os autores de [51] propõem usar CS para estimação de direção de chegada (DOA)
com arranjos de sensores. O método mais simples para estimação de DOA é beamforming
DAS, já explorado anteriormente neste trabalho. DAS, além de estimar as direções de
chegada das fontes, também fornece estimativas das respectivas intensidades. No entanto,
existem algoritmos que podem ser usados só para estimativa de direção de chegada como
MUSIC [61] e ESPRIT [62, 63].

Em [51], compressive beamforming (CB) é comparado a DAS, MVDR e MUSIC
para um arranjo linear de N sensores, assumindo campo distante, processamento de
banda estreita e um problema confinado a duas dimensões. O modelo de sinal é similar ao
definido nesse trabalho, a diferença é que [51] se preocupa apenas em estimar o ângulo
θ ∈ [−90◦, 90◦] em relação ao eixo do arranjo, já que utiliza um arranjo linear. Temos

x = Vf + ηηη, (6.40)

em que as colunas de V são os vetores diretores correspondentes ao ângulos θm escolhidos
numa grade fina, f é o vetor desconhecido das M fontes, x é o vetor medido pelos sensores
do arranjo e ηηη é um ruído aditivo gaussiano.
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Vamos assumir poucas fontes, isto é, f possui K �M elementos diferentes de zero.
[51] propõe resolver o problema de BPDN dado por

min
f
‖f‖1 , sujeito a ‖Vf − x‖2 ≤ ε, (6.41)

em que ε ≥ ‖ηηη‖2 e x é obtido de um único snapshot, ou seja, similar a como os algoritmos
X-KAT e X-DAS obtêm x. Os autores de [51] propõem também uma versão do problema
para vários snapshots. CB apresenta resolução mais alta que os outros métodos mesmo
nos casos de poucos snapshots, fontes correlacionadas e maiores níveis de ruído.

Esse método pode ser estendido para a estimação de imagens acústicas e para uma
grade retangular amostrada de alguma forma específica no espaço U . Veremos que, no caso
de geometria e amostragem separáveis, podemos aplicar a KAT para acelerar o cálculo de
imagens por CB.

Os autores de [51] utilizam o pacote CVX [64, 65] para problemas de otimização
convexa, porém preferimos utilizar o pacote SPGL1 [66, 5], específico para os problemas
esparsos BP, BPDN e Lasso, conforme sugerido por [17, 18]. A vantagem do pacote SPGL1
sobre o pacote CVX para essa aplicação consiste no fato de SPGL1 requerer apenas
produtos matriz-vetor do tipo VHx e Vx, em que x não necessariamente representa o
vetor medido nos microfones, que podem ser facilmente acelerados pelas KATs adjunta e
direta.

SPGL1 possui duas tarefas que correspondem à maior parte do tempo de execução
do algoritmo: um produto por iteração matriz-vetor da forma VHx e um produto por
iteração da forma Vx, totalizando um custo de O(NM); e uma operação de projeção por
iteração que possui custo O(M logM) [5]. Os dois produtos podem ser acelerados pela
KAT causando uma redução significativa do tempo de execução. Note que isso não significa
que o algoritmo realize apenas os dois produtos matriz-vetor a cada iteração, já que mais
produtos matriz-vetor são requeridos na inicialização e em alguns passos condicionais
na execução do algoritmo, porém é correto afirmar que esses dois produtos por iteração
correspondem à grande maioria das operações desse tipo.

Na Figura 15, podemos ver a fração do tempo total de cálculo de uma imagem
acústica pelo método de compressive beamforming que é gasta pelos produtos matriz-vetor,
pela projeção e pelas outras tarefas realizadas pelo algoritmo. Nas Figuras 15a e 15b
observamos que os produtos matriz-vetor correspondem a aproximadamente 65% do tempo
total de execução do algoritmo, para uma geometria com N = 100 e uma imagem de
tamanho Mx = My = 100, sendo a operação mais custosa. Após a aplicação da KAT ao
algoritmo, a porcentagem do tempo de cálculo de produtos matriz-vetor cai para cerca
de 10% do tempo total. Nas Figuras 15c e 15d observamos o mesmo teste, porém com
N = 64 para que possamos analisar o efeito da variação de N ; note que as curvas mantêm
o mesmo formato com a porcentagem devida à KAT aproximadamente constante conforme
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Figura 15 – Porcentagem do tempo de total de cálculo devida a cada uma das tarefas
principais realizadas pelo método de compressive beamforming para estimar
uma imagem acústica em função da quantidade de iterações K. São mostrados
dois casos com arranjos de geometria separável com N = 100 e N = 64. Todas
as imagens possuíam uma distribuição com 30 fontes pontuais na frequência
de 11 kHz e Mx = My = 100. A quantidade de iterações foi escolhida de
forma que o algoritmo ainda não atingiu a convergência, executando todas as
operações mencionadas a cada iteração.

o número de iterações K varia, porém agora correspondendo a aproximadamente 55% do
tempo total de execução.

Analisemos agora o perfil de tempo de execução do algoritmo com a variação do
tamanho da imagem M e com a quantidade de iterações K fixada, conforme mostrado na
Figura 16. Nas Figuras 16a e 16c vemos que a fração do tempo total devida aos produtos
matriz-vetor aumenta conformeM aumenta. Nas Figuras 16b e 16d observamos novamente
a redução significativa na fração do tempo de execução dos produtos matriz-vetor para
cerca de 10% do tempo total.

Por fim, conforme Figura 17, comparamos tempos de execução do algoritmo com e
sem as acelerações proporcionadas pelas KATs direta e adjunta. O ganho esperado por
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Figura 16 – Porcentagem do tempo de total de cálculo devida a cada uma das tarefas
principais realizadas pelo método de compressive beamforming para estimar
uma imagem acústica em função do tamanho da imagem Mx = My. São
mostrados dois casos com arranjos de geometria separável com N = 100 e
N = 64. Todas as imagens possuíam uma distribuição com 30 fontes pontuais
na frequência de 11 kHz e K = 100. A quantidade de iterações foi escolhida
de forma que o algoritmo ainda não atingiu a convergência, executando todas
as operações mencionadas a cada iteração.

iteração é uma redução de O(MN +M logM) para O(N
√
M +M

√
N +M logM).

6.5 Ajuste de covariância com regularização `1

Assumindo uma distribuição de fontes esparsa, podemos aplicar uma restrição para
sistemas esparsos a fim de regularizar a solução de (6.1), como foi feito por [67] que propôs
resolver o seguinte problema de otimização convexa

min
y,σ2

∥∥∥s−Ay− σ2 vec (I)
∥∥∥2

2
, sujeito a yi,j ≥ 0, σ2 ≥ 0, e ||y||1 ≤ λ, (6.42)



6.5. Ajuste de covariância com regularização `1 93

50 100 150 200 250
10

-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

(a)

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

(b)

Figura 17 – Comparação dos tempos de execução para compressive beamforming conside-
rando as acelerações conseguidas com a aplicação das KATs direta e adjunta.
Todas as imagens possuíam uma distribuição com 30 fontes pontuais na
frequência de 11 kHz e correspondem exatamente aos casos analisados nas
Figuras 15 e 16. A opera de projeção foi implementada em C e chamada pelo
Matlab [5]. total se refere ao tempo total de cálculo e prod mat ao tempo
gasto com os produtos matriz-vetor.

em que ‖y‖1 denota a norma `1 do vetor y, ‖·‖2 denota a norma `2, M é o número total
de elementos de y e λ é um parâmetro de regularização. A restrição da norma `1 dada por
||y||1 ≤ λ serve para regularizar o problema enquanto força uma solução esparsa.

Devido à natureza do sistema considerado, este método não se aplica caso a distri-
buição de fontes não seja esparsa. Este método supera DAMAS, pois utiliza regularização
quando DAMAS apenas força a não negatividade e também não requer uma convolução
intermediária. Mesmo assim, o custo computacional e de memória permanece alto pois é
necessário trabalhar com uma representação explícita de A [8].

Os autores de [17] propõem reescrever o problema (6.42) como um problema BPDN:

min
y
‖y‖1 , sujeito a ‖s−Ay‖2 ≤ ε. (6.43)

Note que esse problema é similar ao método de compressive beamforming, porém aqui
é usada a matriz espectral em sua forma vetorizada s ao invés do vetor de medidas nos
microfones x.

Novamente utilizamos SPGL1 para resolver um problema de BPDN, fazendo com
que a solução só dependa de multiplicações matriz-vetor envolvendo as matrizes A e AH

que podem ser prontamente aceleradas pela CSM KAT direta e pela CSM KAT adjunta,
respectivamente. Com o uso da KAT eliminamos a necessidade de trabalhar com uma
representação explícita de A, reduzindo em várias ordens de magnitude o custo de memória
e acelerando significativamente os tempos de cálculo.
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Figura 18 – Porcentagem do tempo de total de cálculo devida a cada uma das tarefas
principais realizadas pelo método de ajuste de covariância reescrito como
um problema do tipo BPDN para estimar uma imagem acústica em função
da quantidade de iterações K. São mostrados dois casos com arranjos de
geometria separável com N = 100 e N = 64. Todas as imagens possuíam uma
distribuição com 30 fontes pontuais na frequência de 11 kHz eMx = My = 100.
A quantidade de iterações foi escolhida de forma que o algoritmo ainda não
atingiu a convergência, executando todas as operações mencionadas a cada
iteração.

A Figura 18 ilustra a fração do tempo total de cálculo devido às operações de
projeção, produtos matriz vetor e todas as outras tarefas do algoritmo SPGL1 em função da
quantidade de iterações para uma imagem fixada. É interessante comparar esse perfil com o
da Figura 15 que representa o cálculo de uma imagem de mesmo tamanho Mx = My = 100.
Note que aqui os produtos matriz-vetor são responsáveis por mais de 95% do tempo total
de execução, em contraste com cerca de 65% do apresentado no método de compressive
beamforming da Figura 15. A dominância maior dos produtos matriz-vetor nesse caso se
deve ao fato da matriz A ser muito maior que a matriz V, tornando os cálculos muito
mais custosos e, além disso, implica que o potencial de redução relativo é maior, já que a
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Figura 19 – Porcentagem do tempo de total de cálculo devida a cada uma das tarefas
principais realizadas pelo método de ajuste de covariância reescrito como um
problema do tipo BPDN para estimar uma imagem acústica em função do
tamanho da imagem Mx = My. São mostrados dois casos com arranjos de
geometria separável com N = 100 e N = 64. Todas as imagens possuíam uma
distribuição com 30 fontes pontuais na frequência de 11 kHz eMx = My = 100.
A quantidade de iterações foi escolhida de forma que o algoritmo ainda não
atingiu a convergência, executando todas as operações mencionadas a cada
iteração.

CSM KAT diminui relativamente uma maior quantidade de cálculos que a KAT. Nota-se
também que o padrão de fração constante de cálculos com o aumento do número de
iterações observado na Figura 15 se manteve.

Na Figura 19 temos o mesmo padrão de aumento do tempo gasto com produtos
matriz-vetor à medida que o tamanho da imagem aumenta observado na Figura 16. A
aplicação da CSM KAT reduz consideravelmente o peso total dos produtos matriz-vetor
para cerca de 25% do tempo total e notamos que a operação de projeção tende a ser a
operação mais custosa com o aumento de M .

Por fim, na Figura 20, comparamos os tempos de execução do algoritmo com
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Figura 20 – Comparação dos tempos de execução para ajuste de covariância reescrito como
um problema BPDN considerando as acelerações conseguidas com a aplicação
das KATs direta e adjunta. Todas as imagens possuíam uma distribuição com
30 fontes pontuais na frequência de 11 kHZ e correspondem exatamente aos
casos analisados nas Figuras 18 e 19. A operação de projeção foi implementada
em C e chamada pelo Matlab [5]. total se refer ao tempo total de cálculo e
prod mat ao tempo gasto com os produtos matriz-vetor.

e sem o uso da KAT. A redução no número de operações executadas é da ordem de
O(MN2 +M logM) para O(

√
MN2 +MN +M logM).

6.6 Ajuste de covariância com regularização por variação total
Como a regularização `1 só é efetiva para casos em que a imagem é esparsa na

sua representação canônica, convém apresentar um método alternativo que possa ser
aplicado para imagens que apresentam fontes distribuídas. Uma possibilidade é reconstruir
as imagens aplicando regularização por variação total (TV4) [4].

De acordo com [8], a variação total isotrópica para uma imagem 2D é definida
como

‖Y‖BV =
∑
i,j

√
|[∇xY]i,j|2 + |[∇yY]i,j|2, (6.44)

em que ∇x e ∇y são os operadores de primeira diferença nos eixos x e y com fronteiras
periódicas dados por

[∇xY]i,j = [Y]i+1,j − [Y]i,j (6.45)

[∇yY]i,j = [Y]i,j+1 − [Y]i,j; (6.46)

i e j são são os índices dos eixos x e y, respectivamente; e ‖Y‖BV é a chamada semi-norma
de variação limitada5.
4 Do inglês total variation.
5 Do inglês bounded variation.
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Seja

[∇Y]i,j =

[∇xY]i,j

[∇yY]i,j

 (6.47)

o gradiente discreto de Y no pixel de índice (i,j). Podemos entender ∇ como um operador
discreto que mapeia uma imagem Y ∈ RMx×My para o campo vetorial ∇Y ∈ (R2)Mx×My

(a última coluna e linha podem ser completadas com zeros para manter o mesmo tamanho
da imagem), então ‖Y‖BV = ‖vec{|∇Y|}‖1, em que |∇Y| ∈ RMx×My é uma matriz
cujos elementos são [|∇Y|]i,j = ‖[∇Y]i,j‖2. Portanto, a regularização TV considera que o
gradiente do sinal (ou imagem) é esparso, ao minimizar a norma `1 de sua magnitude, ao
invés de considerar o próprio sinal como esparso.

O problema de otimização para este caso fica

min
Y
‖Y‖BV + µ

2 ‖s−Ay‖2
2 sujeito a [Y]i,j ≥ 0. (6.48)

Como a variação total mede as descontinuidades da imagem e sua minimização busca a
solução com gradiente mais esparso, então as imagens reconstruídas irão preservar bordas
e fronteiras de maneira mais precisa do que minimização `1 [68]. Isso significa que esse
método se aplica melhor a imagens constantes por partes ou que variam monotonicamente,
como no caso de fontes distribuídas, porém também é capaz de recuperar imagens esparsas.

Esta formulação foi criada inicialmente para aplicações de remoção de ruído em
imagens por [69] e depois generalizada para problemas de reconstrução de imagens.

Para resolver esse tipo de problema, utilizaremos o solver TVAL3 [68] conforme
sugerido por [8]. TVAL3 é capaz de resolver o problema (6.48) e variações para um sinal
qualquer y ∈ CM ou RM e é capaz de lidar com a restrição de não negatividade.

O solver TVAL3 implementa um método de multiplicadores de Lagrange aplicado
a uma função lagrangiana aumentada específica. A função lagrangiana é minimizada de
maneira alternada e utiliza um passo do método do gradiente descendente (ou gradiente
projetado, no caso de restrição de não negatividade) por iteração.

A maior parte da complexidade do algoritmo se deve aos produtos do tipo Ax e
AHx requeridos nas aplicação do método do gradiente para atualizar a direção do gradiente
a cada iteração [68]. Essa característica encoraja o uso da CSM KAT que, além de reduzir o
custo de memória em algumas ordens de magnitude, também irá reduzir consideravelmente
o tempo de cálculo.

Na Figura 21 observamos a aceleração conseguida com a aplicação da CSM KAT
em dois testes: variando a quantidade de iterações numa mesma imagem fixada; e variando
o tamanho da imagem mantendo a quantidade de iterações fixa.
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Figura 21 – Comparação dos tempos de execução para TVAL3 considerando as acelerações
conseguidas com a aplicação das CSM KATs direta e adjunta. Todas as
imagens possuíam uma distribuição com 10 fontes pontuais na frequência de
11 kHz e K representa a quantidade de iterações.

6.7 Ajuste do sinal com regularização por variação total

O imageamento por regularização TV para o problema de ajuste da matriz de
covariância foi proposto por [17, 16] fazendo o uso do pacote TVAL3. Já o autor de [40]
resolveu o problema convexo

min
F
‖∇F‖2 sujeito a VyFVT

x = X (6.49)

utilizando o pacote CVXPY [70, 71], que se mostrou o mais lento dentre os analisados
mesmo usando a decomposição da KAT para reduzir o tamanho das matrizes envolvidas,
porém não aproveitando a aceleração da KAT, já que o pacote não depende apenas de
produtos por VH e V.

Como extensão do problema resolvido em [40], propomos resolver o problema TV
diretamente no sinal f :

min
F
‖F‖BV sujeito a x = Vf (6.50)

ou, no caso em que existe ruído de medida,

min
F
‖F‖BV + µ

2 ‖x−Vf‖2
2 . (6.51)

Ambos os problemas (6.50) e (6.51) podem ser resolvidos por TVAL3 mesmo F
sendo uma matriz de números complexos. O operador ∇, conforme seção anterior, mapeia
uma imagem Y ∈ RMx×My para o campo vetorial ∇Y ∈ (R2)Mx×My . No entanto, TVAL3
também é capaz de lidar com ∇ mapeando uma imagem F ∈ CMx×My para um campo
vetorial ∇F ∈ (C2)Mx×My .
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Figura 22 – Comparação dos tempos de execução para TVAL3 considerando as acelerações
conseguidas com a aplicação das KATs direta e adjunta. Todas as imagens
possuíam uma distribuição com 10 fontes pontuais na frequência de 11 kHz e
K representa a quantidade de iterações.

O uso de TVAL3 permite também a aceleração dos cálculos utilizando as KATs
direta e adjunta. Podemos observar a diferença nos tempos de execução com e sem KAT
na Figura 22.

6.8 Métodos de coordenadas descendentes
As técnicas discutidas anteriormente para estimar imagens acústicas envolvem

algoritmos gulosos ou a solução iterativa de algum problema de otimização. Os algoritmos
gulosos (OMP e MP, por exemplo) tendem a requerer menor complexidade computaci-
onal que algoritmos de otimização, como SPGL1 e TVAL3, e são bons candidatos para
implementações práticas em hardware [72].

Os autores de [72] observaram que os algoritmos de coordenadas descendentes
(CD) são de baixa complexidade quando os sinais são esparsos e desenvolveram algoritmos
baseados em iterações CD para problemas de otimização dos tipos `2`1 e `2`0. Essas
iterações são de um tipo especial chamado de coordenadas descendentes dicotômicas
(DCD6) [73] que minimizam o uso de multiplicações e fornecem algoritmos altamente
desejáveis pra aplicações práticas.

Algoritmos de coordenadas descendentes tentam encontrar a solução de um pro-
blema de otimização de várias variáveis minimizando uma variável de cada vez. A ideia
central é minimizar uma coordenada a cada iteração (de forma exata ou não) ao invés de
minimizar a função custo inteira a cada iteração.

Os autores de [72] também observaram que o algoritmos gulosos baseados em
6 Do inglês dichotomous coordinate descent.
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homotopia `1 possuem alta precisão e baixa complexidade quando comparados com outros
métodos de solução. De acordo com [52], resolver o problema de BP

min
f
‖f‖1 , sujeito a x = Vf (6.52)

tradicionalmente envolve a solução de um sistema linear completo a cada iteração no caso
denso. A homotopia `1 é mais vantajosa no caso esparso pois começa com a solução f = 000 e
vai adicionando e removendo elementos do suporte, atingindo a solução em poucos passos.
Podemos comparar o comportamento do algoritmo de homotopia com o comportamento
do OMP, porém capaz de remover elementos do suporte ao invés de apenas adicionar.

O método de homotopia `1 envolve a solução em sequência de vários problemas de
otimização do tipo

min
f

1
2 ‖x−Vf‖2

2 + λ ‖f‖1 (6.53)

para diferentes valores do parâmetro de regularização λ [52]. Como os algoritmos DCD
são de natureza iterativa, [72] utiliza a estimativa atual da solução como inicialização da
próxima iteração da homotopia (a chamada inicialização morna) para reduzir a comple-
xidade, já que menos iterações DCD serão necessárias para atingir a solução. De modo
que algoritmos gulosos baseados em homotopia com uso de iterações DCD serão de baixa
complexidade e alta precisão. Essas mesmas vantagens se aplicam a homotopia `0.

Sendo assim, estenderemos o uso dos algoritmos eficientes baseados em iterações
DCD e homotopia de [72] para estimação de imagens acústicas. Além disso, apresentamos
um novo algoritmo baseado em CD que usa a estrutura separável do arranjo em sua
derivação e KAT direta-adjunta para aceleração dos cálculos.

Vamos descrever a seguir o algoritmo `2`0 de [72] que explora homotopia para
regularização `0. Queremos minimizar a função custo

Jλ(f) = 1
2 ‖x−Vf‖2

2 + λ ‖f‖0 . (6.54)

Seja I um conjunto de índices que representa o suporte de f . Quando λ é grande, o segundo
termo domina e a solução tende a I = ∅, portanto a condição inicial do algoritmo é λ
grande e suporte vazio. Definimos λmax como o mínimo valor de λ para o qual ainda temos
I = ∅, então iniciamos λ = λmax e o atualizamos no início de cada iteração de homotopia
de acordo com a regra λ← γλ, em que γ ∈ [0,1) é escolhido próximo da unidade.

Uma vez fixados λ e I, como ocorre no início de uma iteração da homotopia,
minimizar Jλ(f) é equivalente a minimizar apenas o primeiro termo da função custo, ou
seja, resolver um problema de mínimos quadrados no suporte. Ao fazer isso, mantemos
o tamanho do problema de otimização pequeno a cada iteração e conseguimos baixa
complexidade [72].
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Depois de resolvido o problema de mínimos quadrados, o algoritmo decide quais
elementos adicionar ou remover do suporte. Essas decisões são feitas conforme o compor-
tamento da função custo.

Sejam b = VHx, R = VHV, c = b − Rf e et o vetor cujo t-ésimo elemento é
igual à unidade e todos os outros elementos são zero. A regra para adicionar elementos
no suporte é obtida notando que, para o t-ésimo elemento nulo (fora do suporte) de f
denotado ft, fazer ft = α de forma que teremos f̃ = f + αet leva a uma variação ∆Jλ da
função custo dada por

∆Jλ = Jλ(f̃)− Jλ(f) = 1
2 |α|

2Rt,t − |α|Re
{
e−j argαct

}
+ λ. (6.55)

Da equação anterior encontramos o α que minimiza ∆Jλ e verificamos se esse valor reduz
a função custo, isto é, se teremos ∆Jλ < 0. Isso resulta no fato de que adicionar o t-ésimo
elemento ao suporte dado por

t = arg max
k∈Ic

|ck|2

Rk,k

sujeito a |ct|2 > 2λRt,t (6.56)

reduz a função custo. Após adicionar um elemento ao suporte, devemos fazer ft = ct/Rt,t

e atualizar c← c− ftR:,t. Ao fazer f = 0, obtemos da regra o valor inicial

λmax = 1
2 max

k

|bk|2

Rk,k

. (6.57)

De forma análoga, remover o t-ésimo elemento que faz parte do suporte de acordo
com a regra

t = arg min
k∈I

{1
2 |fk|

2Rk,k + Re {x∗kck}
}

sujeito a 1
2 |ft|

2Rt,t + Re {x∗t ct} < λ (6.58)

também reduz a função custo. Para cada elemento removido, devemos atualizar c ←
c + ftR:,t e fazer ft = 0.

Note que, da forma que foram escritas, as regras incluem ou removem apenas um
elemento no suporte por iteração, porém podemos também adotar a estratégia de incluir
ou remover todos os elementos que obedecem às regras, ou seja, todos os que reduzem a
função custo.

É importante dizer que uma iteração do algoritmo funciona na seguinte ordem:
resolução do problema de mínimos quadrados; atualização de λ; remoção dos elementos
do suporte; e adição de elementos ao suporte.

O problema de mínimos quadrados pode ser resolvido diretamente, por decomposi-
ção de Cholesky ou QR (de forma análoga ao OMP), por inversão recursiva de matriz, etc,
porém [72] propõe o uso de iterações DCD para obter um algoritmo computacionalmente
mais eficiente.
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Resolver o problema de mínimos quadrados corresponde a minimizar (6.54) com λ

fixado, logo é equivalente a minimizar

J(f) = ‖x−Vf‖2
2 . (6.59)

Adicionar um valor α a uma coordenada de f implica numa variação da função custo dada
por

∆J = J(f + αet)− J(f). (6.60)

Expandimos a expressão anterior para chegar a

∆J = [V(f + αet)− x]H [V(f + αet)− x]− (Vf − x)H(Vf − x)

= αfHVHVet + α∗eHt VHVf + |α|2eHt VHVet − α∗eHt VHx− αxHVet.

Depois de alguma álgebra e de fazer b = VHx, R = VHV e c = b−Rf , chegamos a

∆J = |α|2Rt,t − 2 Re {α∗ct} . (6.61)

De (6.61), temos que o valor α = ct/Rt,t minimiza ∆J para um t fixo. Isso significa
que podemos resolver o problema de mínimos quadrados escolhendo o α que minimiza
(6.61), atualizar ft ← ft + α e c← c− αR:,t (o que corresponde a uma iteração de CD) e
repetir o processo alternando os valores de t ciclicamente.

A resolução do problema por iterações CD já possui complexidade mais baixa
que outros métodos de pesquisa linear [57], porém a complexidade pode ser reduzida
ainda mais quando utilizamos iterações DCD. Note que o uso de CD requer divisões e
multiplicações de números complexos.

Já nas iterações DCD, os números são de ponto fixo com Mb bits limitados a um
intervalo [−H,H]. Se escolhermos H como uma potência de dois, todas as operações de
multiplicação e divisão são substituídas por simples deslocamentos de bits, tornando o
algoritmo mais indicado para implementação em hardware. O tamanho do passo α é
escolhido de forma ótima no caso CD, já no DCD iniciamos δ = H e a cada iteração
fazemos δ ← δ/2, eliminando assim divisões. Além disso, como estamos interessados em
sinais complexos, podemos atualizar cada iteração em quatro direções diferentes no plano
complexo; para fazer isso basta definir um vetor

ααα =
[
δ −δ jδ −jδ

]
. (6.62)

A pesquisa linear exata (calculando α ótimo) consegue uma redução maior da
função custo a cada iteração, porém a convergência da pesquisa linear inexata (como no
caso do DCD com δ fixado) pode levar a uma convergência mais rápida [72]. Utilizamos
a inicialização morna quando passamos de uma iteração da homotopia para a seguinte;
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fazendo isso, poucas iterações DCD são necessárias para obter uma solução [72] a cada
iteração da homotopia.

Como nosso passo δ é fixado, pode acontecer de ∆J não diminuir para um δ

específico, portanto teremos iterações nas quais a solução x do problema de mínimos
quadrados não será atualizada, resultando numa iteração de custo computacional mínimo
que requer apenas uma comparação. A condição de comparação é dada por ∆J < 0 ou

Re {αpc∗t} >
δ2Rt,t

2 , (6.63)

em que p = 0,1,2,3. Note que estamos atualizando apenas uma direção no plano complexo
por vez resultando em quatro atualizações para cada elemento no suporte. Já que existem
iterações de sucesso, nas quais a solução é atualizada, e iterações de nas quais só é feita
uma comparação, podemos definir um número máximo de iterações de sucesso Nu �M

para controlar a complexidade do algoritmo, já que a inicialização morna reduz muito a
quantidade de iterações DCD necessárias para alta precisão [74].

Aplicar a homotopia `0 combinada com as iterações DCD nos permite obter um
algoritmo com complexidade comparável a de um método guloso com o MP porém com
performance próxima a algoritmos de otimização convexa de alta performance [72]. Uma
desvantagem desses algoritmos é o fato de dependerem de aplicações nas quais a matriz
R = VHV está disponível. De fato, o ganho na complexidade depende exatamente dessa
característica. Nos casos em que R não está disponível, a complexidade computacional
depende do cálculo de R em tempo real. Sabemos, dos capítulos anteriores, que a matriz R
ocupa muito espaço na memória, de forma que trabalhar com sua representação explícita
é impraticável já para problemas de tamanho médio. Portanto, deduziremos um novo
algoritmo de homotopia `0 para o cálculo de imagens acústicas envolvendo arranjos
decomponíveis em produtos de Kronecker e veremos como a KAT direta-adjunta é capaz
de reduzir significativamente a complexidade computacional do algoritmo.

6.9 Homotopia para dicionários decomponíveis em produtos de
Kronecker
Vamos deduzir um novo algoritmo de homotopia `0 que leva em conta a decom-

posição em produtos de Kronecker V = Vx ⊗Vy. Considere o problema de minimizar a
função custo

Jλ(f) = ‖x−Vf‖2
2 + λ ‖f‖0 . (6.64)

Para facilitar as derivações, vamos assumir Nx = Ny =
√
N e Mx = My =

√
M .

Vale que

‖x−Vf‖2
2 =

∥∥∥vec−1 {x−Vf}
∥∥∥2

F
=
∥∥∥X−VyFVT

x

∥∥∥2

F
, (6.65)
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em que vec−1{·} desfaz a operação de vetorização obedecendo às dimensões originais
das matrizes envolvidas, ‖·‖F denota a norma de Frobenius e usamos a identidade
vec

{
BQAT

}
= (A⊗B) vec{Q}. Podemos então reescrever a função custo na forma

Jλ(F) =
∥∥∥X−VyFVT

x

∥∥∥2

F
+ λ ‖F‖0 , (6.66)

em que ‖F‖0 representa o número de elementos não nulos na matriz F.

Agora expandimos a função custo usando a propriedade da norma de Frobenius
‖A‖F =

√
tr {AHA} para obter

Jλ(F) = tr
{(

X−VyFVT
x

)H (
X−VyFVT

x

)}
+ λ ‖F‖0 . (6.67)

Depois de de alguma álgebra, chegamos a

Jλ(F) = ‖X‖2
F + tr

{
V∗xFHVH

y VyFVT
x

}
− tr

{
2 Re

{
XHVyFVT

x

}}
+ λ ‖F‖0 . (6.68)

Agora definimos as matrizes RX = VT
xV∗x, RY = VH

y Vy e C = VT
xXHVy; que são fixas

durante a estimação de uma imagem acústica para uma frequência e podem ser calculadas
previamente. Podemos reescrever a função custo em função dessas novas matrizes como

Jλ(F) = ‖X‖2
F + tr

{
RXFHRY F

}
− 2 Re {tr {CF}}+ λ ‖F‖0 , (6.69)

em que usamos a propriedade de permutações cíclicas do traço.

Agora usamos a equação (6.69) para analisar o impacto de adicionar um valor α a
Fi,j calculando a diferença

∆Ji,j(α) = Jλ(F + αeieHj )− Jλ(F). (6.70)

Depois de várias simplificações algébricas, chegamos a

∆Ji,j(α) = |α|2 tr
{
RXejeHi RY eieHj

}
+ 2 Re

{
α
(
RY
i,:FRX

:,j

)∗}
− 2 Re

{
tr
{
αCeieHj

}}
+ λ

(∥∥∥F + αeieHj
∥∥∥

0
− ‖F‖0

)
, (6.71)

em que
(∥∥∥F + αeieHj

∥∥∥
0
− ‖F‖0

)
= 1 se Fi,j = 0, ou seja, estamos adicionando um novo

elemento ao suporte.

Se quisermos estudar o efeito de remover um elemento do suporte, devemos obriga-
toriamente escolher α = −Fi,j de forma que a diferença na função custo possuirá o mesmo
formato, porém agora

(∥∥∥F + αeieHj
∥∥∥

0
− ‖F‖0

)
= −1 se Fi,j 6= 0.

Podemos simplificar ainda mais a expressão obtida observando o formato dos
produtos pelos vetores ei e ej:

∆Ji,j(α) = |α|2RX
j,jRY

i,i + 2|α|Re
{
ej argα

[(
RY
i,:FRX

:,j

)∗
−Cj,i

]}
+ λ

(∥∥∥F + αeieHj
∥∥∥

0
− ‖F‖0

)
. (6.72)



6.9. Homotopia para dicionários decomponíveis em produtos de Kronecker 105

De posse dessa última expressão, podemos derivar as regras da homotopia para adicionar
ou remover os elementos do suporte. O valor de argα que minimiza ∆Ji,j(α) é argα =
− arg

{(
RY
i,:FRX

:,j

)∗
−Cj,i

}
que, ao ser substituído na equação anterior, leva a

∆Ji,j(α) = |α|2RX
j,jRY

i,i + 2|α|
[(

RY
i,:FRX

:,j

)∗
−Cj,i

]
+ λ

(∥∥∥F + αeieHj
∥∥∥

0
− ‖F‖0

)
. (6.73)

Minimizar a expressão anterior em relação a |α| nos fornece

|α| =

∣∣∣Cj,i −
(
RY
i,:FRX

:,j

)∗∣∣∣
RX
j,jRY

i,i

. (6.74)

Já substituímos o argumento de α que minimiza ∆Ji,j(α), agora substituímos |α| para
obter a diferença na função custo:

∆Ji,j(α) = −

∣∣∣Cj,i −
(
RY
i,:FRX

:,j

)∗∣∣∣2
RX
j,jRY

i,i

+ λ
(∥∥∥F + αeieHj

∥∥∥
0
− ‖F‖0

)
. (6.75)

Além disso, como temos o argumento e o módulo de α, podemos escrever

α =
C∗j,i −RY

i,:FRX
:,j

RX
j,jRY

i,i

. (6.76)

De forma análoga ao algoritmo de homotopia `0 de [72], dessas relações decidimos
quais elementos adicionar ou remover do suporte com base em ∆Ji,j.

Primeiro, para todo (i,j) tal que Fi,j 6= 0, calculamos ∆Ji,j(−Fi,j) e resolvemos o
simples problema de otimização

(i∗,j∗) = arg min
i,j

∆Ji,j(−Fi,j). (6.77)

Se ∆Ji∗,j∗(−Fi∗,j∗) < 0 fazemos Fi∗,j∗ = 0, ou seja, removemos o elemento do suporte.
Novamente podemos remover apenas um elemento por iteração da homotopia ou remover
todos os que obedecem essa condição. Para remover mais de um elemento, basta repetir o
problema de otimização nos elementos do suporte que ainda não foram excluídos, isto é,
enquanto houver ∆Ji∗,j∗ < 0.

Depois da etapa de remover elementos do suporte, decidimos quais elementos
adicionar ao suporte. Para isso, calculamos α usando a equação (6.76) e depois calculamos
∆Ji,j(α) para todos os (i,j) tal que Fi,j = 0. Resolvemos outro problema de otimização
simples dado por

(i∗,j∗) = arg min
i,j

∆Ji,j(α). (6.78)

Se ∆Ji∗,j∗(α) < 0, fazemos Fi∗,j∗ = α.

A próxima etapa é calcular a solução fI no suporte identificado na iteração atual
calculando fI = V†:,Ix, em que I é o suporte e B† denota a pseudo-inversa de uma matriz
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qualquer B, que não necessariamente precisa ser calculada diretamente. Podemos fazer
esse cálculo usando algum método já discutido, como Cholesky ou DCD. O dicionário V
pode ser usado diretamente ou podemos mapear os elementos do produto de Kronecker
para salvar apenas Vx e Vy na memória e obter um algoritmo de baixo uso de memória
em troca de alguns cálculos a mais.

Repetimos esses passos até que alguma condição de parada seja atingida. Essa
condição pode ser relacionada ao parâmetro λ da homotopia, um número máximo de
iterações, uma esparsidade máxima ou algum erro residual.

Note que as expressões de α e de ∆Ji,j(α) são calculadas de forma independente e
a operação mais custosa computacionalmente é o cálculo de

F̂i,j = RY
i,:FRX

:,j (6.79)

que é repetido para cada (i,j) pelo menos uma vez (possivelmente até três vezes: uma ao
remover elementos do suporte e duas ao adicionar) em apenas uma iteração de homotopia.
Note que F̂i,j é o único produto matricial que aparece no meio das iterações do algoritmo,
excetuando-se o passo de mínimos quadrados, todas as outras contas são operações escalares.
Note também que, conforme o número de pixels da imagem acústica aumenta e para
esparsidade baixa, o passo de mínimos quadrados não domina o tempo de cálculo; esse
comportamento é análogo ao observado no algoritmo de OMP.

Se definirmos
F̂ = RY FRX = VH

y VyFVT
xV∗x, (6.80)

vemos imediatamente que F̂ é obtido ao se aplicar a KAT direta-adjunta a F. De forma
que podemos calcular F apenas uma vez por iteração e obter todos os escalares F̂i,j de
uma só vez ao invés de recalculá-los para cada elemento a ser removido ou adicionado ao
suporte.

Derivamos então um algoritmo de homotopia `0 que usa a estrutura decomponível
da matriz V para obter as regras usadas pra encontrar o suporte do sinal. Além disso, o
algoritmo se vale da KAT direta-adjunta para acelerar os cálculos intermediários de forma
que o custo computacional é limitado a uma KAT direta-adjunta por iteração. Existem
outras operações realizadas no algoritmo porém são poucas multiplicações escalares e
comparações.

A grande vantagem desse algoritmo comparado com a homotopia `0 de [72] é o
fato de ele não depender da matriz R = VHV e armazenar somente as matrizes Vx e
Vy. Esse ganho é, de fato, muito importante para implementação prática do algoritmo
conforme exposto na Figura 12. O algoritmo de [72] foi projetado para aplicações nas quais
R está disponível e sua baixa complexidade computacional depende exatamente deste fato.
Quando R não está disponível, o custo computacional será dominado pelo cálculo de R e
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aumenta consideravelmente. No nosso caso, trocamos o custo de calcular R uma vez por
uma KAT a cada iteração e reduzimos o uso de memória em várias ordens de magnitude.

Primeiro vamos analisar o impacto de utilizar a KAT direta-adjunta para calcular
F̂ uma vez por iteração ao invés de calcular os F̂i,j conforme o suporte é atualizado. Para
isso vamos considerar dois critérios de parada do algortimo: o primeiro consiste em parar
o algoritmo quando a homotopia atingir um valor λmin = µλmax, em que λmax (obtido
de (6.75) ao se fazer F = 0) é o menor valor de λ para o qual a homotopia ainda possui
suporte vazio dado por

λmax = max
i,j

∣∣∣Cj,i −
(
RY
i,:FRX

:,j

)∗∣∣∣2
RX
i,jRY

i,j

(6.81)

e µ ∈ [0,1) geralmente é escolhido como um número próximo de zero; e o segundo critério
é o número máximo de iterações de homotopia T .

Na Figura 23, observamos os tempos de cálculo com e sem o uso da KAT para
situações que envolvem a variação do tamanho da imagem estimada e a esparsidade do
sinal.

No caso da Figura 23a temos um critério de parada de λ < λmin, ou seja, o número
de iterações T da homotopia será um valor fixo determinado por γ e o valor de λmin e
uma imagem com esparsidade fixa K = 10. A aceleração observada é maior conforme o
tamanho da imagem aumenta já que as matrizes envolvidas aumentam de tamanho e os
produtos matriciais acelerados pela KAT representam a maior parte do tempo de execução
do algoritmo. Note que a diferença entre um arranjo de N = 100 sensores e um de N = 64
é bem pequena, conforme discutido anteriormente para acelerações envolvendo o problema
de estimar o sinal f e não a potência y. Para uma imagem 128 × 128 observamos uma
aceleração de duas ordens de magnitude.

Na Figura 23b temos o mesmo critério de parada da Figura 23a, porém com o
tamanho da imagem acústica fixado e a esparsidade K de f variando. Observe que o
número de iterações T da homotopia é fixo, de forma que a aceleração da KAT é fixa
para cada iteração independentemente do valor de K. Essa curva comprova também que a
maior parte do tempo de cálculo é gasto com os produtos matriciais acelerados pela KAT,
já que as iterações de homotopia com KAT envolvem produtos de números complexos e
buscas simples do máximo ou mínimo de uma matriz.

Já na Figura 23c, a tamanho da imagem e a esparsidade da solução são mantidas
fixas e o número de iterações da homotopia varia. Como a KAT direta-adjunta possui
uma capacidade de aceleração fixa a cada iteração de homotopia, já que o tamanho das
matrizes é fixo, observamos uma razão de ganho menor que a observada no Figura 23a.
No entanto, a KAT ainda se mostra muito vantajosa reduzindo o custo computacional em
aproximadamente duas ordens de magnitude para o caso considerado.
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Figura 23 – Comparação dos tempos de execução para o algoritmo de homotopia `0 para
matriz decomponível em produtos de Kronecker considerando a aceleração
conseguida com a KAT direta-adjunta. Todas as imagens foram calculadas na
frequência de 10 kHz e γ = 0,9.

O uso da KAT direta-adjunta não só torna o custo de memória desses algoritmos
muitas ordens de magnitude menor, tornando-os implementáveis, como também ameniza
o custo extra computacional perdido por não sermos capazes de utilizar operações DCD
como nos algoritmos de [72] que requerem a representação explícita da matriz R e são
portanto proibitivos para aplicações de imagens acústicas.



109

7 Métodos similares à KAT

A KAT foi proposta em [16] para acelerar estimação de imagens acústicas conside-
rando arranjos com um geometria específica (separável) que permitia uma grande redução
no custo computacional de produtos matriz-vetor.

Em [48], o autor propõe uma ideia similar à KAT para reduzir a complexidade
computacional de problemas de mínimos quadrados associados a arranjos de sensores usados
para aplicações de radar e sonar. A KAT explora a relação entre produtos de Kronecker
e de Khatri-Rao; por outro lado, [48] explora a relação entre produtos de Kronecker e
Schur-Hadamard para obter uma redução significativa no número de operações aritméticas
necessárias para resolver um problema de mínimos quadrados.

Por outro lado, [75] propõe aplicar a transformada chirp-Z (CZT) para reduzir
consideravelmente o número de operações requeridas num beamformer convencional. O
método proposto requer arranjos planos ou volumétricos de geometria regular, isto é,
arranjos que podem ser vistos como compostos por múltiplos segmentos paralelos de
arranjos lineares uniformes.

Neste capítulo, analisaremos se a KAT pode ser aplicada nesses mesmos problemas
e, em caso afirmativo, como ela se compara ao dois algoritmos.

7.1 Transformada chirp-Z
A saída de um beamformer convencional para uma frequência ωk é dada por

y(u,ωk) =
N−1∑
n=0

wnxn(ωk)e−j
ωk
c

uTpn , (7.1)

em que xn são os elementos de x(ωk) e wn são pesos ou ganhos aplicados aos sensores.

Se o arranjo possuir geometria linear uniforme com espaçamento entre elementos d
e θ for o ângulo de elevação, a saída do beamformer será

y(θ,ωk) =
N−1∑
n=0

wnxn(ωk)e−j
ωk
c
nd sin θ, (7.2)

portanto pode ser escrita como um polinômio complexo

y(θ,ωk) =
N−1∑
n=0

anz
n
θ , (7.3)

em que zθ = e−j
ωk
c
d sin θ e an = wnxn(ωk).
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Como a largura de feixe é constante em função de sin θ, é usual escolher as direções θ
uniformemente espaçadas no seno, ao invés de espaçadas uniformemente no próprio ângulo
θ [76]. Portanto, para M direções escolhemos ângulos θm tais que sin θm = sin θi +m∆s,
∆s = (sin θf − sin θi)/(M − 1), em que θi e θf são respectivamente os ângulos inicial e
final da região a ser observada.

A CZT é uma generalização da DFT usada para avaliar polinômios em contornos
espirais no plano complexo dados por zm = AW−m, em que A = A0e

−j2πα0 , W = W0e
j2πω0

e m = 0,1, . . . ,M − 1. No caso do arranjo linear uniforme com amostragem uniforme no
seno das direções θ, basta fazer

A0 = 1, α0 = fk
d

c
sin θi (7.4)

W0 = 1, ω0 = fk
d

c
∆s, (7.5)

em que ωk = 2πfk. Agora substituímos zθ por zm na equação (7.3) e chegamos a

y(θm,ωk) = W−m
2

2

N−1∑
n=0

wnA
nW−n

2
2 xn(ωk)W− (m−n)2

2 , m = 0, . . . ,M − 1. (7.6)

Se definirmos h(n) = wnA
nW−n

2
2 xn(ωk), a equação anterior é equivalente a uma convolução

entre h(n) e v(n) = W
n2
2 , permitindo a aceleração dos cálculos por FFT. Note que é

necessário calcular a convolução apenas uma vez, bastando uma multiplicação por W−m
2

2

para determinar a resposta para cada direção θm.

Como as duas sequências a serem convoluídas são de tamanhos diferentes, precisa-
mos usar zero padding e devemos escolher L ≥ N +M − 1. A CZT, então, requer duas
FFTs de L pontos para o cálculo da convolução entre h(n) e v(n).

Até agora, descrevemos a aceleração conseguida com o uso da CZT para um arranjo
linear uniforme. Segundo [75], a aceleração pode ser explorada para arranjos planos e
volumétricos com geometria regular, isto é, arranjos que podem ser vistos como compostos
por múltiplos arranjos lineares uniformes.

Descrevemos agora o método rápido de [75] para beamforming. Considere um
arranjo plano com geometria regular composto por N microfones dispostos em Ny linhas
paralelas ao eixo x com Nx microfones cada tal que N = NxNy. Suponha que queiramos
formar uma imagem com M = MAME direções tal que MA é o número de diferentes
azimutes e ME é o número de diferentes elevações.

Seja pn = pi` a posição do n-ésimo microfone escolhido como `-ésimo microfone na
i-ésima linha, ou seja, estamos considerando um mapa n = n(i,`). Seja ∆p o espaçamento
de dois microfones numa mesma linha, então

pi` = pi0 + `∆p, (7.7)
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em que pi0 é a posição do primeiro elemento da i-ésima linha. Reescrever (7.1) em termos
de (i,l) leva a

y(u,ωk) =
Ny−1∑
i=0

Nx−1∑
`=0

wi`xi`(ωk)e−j
ωk
c

uTpi` (7.8)

Agora, consideramos apenas apenas a i-ésima linha do arranjo plano e substituímos (7.7)
para chegar a

yi(u,ωk) = e−j
ωk
c

uTpi0
Nx−1∑
`=0

wi`xi`(ωk)e−j
ωk
c
`uT∆p

︸ ︷︷ ︸
CZT

, (7.9)

em que yi(u,ωk) representa a operação de beamforming para uma arranjo linear uniforme
multiplicada por uma constante complexa.

A parte destacada da equação (7.9) corresponde ao caso discutido anteriormente de
CZT para um arranjo linear uniforme, porém com os azimutes distribuídos uniformemente
no cosseno do ângulo φ. Basta fazer

A0 = 1, α0 = ωk
2πcu

T
0 ∆p (7.10a)

W0 = 1, ω0 = ωk
2πc∆uT∆p, (7.10b)

em que u0 e uMA−1 são as direções correspondentes aos azimute inicial e final e

∆u = uMA−1 − u1

MA − 1 (7.11)

é a separação entre cada azimute, que obteremos a soma presente em (7.9) de forma
eficiente usando a CZT para as direções u0, . . . ,uMA−1 correspondentes aos azimutes φm,
0 ≤ m < MA. Por fim, basta multiplicar o resultado da CZT pela constante complexa
e−j

ωk
c

uTmpi0 correspondente a cada azimute que teremos realizado beamforming para todos
os azimutes numa única elevação para uma linha do arranjo plano. Necessitamos ainda
formar os feixes para todas as elevações de interesse e depois somar todas as linhas do
arranjo para obter o resultado final.

Para formar os feixes de todas as elevações para uma linha do arranjo, observamos
que os feixes correspondentes a duas elevações diferentes, u0 e u1, num mesmo azimute só
diferem por uma constante complexa. Temos

yi(u0,ωk) = e−j
ωk
c

uT0 pi0
Nx−1∑
`=0

wi`xi`(ωk)e−j
ωk
c
`uT0 ∆p (7.12)

e, da equação (7.8),

yi(u1,ωk) =
Nx−1∑
`=0

wi`xi`(ωk)e−j
ωk
c

(u0+δu)Tpi` , (7.13)

em que δu = u1 − u0. Substituir (7.7) leva a

yi(u1,ωk) = e−j
ωk
c

uT1 pi0
Nx−1∑
`=0

wi`xi`(ωk)e−j
ωk
c
`uT0 ∆pe−j

ωk
c
`δuT∆p. (7.14)
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Como as linhas do arranjo são paralelas ao eixo x e escolhendo um azimute apropriado
teremos uT∆p = 0, então

yi(u1,ωk) = e−j
ωk
c
δuTpi0yi(u0,ωk). (7.15)

Portanto podemos formar diferentes feixes em um mesmo azimute realizando apenas
multiplicações por uma constante complexa. Note que a soma que aparece na equação é a
mesma da CZT, fazendo com que possamos calcular todos os feixes para uma linha do
arranjo realizando apenas uma CZT e M multiplicações complexas, depois basta repetir
o processo para as Ny linhas e somar todos os resultados. O cálculo por método direto
requer a realização de uma soma dupla para cada feixe ou, equivalentemente, um produto
matriz-vetor.

Assim, concluímos a descrição do método rápido de [75]. Mostraremos a seguir que
a KAT não é aplicável a esse problema exato, pois as escolhas de direções (azimutes e
elevações) necessárias para aplicação da CZT não produzem uma amostragem separável no
espaço U . No entanto, podemos definir um caso análogo para KAT aplicada a beamforming
convencional e comparar o desempenho computacional dos dois métodos com o mesmo
arranjo e mesma quantidade de direções, porém com amostragem diferente no espaço U .

Considere, por exemplo, uma amostragem no espaço U com M = 120 direções
de forma que MA = 20 e ME = 6, no caso da CZT, e Mx = 20 e My = 6 no caso da
KAT. A Figura 24 mostra as amostragens no espaço U correspondentes à KAT e CZT.
Note que a amostragem da KAT foi tomada de forma uniforme nesse exemplo, porém
qualquer amostragem separável também poderia ser aplicada. Além disso, a amostragem
da KAT poderia ser escolhida de maneira a estar contida apenas na região visível. O ponto
é que a CZT requer direções amostradas em circunferências arbitrárias que dependem das
elevações escolhidas e as direções nesses circunferências devem obedecer a uma distribuição
uniforme no cosseno do ângulo de azimute. Sendo assim, a CZT requer uma amostragem
que não é separável, portanto a KAT não pode ser aplicada.

Podemos, mesmo assim, comparar os custos computacionais das duas transformadas
utilizando um arranjo com o mesmo número de microfones e a mesma quantidade de
direções. Note que o método de [75] é aplicável a arranjos planos regulares que também
possuem a propriedade de separabilidade, porém possuem geometria mais restrita. O
método da CZT também só é aplicável aos casos de beamforming convencional, portanto é
adequado compará-lo com DAS acelerado por KAT. Como o processamento realizado em
ambos os casos é o mesmo tipo de beamforming, devemos esperar resultados parecidos na
resolução das imagens obtidas.

O método direto requer a realização do produto VHx que necessita de OD =
8(N − 2)M operações reais incluindo somas e multiplicações ou CD = NM multiplicações
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Figura 24 – Comparação de duas possíveis amostragens com o mesmo número de direções
M = 120 para KAT, uma restrita à região visível e outra espalhada por todo o
espaço U , e uma possível amostragem para CZT. No caso da KAT, as direções
foram distribuídas uniformemente nos retângulos [−1,1]2 e [−1/

√
2,1/
√

2]2.
No caso da CZT, as direções são distribuídas uniformemente no ângulo de ele-
vação e uniformemente no cosseno do ângulo de azimute. Cada circunferência
representa uma elevação e cada semi-reta partindo da origem representa um
azimute.

complexas. O método da CZT requer [75]

OCZT = 6Ny (Nx + L+MA +M) + 2M (Ny − 1) + 10NyL log2 L (7.16)

operações reais ou

CCZT = Ny (Nx + L+MA +M) +NyL log2 L (7.17)

multiplicações complexas, em que L ≥MA +Nx− 1 é uma potência de dois que representa
o tamanho das FFTs envolvidas no cálculo da CZT. A aceleracão de DAS pela XKAT,
por sua vez, requer

OKAT = 4NMx + 4MNy + 4NMx − 2NyMx + 4MNy − 2M (7.18)

ou
OKAT = 4MyN + 4NxM + 4MyN − 2MyNx + 4MNx − 2M (7.19)
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operações reais dependendo da ordem que as operações são tomadas. O número de
multiplicações complexas correspondente será CKAT = NMx +MNy ou CKAT = MyN +
NxM .

O método direto requer armazenamento da matriz V composta por NM números
complexos. Supondo precisão double, precisamos de

M = 16NM (7.20)

bytes. Usar a CZT requer o armazenamento das constantes AnW n2
2 que fazem parte da

sequência h(n), da sequência W−n
2
2 , da FFT da sequência v(n) e das constantes complexas

a serem multiplicadas para formação dos feixes de azimute e elevação. Portanto, a CZT
requer

MCZT = 16(Nx +MA + L+NyM) (7.21)

bytes de armazenamento. Já para a XKAT basta armazenar as matrizes Vx e Vy que
requerem

MKAT = 16(NxMx +NyMy) (7.22)

bytes de memória.

A Figura 25 compara o número de multiplicações complexas e a quantidade total
de operações reais entre a KAT e a CZT. O formato das curvas é praticamente o mesmo
para ambos os casos. Os saltos observados na curva da CZT ocorrem exatamente nas
mudanças de L, que é sempre tomado como uma potência de dois. Notamos que a KAT e
a CZT possuem desempenho muito próximo em números de operações, com regiões nas
quais a KAT é mais vantajosa e outras regiões nas quais a CZT custa menos. Na curva de
memória, ainda na Figura 25, vemos que a KAT utiliza quase duas ordens de magnitude
menos memória que a CZT.

Apesar do pequeno ganho no número de operações em relação à KAT, o método
baseado em CZT de [75] se mostra menos vantajoso, já que só pode ser aplicado a uma
geometria regular bem específica e somente para problemas de beamforming convencional.
A KAT, além de permitir uma geometria mais geral, pode ser usada para acelerar outros
métodos além de beamforming. Além disso, a KAT é mais simples de programar, uma vez
que as matrizes Vx e Vy podem ser pré-computadas, e envolve apenas produtos matriciais.
No entanto, o método da CZT pode ser aplicado a arranjos volumétricos nos quais a
KAT não poderia ser aplicada, já que a distribuição de uz em função de ux e uy não seria
uniforme não permitindo a decomposição da matriz V em produtos de Kronecker.
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Figura 25 – Comparação do número de operações requeridas e memória em função da
quantidade de direções pelos métodos XKAT e CZT com um mesmo arranjo
de N = 400 microfones arranjados numa grade Nx = Ny = 20. Tomamos
MA = ME = Mx = My por simplicidade.

7.2 Imagens acústicas por Least Squares acelerado com produto
de Schur-Hadamard
Nessa seção estendemos o método de [48] para o cálculo de imagens acústicas

explorando as relações entre produtos de Khatri-Rao e Schur-Hadamard para obter uma
redução significativa na quantidade de operações aritméticas necessárias para resolver um
problema de mínimos quadrados

No cálculo de imagens acústicas, ao ignorar o ruído, temos

S = VYVH = VY(V∗)T , (7.23)

em que S é a matriz espectral do arranjo, Y é a matriz espectral das fontes e V é a matriz
diretora do arranjo. A imagem acústica consiste em obter uma estimativa Ŷ de Y.

Assumindo fontes descorrelacionadas, Ŷ é diagonal. Seja L o número total de fontes
pontuais diferentes de zero no campo das quais vamos assumir por hora que se conheça a
direção de chegada. Vamos assumir também que L < N2, ou seja, o número de fontes é
menor que o número de microfones ao quadrado.
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Como Ŷ é diagonal, então (7.23) é sobredeterminado, o que sugere resolver o
problema de mínimos quadrados [48]

min
Ŷ

∥∥∥S−VŶ(V∗)T
∥∥∥2

F
(7.24)

sujeito à restrição que Ŷ é uma matriz diagonal.

A equação (7.23) pode ser reduzida quando Y possui uma diagonal esparsa:

S = VYVH =
M−1∑
m=0

ymv(um)vH(um) =
L−1∑
l=0

ylv(ul)vH(ul), (7.25)

em que ym são os elementos da diagonal de Y. Note que, na equação anterior, a enumeração
um não necessariamente possui a mesma ordem de ul.

Definindo

V̄ =
[
v(u1) · · · v(uL)

]
(7.26)

Ȳ = diag
([
y0 y1 · · · yL−1

])
, (7.27)

em que as direções correspondem às L fontes, temos

S = V̄Ȳ(V̄∗)T (7.28)

e
min

Ȳ

∥∥∥S− V̄Ȳ(V̄∗)T
∥∥∥2

F
. (7.29)

O problema (7.29) pode ser escrito de duas outras maneiras equivalentes. A primeira
delas é

min
Ȳ

∥∥∥vec{S} − (V̄∗ ⊗ V̄) vec{Ȳ}
∥∥∥2

2
, (7.30)

em que ⊗ representa o produto de Kronecker, cuja solução é

vec{Ȳ} =
[
(V̄∗ ⊗ V̄)H(V̄∗ ⊗ V̄)

]−1
(V̄∗ ⊗ V̄) vec{S}. (7.31)

Como a matriz Ȳ é diagonal, resolver esse problema é altamente ineficiente, já que a maior
parte dos elementos de Ȳ são iguais a zero, isto é, a matriz é esparsa.

A segunda maneira de reescrever o problema é

min
Ŷ

∥∥∥vec{S} − (V̄∗ � V̄) vecd{Ȳ}
∥∥∥2

2
, (7.32)

em que � denota o produto de Khatri-Rao, cuja solução é

vecd{Ȳ} =
[
(V̄∗ � V̄)H(V̄∗ � V̄)

]−1
(V̄∗ � V̄)H vec{S}. (7.33)

As matrizes presentes nas soluções das duas maneiras de resolver o problema
são grandes quando comparadas com a matriz V̄, com a segunda forma sendo mais
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eficiente que a primeira em termos de número de operações. A segunda forma pode ser
implementada com o produto de Schur-Hadamard levando a uma redução significativa do
custo computacional. Isso é feito explorando a relação

(A�B)H(A�B) = (AHA) ◦ (BHB), (7.34)

em que ◦ denota o produto de Schur-Hadamard [48]. A solução mais eficiente é, então,

vecd{Ȳ} =
[
((V̄∗)HV̄∗) ◦ (V̄HV̄)

]−1
vecd{V̄HSV̄}. (7.35)

Este método produz resultados melhores que resolver (7.31), porém é necessário
conhecer previamente a direção das fontes. Além disso, o custo computacional é menor
pois as matrizes são de dimensão reduzida: calcular o lado esquerdo de (7.34) requer N2L+
N2L(L+ 1)/2 multiplicações; já o lado direito requer (2N + 1)L(L+ 1)/2 multiplicações.
Essa quantidade de operações já explora o fato das matrizes do tipo AHA que aparecem
nas equações anteriores serem hermitianas e positivas definidas [48] e o fato de o produto
de Schur-Hadamard ser fechado para matrizes hermitianas e positivas definidas [77].

Resolver (7.33) requer N2L+N2L(L+1)/2+O(L3)+L2N2+LN2 MACs complexas,
em que o termo O(L3) corresponde à inversão de matriz que aparece na equação. Já calcular
(7.35) requer (2N + 1)L(L + 1)/2 + O(L3) + LN2 + L2N + L2, em que o termo O(L3)
novamente corresponde à inversão de matriz.

Escolher um método para estimação das direções de chegada das fontes é um
problema a ser resolvido e necessário para explorar a redução de complexidade computaci-
onal proporcionada pelo produto de Schur-Hadamard. Os métodos mais tradicionais para
estimar direção de chegada são MUSIC [61] e ESPRIT [62], sendo aplicáveis apenas ao caso
L < N2. Ambos os métodos possuem resolução maior que um beamformer convencional,
porém apresentam performance deficiente em situações de baixo SNR, poucos snapshots
e fontes correlacionadas; além disso, métodos esparsos, como compressive beamforming
alcançam resolução muito maior na estimação de direções de chegada [51].

Nesse mesmo contexto, podemos utilizar métodos de estimação esparsa ao invés de
soluções de mínimos quadrados para encontrar uma estimativa Ŷ. Por exemplo, o algoritmo
de OMP aplicado ao cálculo de imagens acústicas efetivamente estima a direção de chegada
numa grade definida de direções e resolve o problema (7.33) a cada iteração. Na próxima
seção mostraremos como aplicar a relação de Schur-Hadamard em conjunto com a KAT
para reduzir o custo computacional do algoritmo de OMP. Note que qualquer algoritmo
que requeira produtos matriz-vetor da forma Ax e AHx é passível de ser acelerado pela
KAT, e qualquer algoritmo com problemas de mínimos quadrados da forma apresentada
nessa seção pode ser acelerado pela relação de Schur-Hadamard, de forma que é apenas
um exemplo de aplicação do método.



118 Capítulo 7. Métodos similares à KAT

7.3 OMP acelerado por produto de Schur-Hadamard e KAT
No seção 6.3, apresentamos o algoritmo OMP-X como uma forma iterativa de

resolver aproximadamente o problema

min
f
‖f‖0 sujeito a x = Vf . (7.36)

Podemos também aplicar OMP ao problema

min
y
‖y‖0 sujeito a s = Ay. (7.37)

Nesse caso, OMP recebe como entrada o sinal s, a matriz A e o nível de esparsidade m
do sinal ideal; e retorna como saída o vetor y que estima o sinal ideal. OMP inicializa o
contador de iterações ` = 1, o conjunto de índices Λ0 = ∅ e o resíduo r0 = s.

Na iteração `, OMP encontrará a coluna aλ` de A mais correlacionada com o
resíduo do sinal r`−1, resolvendo

λ` = arg max
j=1,...,M

|〈r`−1, aj〉|, (7.38)

depois atualiza-se Λ` = Θ`−1 ∪ {λ`}. Então OMP achará uma aproximação para y com as
colunas de A correspondentes ao conjunto de índices Λ` resolvendo o problema de mínimos
quadrados

yt = arg min
y

||s−AΛ`y||2. (7.39)

Por fim, o algoritmo atualiza o resíduo

r` = s−AΛ`y` (7.40)

e o processo é repetido se ` < L.

O tempo de execução do algoritmo OMP pode ser reduzido explorando a solução
acelerada de mínimos quadrados com produto de Schur-Hadamard e a KAT. Existem dois
passos do algoritmo que possuem potencial de aceleração: o problema de otimização (7.38)
e o problema de mínimos quadrados (7.39).

Seja p = AHr, então resolver (7.38) é equivalente a resolver

λt = arg max
j=1,...,M

|〈rt−1, aj〉| = arg max
j=1,...,M

|[pH ]j| = arg max
j=1,...,M

|[rHA]j|. (7.41)

Podemos desenvolver uma versão da KAT para o cálculo acelerado de p. Sabemos que
a estrutura da matriz A, no caso de imagens acústicas com um arranjo de geometria
separável, é dada por

A = V∗ �V = (Vx ⊗Vy)∗ � (Vx ⊗Vy) . (7.42)
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Ao aplicar a relação

(A⊗B)� (C⊗D) = ΞΞΞ [(A�C)⊗ (B�D)] (7.43)

à equação anterior, temos

A = (Vx ⊗Vy)∗ � (Vx ⊗Vy) = ΞΞΞ
[
(V∗x �Vx)⊗

(
V∗y �Vy

)]
= ΞΞΞ

(
Ṽx ⊗ Ṽy

)
, (7.44)

em que ΞΞΞ é uma matriz de permutação.

Assuma que r = vec{R}, em que R é uma matriz de dimensão Nx × Ny, e que
p = vec{P}, em que P é uma matriz Mx ×My. Temos

vec{P} = AH vec{R} (7.45)

=
[
ΞΞΞ
(
Ṽx ⊗ Ṽy

)]H
vec{R} (7.46)

=
(
Ṽx ⊗ Ṽy

)H
ΞΞΞT vec{R} (7.47)

=
(
Ṽx ⊗ Ṽy

)H
vec{Z} (7.48)

=
(
ṼH
x ⊗ ṼH

y

)
vec{Z}. (7.49)

Sabemos que
vec

{
BQAT

}
= (A⊗B) vec{Q}, (7.50)

portanto
vec{P} =

(
ṼH
x ⊗ ṼH

y

)
vec{Z} = vec

{
ṼH
y ZṼ∗x

}
(7.51)

ou
P = ṼH

y ZṼ∗x, vec{Z} = ΞΞΞT vec{R} = ΞΞΞT r. (7.52)

A equação (7.52) é uma implementação da KAT adjunta que pode ser usada para
acelerar o cálculo de (7.38).

Como L�M e geralmente N �M , então o tamanho de A é muito grande mesmo
para problemas de dimensões moderadas [16, 17]. Sendo assim, o tempo de execução do
algoritmo de OMP é dominado pelo cálculo de (7.38) que requer LN2M MACs complexas
para L iterações, e não por (7.39), que é O(`3) +O(2N`2).

O problema de mínimos quadrados (7.39) pode ser acelerado pela relação envolvendo
o produto de Schur-Hadamard apresentada na seção 7.2. Como dito anteriormente, o
método de [48] estendido para o cálculo de imagens acústicas necessita de uma maneira
para se estimar a direção de chegada e a quantidade de sinais incidentes no arranjo. O
algoritmo OMP já faz, de certa forma, essa estimativa de direções de chegada a cada
iteração escolhendo a coluna de A mais correlacionada com o resíduo r.

Para validar a aceleração obtida usando a KAT e a relação envolvendo os produtos
de Schur-Hadamard, simulamos o algoritmo proposto num único núcleo de um processador
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Intel 2.0 GHz com 100 realizações por ponto. As rotinas foram escritas em C/C++ e
chamadas no Matlab na forma de funções MEX.

Na Figura 26 observamos os tempos de execução de OMP com aplicação de
aceleração por decomposição de Cholesky e aceleração pela relação envolvendo produtos de
Schur-Hadamard derivada na seção anterior. Testamos os seguintes casos com e sem KAT:
solução direta do problema de mínimos quadrados usando decomposição QR baseada
em rotações de Householder; solução de mínimos quadrados de forma fechada usando
a formulação de Khatri-Rao conforme equação (7.33); formulação de Schur-Hadamard
conforme equação (7.35); e implementação rápida de OMP baseada em decomposição de
Cholesky.

Fixamos o tamanho da imagem acústica em M = 4096 e M = 10000 para que
tenhamos M > N2 para os arranjos específicos de geometria separável com N = 49 e
N = 64 microfones, ou seja, fixamos as dimensões da matriz A e então observamos o tempo
de execução como uma função de L, a esparsidade de y. Os resultados são mostrados
nas Figuras 26b e 26d. Note que, para L pequeno, a aceleração obtida pela KAT é bem
similar àquela obtida com a KAT combinada com produtos de Schur-Hadamard e com
KAT combinada com decomposição de Cholesky, já que os produtos matriz-vetor dominam
o tempo total de cálculo. Uma vez que L aumenta, vemos que a combinação dos métodos
de aceleração (Schur-Hadarmard combinado com KAT e Cholesky combinado com KAT)
tem um ganho significativo quando comparada com o uso só da KAT, já que o passo de
mínimos quadrados começa a responder por uma parcela maior do tempo de execução
do algoritmo. Observamos uma aceleração pequena quando aplicamos apenas a relação
de Schur-Hadamard ou a implementação rápida com decomposição de Cholesky, já que,
como dito anteriormente, os produtos matriz-vetor tendem a dominar em aplicações de
imagens acústicas.

Para investigar a aceleração como uma função de M , fixamos a esparsidade em
L = 30 e utilizamos os mesmo arranjos separáveis com N = 49 e N = 64 microfones.
Os resultados são mostrados nas Figuras 26a e 26c. Vemos que o tempo de execução
dos métodos acelerados que empregam a KAT estão crescendo a uma taxa muito menor
que os outros métodos com uma aceleração de cerca de duas ordens de magnitude para
Mx = My = 128 e N = 64. Conforme M aumenta, as combinações de Schur-Hadamard
com KAT e Cholesky com KAT tendem a se aproximar da curva que implementa apenas
a KAT, já que para L pequeno o passo de mínimos quadrados não é muito complexo e os
produtos matriz-vetor dominam o tempo de execução.

Note que o método proposto baseado em produtos de Schur-Hadamard combinado
coma KAT é competitivo e até ligeiramente mais rápido que a implementação rápida
de OMP baseada em decomposição Cholesky, com e sem a KAT. No entanto, espera-se
que o método de Cholesky seja mais rápido para casos de L grande, porém o método de
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Figura 26 – Comparação do tempo de execução para OMP acelerado por Schur-Hadamard,
as outras soluções baseadas em mínimos quadrados e a implementação rápida
baseada em decomposição de Cholesky. Todas as rotinas foram escritas em
C/C++ e chamadas no Matlab como funções MEX. São mostrados casos
para dois arranjos separáveis, N = 49 e N = 64 e todas as imagens foram
calculadas na frequência de 10 kHz.

Schur-Hadamard só é aplicável para L < N2 e funciona melhor ainda para casos bem
esparsos em que L� N2.
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8 Simulador para estimação de imagens acús-
ticas

Para que as análises de desempenho e comparações de diferentes algoritmos de
estimação de imagens acústicas sejam feitas, foi desenvolvido um simulador no ambiente
MATLAB.

O simulador é capaz de trabalhar com um arranjo de geometria qualquer, produz
os sinais amostrados nos microfones do arranjo e calcula as principais matrizes usadas
pelos algoritmos de estimação de imagens acústicas. O simulador também incorpora
alguns métodos de estimação de imagens acústicas e mais métodos podem ser adicionados
conforme a necessidade.

8.1 Geometria do arranjo

O simulador lida com a geometria do arranjo por meio de uma matriz que contém
as coordenadas espaciais de cada microfone em uma de suas linhas. Sendo assim, é possível
trabalhar com qualquer geometria arbitrária.

8.2 Campo incidente e sinais nos microfones

O simulador gera os sinais dos microfones a partir de uma representação em fontes
pontuais em direções arbitrárias do campo incidente a ser definida pelo usuário. Conforme
discutido no Capítulo 4, em campo distante podemos assumir a superposição de fontes
pontuais. O usuário então decide um determinado padrão de fontes e o salva numa estrutura
de dados similar a uma tabela; o simulador então lê a tabela de fontes, que possui todas
as informações de direção de propagação, e gera o sinal nos microfones usando um modelo
de ondas planas e atrasos.

Supondo uma distribuição de M fontes, com direções correspondentes denotadas
por u0,u1, . . . ,uM−1, dada por

f(t) =



f0(t)

f1(t)
...

fM−1(t)


, (8.1)
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o sinal da m-ésima fonte será recebido por todos os microfones, porém cada microfone
receberá uma versão atrasada do mesmo sinal. O atraso dependerá da velocidade de
propagação da onda c, da direção de propagação representada pelo vetor um e também do
posicionamento de cada microfone pn:

τm,n = aTmpn
c

= −uTmpn
c

(8.2)

será o atraso, em relação à origem do sistema de coordenadas adotado, do sinal da m-ésima
fonte ao chegar no n-ésimo microfone. Por superposição, o sinal para o campo todo é a
soma dos sinais de todas as fontes pontuais, isto é,

x(t) =



∑M−1
m=0 fm(t− τm,0)∑M−1
m=0 fm(t− τm,1)

...∑M−1
m=0 fm(t− τm,N−1)


. (8.3)

Todos os sinais de fontes fm(t) são senóides em uma frequência específica que
se queira observar, pois basta implementar processamento de banda estreita, já que o
processamento de banda larga é obtido com sucessivas aplicações do processamento de
banda estreita para cada componente de frequência do sinal. Depois de gerado x(t), ruído
AWGN é aplicado a cada componente.

A equação (8.3) é aplicada fazendo com que o simulador tenha uma versão amos-
trada xn(t) dos sinais x(t). Por fim, bastaria aplicar a transformada discreta de Fourier
(DFT) na forma de FFT para obter x̃(ω). No entanto, o simulador, depois de obter x(t),
utiliza o modelo de snapshots para estimar x̃(ωk), que consiste em aplicar a FFT em cada
snapshots separadamente.

Os algoritmos eficientes também necessitam de uma amostragem separável das
direções do campo, porém essa amostragem deve ser separável no espaço U = [−1,1]2 e
não na semi-esfera superior. O simulador utiliza amostragem uniforme para satisfazer as
condições do método que utiliza NFFT e, assim, poder contemplar todos os algoritmos
eficientes. Um exemplo da amostragem gerada pelo simulador de um campoM = 8×8 = 64
é mostrado na Figura 27.

Outra possibilidade é gerar x̃(ωk) indiretamente. Para isto, considere a equação
(4.12) sem o ruído:

x̃(ωk) = V(ωk)f̃(ωk). (8.4)

Então, basta gerar uma estimativa de f(ωk) denotada f̃(ωk) a partir dos cossenos criados
pelo algoritmo utilizando a transformada discreta de Fourier e multiplicar pela matriz
diretora do arranjo V(ωk).
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Figura 27 – Amostragem das direções de visada para Mx = My = 8.

Uma das fontes de erro é a resolução em frequência da DFT. Sabemos que a DFT
produz um vetor de K componentes para uma entrada de K amostras e só possui conteúdo
de frequência até metade da frequência de amostragem fs. Sabe-se também que o uso da
DFT implica numa resolução em frequência df = fs/K devido à amostragem espectral
intrínseca à transformada [10, 78]. Isto significa que, para um determinado valor de ωk e
dependendo de K, não existe uma amostra em frequência de x̃ na frequência ωk, mas sim
numa frequência próxima.

Como exemplo, imagine que tomemos a DFT de um sinal senoidal de frequência
f = 8000 Hz com K = 100 amostras e fs = 48000 Hz, teremos uma resolução de frequência
df = 480 Hz. Se quisermos observar1 fk = 8000 Hz teremos que observar a frequência mais
próxima fazendo ωk = 8160 Hz, pois o espectro não está amostrado no valor escolhido com
esta resolução de frequência.

8.3 Modelo de snapshots

A primeira etapa do processamento é mostrada na Figura 28 e consiste na segmen-
tação dos sinais de cada microfone em quadros de K amostras cada.
1 Fazendo ωk = 2πfk.
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...

K amostras K amostras K amostras

Sinal

...

Figura 28 – Método de segmentação dos sinais de entrada de cada microfone em quadros
de K amostras cada.

Como estamos interessados em obter um vetor x(ωk) com uma componente de
frequência de cada snapshot, o simulador já salva as FFTs dos quadros de K amostras ao
invés de salvar o quadro no domínio do tempo.

O simulador pede ao usuário que entre a frequência de observação ωk. A DFT
(calculada na forma de FFT) possui uma certa resolução em frequência, fazendo com
que a frequência de observação escolhida provavelmente não faça parte da amostragem
em frequência. Aqui é feita uma aproximação escolhendo a frequência mais próxima. É
possível remediar este erro com zero padding. No entanto, o simulador é capaz de trabalhar
com qualquer valor de K, sendo a aproximação melhor quanto maior for K. A escolha de
K ótimo para uma determinada aplicação envolve os conceitos definidos no capítulo 3.

Com a aproximação da frequência ω̃k calculada pelo simulador, um vetor x̃`(ω̃k)
é tomado para cada `-ésimo snapshot. Este vetor possui N componentes, isto é, uma
componente correspondendo a cada microfone. Por fim, a matriz espectral S é estimada
utilizando exatamente a equação

S̃(ωk) = 1
L

L−1∑
`=0

x̃`(ωk)x̃H` (ωk). (8.5)

A matriz espectral possui dimensões N ×N .
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8.4 Geração das matrizes V e A

A matriz diretora do arranjo V é gerada iterando a equação do vetor diretor (4.8)
repetida a seguir

vu(ω,u) =



e−jωuTp0/c

e−jωuTp1/c

...

e−jωuTpN−1/c


, (8.6)

conforme equação (4.9), também repetida aqui:

V(ωk) =
[
vu(ωk,u0) vu(ωk,u1) · · · vu(ωk,uM−1)

]
. (8.7)

O simulador opera com loops que calculam o vetor diretor para cada direção um
na forma de vetores coluna e os concatenam em uma única matriz. A matriz V possui
dimensões N ×M .

A partir da equação (4.25), vemos que a matriz A é formada a partir do vetor
diretor vu do arranjo, ou da matriz V que contém todos os vetores diretores para todas as
direções amostradas, de acordo com a equação

A =
[
v∗u0 ⊗ vu0 v∗u1 ⊗ vu1 · · ·v∗uM−1

⊗ vuM−1

]
. (8.8)

O algoritmo então secciona a matriz V coluna a coluna e aplica os produtos de
Kronecker. A matriz A possui dimensões N2 ×M .

8.5 Geração de imagens acústicas
Nesta seção, alguns exemplos de geração de imagens acústicas são mostrados. O

simulador é capaz de trabalhar com algoritmos de beamforming, deconvolução e estimação
esparsa.

Considere um campo de teste comMx = My = 64 composto por três fontes pontuais
de banda estreita na frequência de 6000 Hz em campo distante em direções arbitrárias.
A Figura 29 ilustra a imagem acústica ideal em comparação com as imagens acústicas
obtidas pelo simulador utilizando os algoritmos X-DAS, CSM-DAS, DAMAS, DAMAS
calculado por PSF e DAMAS utilizando FFT bidimensional. Todas as imagens foram
normalizadas em relação ao seu valor máximo.

Considere agora um campo de teste com Mx = My = 32 composto por duas fontes
pontuais de banda estreita na frequência de 8000 Hz em campo distante em direções
arbitrárias. Na Figura 30, pode-se observar as imagens acústicas obtidas pelo simulador
utilizando novamente os algoritmos de beamforming e variações de DAMAS.
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Figura 29 – Imagens acústicas geradas pelo simulador para um campo de M = 4096
direções com três fontes pontuais em campo distante na frequência de 6 kHz.
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Figura 30 – Imagens acústicas geradas pelo simulador para um campo de M = 1024
direções com duas fontes pontuais em campo distante na frequência de 8 kHz.
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Figura 31 – Imagens acústicas geradas pelo simulador para um campo de M = 4096
direções com quatro fontes pontuais em campo distante na frequência de
6 kHz para diferentes números de iterações de DAMAS.

A Figura 31 ilustra a evolução de DAMAS para um caso específico de quatro fontes
pontuais em campo distante de frequência igual a 6000 Hz. Já na primeira iteração, o
algoritmo é capaz de limpar uma grande quantidade de artefatos da imagem. Na iteração
100, o padrão de fontes possui poucos artefatos intermediários e a aproximação das fontes
se encontra menos distribuída que no caso DAS. Os padrões mostrados corroboram o
desempenho esperado de DAMAS quando comparado com métodos de beamforming que
envolvem a matriz espectral ou o sinal diretamente.

Considere agora um campo de teste com Mx = My = 32 com 2 fontes na frequência
11 kHz. A Figura 32 mostra o imageamento feito pelo simulador utilizando técnicas de
otimização e reconstrução esparsa. Note que os resultados obtidos com técnicas esparsas e
de otimização são mais limpos que os obtidos com técnicas de beamforming.

A maioria das imagens dadas como exemplo neste trabalho estão na faixa de 6 kHz
a 15 kHz, porém nada impede que outras faixas de frequência sejam consideradas. Para
fazer o imageamento de outras faixas de frequência, podemos diminuir ou aumentar o
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Figura 32 – Imagens acústicas geradas pelo simulador para um campo de dimensões
Mx = My = 32 com duas fontes pontuais em campo distante na frequência de
11 kHz para vários algoritmos diferentes de otimização esparsa implementados
no sumulador. A posição das fontes é a mesma da Figura 30 porém uma das
fontes possui aproximadamete a metade da potência da outra.

tamanho físico do arranjo enquanto mantemos o mesmo tipo de geometria separável e
não-redundante mostrada na Figura 8. As bandas de melhor performance na reconstrução
de sinais para uma geometria e resolução específicas podem ser determinadas fazendo uma
análise análoga à feita por [40].

8.6 Comparação de qualidade das imagens obtidas

Uma das maneiras de comparar os resultados é estabelecer métricas de qualidade
da imagem obtida.

Neste caso, um campo de teste arbitrário precisa ser escolhido pelo usuário para
que o simulador estime as imagens acústicas, ou seja, sempre é possível obter o campo
de referência utilizado para estimar as imagens. Portanto pode-se utilizar métricas de
comparação que necessitam de uma referência completa2, isto é, métodos que compraram

2 Full-reference quality metrics.
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uma imagem “distorcida” obtida por alguma algoritmo com uma “imagem original” sem
nenhuma distorção.

A métrica mais simples de qualidade de uma imagem em relação a uma referência
é o erro quadrático médio (MSE3) definido como

MSE = 1
M

M−1∑
m=0

([y1]m,1 − [y2]m,1)2, (8.9)

em que y1 e y2 são versões vetorizadas de imagens acústicas e M é o número de pixels
da imagem. O valores do MSE dependem da escala de intensidade da imagem, isto é, um
mesmo valor de MSE pode ser muito ruim para uma imagem de 8 bits (com intensidades dos
pixels no intervalo [0,255]), mas muito bom para uma imagem de 10 bits (com intensidades
dos pixels no intervalo [0,1023]).

O PSNR4, outra métrica bastante utilizada, resolve o problema de diferentes escalas
de intensidade dos pixels normalizando o MSE pelo valor máximo assumido pela imagem

PSNR = −10 log10
MSE
p2 , (8.10)

em que p é o valor máximo que pode ser assumido por um pixel; para uma imagem de 10
bits, p = 1023.

Tanto MSE quanto PSNR possuem a vantagem de serem fáceis de calcular, porém
são capazes apenas de fazer comparações quando uma mesma imagem de referência é
considerada.

A Figura 33a mostra o PSNR para o campo da Figura 29; e a Figura 33b mostra
o PSNR para o campo da Figura 30. Os gráficos mostram que OMP se sai melhor nos
dois casos. Além disso, pode-se comparar o ganho obtido com a aplicação de DAMAS à
imagem obtida com DAS. As descontinuidades que aparecem na 33 podem ser explicadas
pela combinação dos seguintes fatores: um ruído de medida foi aplicado em todas as
simulações: existem os erros inerentes ao processo de amostragem do sinal; regiões de
menor frequência apresentam pior desempenho de reconstrução esparsa para esse tamanho
de arranjo [40]; em geral essas descontinuidades acontecem quando o OMP estima um
pixel numa direção adjacente ao pixel correto, prejudicando o PSNR porém num caso
prático isso seria apenas um erro de DOA. Essas curvas corroboram as vantagem de se
utilizar algoritmos de otimização esparsa (representados pelo OMP) resultando em menor
erro e mais precisão em aplicações de estimação de direção de chegada.

3 Do inglês mean squared error.
4 Peak signal-to-noise-ratio.
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Figura 33 – PSNR em função da frequência para as distribuições de fontes das Figuras 29
(a) e 30 (b).
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9 Conclusão

Este trabalho tratou de algoritmos eficientes para estimação de imagens acústicas
que exploram arranjos de geometria separável para reduzir consideravelmente o custo
computacional de estimar imagens.

Os arranjos planos separáveis permitem a aplicação da KAT que reduz o custo com-
putacional e os requisitos de memória em várias ordens de magnitude quando comparados
ao cálculo direto. A KAT se mostrou muito versátil podendo ser aplicada para algoritmos
convencionais de beamforming e deconvolução bem como para técnicas avançadas de
otimização.

Depois de descritas as diversas versões da KAT, comparamos os ganhos compu-
tacionais obtidos nos métodos convencionais de beamforming e deconvolução mostrando
que a KAT possui desempenho superior a outros métodos baseados em transformadas
rápidas como NFFT, que ainda são úteis nos casos em que a geometria do arranjo em
questão não é separável. Discutimos também o uso de memória dos algoritmos que traba-
lham com representações explícitas da matriz diretora V e da matriz A concluindo que
implementações que não dependem dessas matrizes são muito mais vantajosas.

Observando a grande versatilidade da KAT, estendemos o seu uso para alguns
algoritmos de otimização esparsa para os quais ela ainda não havia sido aplicada, como
regularização TV para estimação direta do sinal e para algoritmos de homotopia. A
KAT direta-adjunta em conjunto com a estrutura separável dos arranjos permitiu derivar
algoritmos de homotopia independentes da geração de matrizes de dimensão elevada
resultando em baixo uso de memória com um custo computacional mais baixo que
algoritmos mais avançados como SPGL1 e TVAL3.

Combinamos a KAT com outros métodos rápidos para solução de problemas de
mínimos quadrados, como decomposição de Cholesky e decomposição QR, resultando em
implementações eficientes do algoritmo guloso OMP.

O estudo dos métodos de compressive beamforming utilizando diretamente o sinal
e resolver o mesmo problema de BPDN no equacionamento de ajuste de covariância nos
mostrou a diferença computacional entre utilizar métodos diretos e métodos que envolvem
a matriz de covariância.

Dois métodos com ideias similares à KAT foram estudados para fins de comparação.
O primeiro envolvia o uso da CZT para acelerar cálculos de beamforming com arranjos
planos e tridimensionais. Concluímos que a CZT pode ser mais rápida que a KAT em
alguns casos, porém é restrita a uma amostragem específica no espaço U e a uma geometria
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mais específica que a separável, de forma que a KAT é mais vantajosa. No entanto, a CZT
é uma opção rápida para arranjos tridimensionais, para os quais a KAT não é aplicável.

O segundo envolve soluções eficientes de problemas de mínimos quadrados explo-
rando os produtos de Khatri-Rao, Schur-Hadamard e Kronecker. Como esses três produtos
matriciais estão relacionados para o caso específico que ocorre no problema de imagens
acústicas para fontes descorrelacionadas, fomos capazes de derivar um novo algoritmo para
solução rápida de OMP com equacionamento envolvendo a matriz espectral. O uso desse
algoritmo em conjunto com a KAT fornece novas versões eficientes do OMP.

Para fazer as análises, um simulador pra imagens acústicas foi desenvolvido no
ambiente Matlab. O simulador é capaz de gerar os sinais dos microfones, calcular as
principais matrizes envolvidas, gerar campos de teste e estimar imagens acústicas.

A redução de complexidade computacional conseguida com a KAT em conjunto
com os algoritmos que também aproveitam a estrutura separável dos arranjos para reduzir
os requisitos de memória, como a nova classe de algoritmos de homotopia, aumentam
a viabilidade de aplicações em tempo real de geração de imagens acústicas e permitem
o cálculo rápido de imagens de maior dimensão. Uma quantificação mais precisa da
viabilidade de aplicações em tempo real precisaria levar em conta a arquitetura específica
e os recursos de hardware disponíveis.

Alguns trabalhos futuros que podem ser realizados e não foram discutidos nesse
trabalho:

• Estender o conceito de homotopia decomponível para dicionários da forma V =
V1 ⊗ V2 ⊗ · · ·Vk que não necessariamente ocorrem em aplicações de imagens
acústicas;

• Estender o conceito de homotopia decomponível para dicionários da forma V =∑
k V1k ⊗V2k que ocorrem na estimação de imagens acústicas em campo próximo

[79];

• Estender o uso da KAT para outros algoritmos de estimação esparsa que possuem
a mesma estrutura de dependência de produtos por V e VH ou outras matrizes
análogas;

• Aplicações da KAT a problemas de telecomunicações;

• Analisar os novos métodos propostos em aplicações de imagens acústicas.
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